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1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

№ Съдържание Стр. 

1.  Списък на съкращенията, включени в доклада 2 
2.  Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите  

заинтересовани лица на територията на МИГ 
2 

3.  Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, 
при наличие на такива; 

4 

4.  Изпълнение на целите на СВОМР; 5 

5.  Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 7 
6.  Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 12 
7.  Управление на Местната инициативна група; 12 
8.  Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение; 14 
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; 
14 

10.  Индикатори 14 
11.  Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики; 18 
12.  Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 18 

13.  Опис на приложения; 32 

 

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

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 
МИГ Местна инициативна група 
ОЦ Основна цел 
УО Управляващ  орган 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 
ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 
ОП РЧР Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 
КВО Колективен върховен орган 
УС  Управителен съвет 
 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

 
 През отчетния период  бяха отворени пет приема на проектни предложения по три 
процедури  по мерки от Стратегията за ВОМР- Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 г. 

В следствие на  обявените приеми към  СВОМР бяха  подадени  и оценени от МИГ  шест 
проектни предложения.Реално  въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите от 
заинтересовани лица на територията на МИГ ще се постигне след одобрението на постъпилите 
проектни  предложения от ДФ“Земеделие“ и изпълнението  на  дейностите, заложени по всяко 
конкретно  предложение. 
 
1.Подмярка  1.1   „Професионално обучение ипридобиване на умения“, Процедура № 
BG06RDNP001-19.409„МИГ Средец - подмярка  1.1”„Професионално обучение и придобиване на 
умения„. 
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По процедурата  е обявен един  прием.По обявения прием не са постъпили проектни 
предложения.Производството по процедурата е  прекратено със Заповед № 54/15.07.2020 г. на 
Председателя на УС, за което  са уведомени УО и ДФЗ. 
 

  

3.Подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 
Процедура   № BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

По процедурата  е обявен  втори прием в края на 2019 г., по който постъпи едно проектно 
предложение.Оценителната сесия приключи  януари 2020 г.Проектното предложение е одобрено 
от УС на МИГ и ДФ“Земеделие. 
 
5.Подмярка  7.5.“ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“,процедура №BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 Инвестиции  
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 
По процедурата са отворени  два приема. По първи прием са постъпили  три проектни 
предложения. Оценени са от Комисията за подбор на проектни предложения и са одобрени от УО 
на „МИГ СРЕДЕЦ“.По втори прием  е постъпило  едно проектно предложение, през м. декември 
се проведе  оценителната сесия-етап АСД. 
  

5.Подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство на селата”, процедура  №BG06RDNP001-19.197 „МИГ 
Средец - подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на 
културното и природното наследство на селата”. 
По процедурата през отчетния период са отворени два приема.По първия прием /втори по ред по 
процедурата/ не са постъпили проектни предложения.По втория прием през отчетния период/ 
трети по ред по  процедурата/ са постъпили  2/две/ проектни предложения. Оценени са от 
Комисията за подбор на проектни предложения и одобрени от УО на „МИГ СРЕДЕЦ“.В 
последствие по искане на кандидата  проектно предложение  с рег. № BG06RDNP001‐19.197‐
0004  е оттеглено.  
 
 
 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

ЗА ПОДАДЕНИТЕ И ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 
 
№ Процедура  Подадени  

Проектн

и 

предложе

ния 

Одобрени проекти 

от МИГ, класирани 

за финансиране  за 

финансиране 

Коментари 

брой БФП/лв. 
 
 
1. 

 № BG06RDNP001-19.409 МИГ 
Средец - подмярка  
1.1”Професионално обучение и 
придобиване на умения„ 
 

- - - - 

 
 
2. 

№ BG06RDNP001-19.178 S2 
„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“. 

- 1 32 590,00 

 
Оценителната сесия 
приключва януари 
2020 г. 
 



4 
  

 
 
3. 

№BG06RDNP001-19.353 S1 
„МИГ Средец - подмярка 7.5 
Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура“. 
 

3 3 
39 122,24 
 

 
- 
 
 
 

 
 
4. 

№BG06RDNP001-
19.353S2„МИГ Средец - 
подмярка 7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура“. 
 

 
1 

 
- 

 
- 

 
 

В процес на оценка 

 
 
5. 

№BG06RDNP001-19.197
 „МИГ Средец - 
подмярка 7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с 
поддържане и възстановяване 
на културното и природното 
наследство на селата”. 

 

- - - 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. 

№BG06RDNP001-19.197 S2 
МИГ Средец - подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и 
възстановяване на културното 
и природното наследство на 
селата”. 

 

 
2 

 
2 

 
23 526,35 

Проектно 
предложение № 
№BG06RDNP001-
19.197-0004 е 
оттеглено от 
кандидата, след 
приключване на 
оценителната 
сесия 

 Общо подадени и одобрени 

проектни предложения по 

мерки от СВОМР -ПРСР и 

Регламент (EC) № 1305/2013 

г.: 

6 6 95238,59  

 
 

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

наличие на такива;   

         
 През 2020 година, поради изчерпан финансов ресурс / 99.99%, не са отваряни приеми по 
мерките по ОП РЧР. 
1.В процес на изпълнение е  Административен договор № BG05M9OP001-2.045-0001-
C01/20.09.2019 г., по проект  „Социално икономическа интеграция на маргинализирани 
общности в община Средец“, който приключва на 31.01.2021 г. 
В изпълнение на заложените проектни дейности са разкрити 20 работни места на осем часов 
работен ден, в т. ч.  7 работни места за мъже и 13 работни места за жени. 

Обучени са  18 лица с професионална насоченост „озеленители“; 
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Проведени са  40 бр. профилактични прегледа на здравнонеосигурени лица от целевите групи;  

Проведени  са 12 разяснителни кампании  за повишаване на здравната култура обхванатите 
потребители. 

През отчетния период в изпълнение на проектните дейности са обхванати 79 потребители, от 
които 40 роми и 39 лица в неравностойно положение.     

2.През отчетния период приключи изпълнението на проектно предложение № G05M9OP001- 
2.073 -0001 „ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ“ ,по  Договор № G05M9OP001- 2.073 
-0001-С01/31.10.2019 г. В резултат на   изпълнението на проекта бяха обхванати общо  70 
потребители-  хора с увреждане, възрастни  в риск и възрастни над 65 години в невъзможност да 
се  самообслужват , в това число -30  потребители- хора с увреждане. На потребителите  е 
предоставена качествена услуга за социално включване в общността  и в домашна среда. За срока 
на изпълнение на проекта от 14 месеца бяха създадени 13работни места за жени,  приведени към 
8 часов работен ден. 

 5.Изпълнение на целите на СВОМР; 

 
През отчетния период с  приетите и одобрени проектни  предложения, „МИГ СРЕДЕЦ“  работи  
по изпълнението на трите основни  цели,  приоритети и  специфични цели заложени в СВОМР   
както следва: 
 
ОЦ 1. Насърчаване на икономическото развитие и подобряване на икономическите 

условия на територията, насърчаване на ефективното използване на ресурсите и 

повишаване на заетостта. 

 

Приоритет 1.1. Развитие на земеделския и преработвателен сектор и повишаване 
конкурентоспособността на местната икономика, чрез прилагане на иновации. 
 
Специфична цел: 

1.1.1. Подкрепа за земеделските стопани за въвеждане на иновации (земеделски и неземеделски) 
за подобряване на икономическата им устойчивост, включително за модернизация и 
техническо обновление на производството и преработката на селскостопанската 
продукция. 
 

ОЦ 1, приоритета и специфичната цел 1.1.1- за    реализацията им ще допринесе  изпълнението 
на одобреното проектно предложение и сключените договори: 
 
Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ , процедура BG06RDNP001-19.175„МИГ 
СРЕДЕЦ под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“-сключен  един административен 
договор.  
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, процедура 
№ BG06RDNP001-19.178 S2„МИГ СРЕДЕЦ под мярка  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“- одобрено 1 проектно предложение и сключен административен 
договор за изпълнение. 

 
ОЦ 2. Устойчиво развитие, подобряване на инвестиционния интерес, средата и качеството 

на живот в територията. 
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Приоритет 2.1. Подпомагане създаването на основни услуги за населението чрез развитието на 
неземеделски дейности, създаването и развитието на малки и средни предприятия и увеличаване 
на заетостта. 
Специфични цели: 

 
2.1.1. Развитие и стимулиране на предприемачеството чрез подобряване на 

конкурентоспособността и ефективността на хранително вкусовата, преработвателната 
промишленост и бизнеса свързан с услуги; 

2.1.2. Разработване на нови продукти и дейности съобразени максимално с местните 
особености и наличие на ресурси съобразени с принципите на устойчивото развитие; 

2.1.3. Насърчаване разнообразяването към неземеделски дейности и диверсификация на 
икономическите дейности; 

2.1.4. Насърчаване развитието и създаването на неземеделски микропредприятия; 
 

За  реализацията на Оснавна цел 2, приоритета и специфичните цели ще допринесе  
изпълнението на сключените  два броя адмистративни договора по подмярка 6.4. Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности“, процедура  № BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ - 
първи и втори прием. 

 
 
Приоритет 2.2. Подобряване на качеството на живот в населените места, на условията за 
социален и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната идентичност. 
 

Специфични цели: 

2.2.1. Подобряване на облика и качеството на живот в населените места на територията на 
„МИГ Средец“; 

2.2.2. Подобряване на достъпа на населението до социални услуги, подобряване качеството и 
разнообразието на наличните социални услуги и услуги свързани със спорта, здравето, 
свободното време и личната реализация; 

2.2.4. Опазване, възстановяване и поддържане на културно историческото и природно 
наследство на територията и използването му за развитието на региона. 
 

Оснавна цел 2, приоритетит 2.2 и  специфичните  цели ще се   реализират с изпълнението на 
одобрените от МИГ  проектни предложения 5 броя  и сключените административни договора за 
изпълнение по: 
Подмярка 7.2   ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура”, процедура № BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - 
подмярка 7.2 ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура”-сключени два  договора за изпълнение по процедурата от 
първи и втори прием. 
 
Подмярка  7.5.“ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“,процедура №BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“-3  проектни 
предложения.  
Подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното 
и природното наследство на селата”, процедура BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - 
подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното 
и природното наследство на селата” -2  проектни предложения. 
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Основна цел 3 от СВОМР „Подобряване на местния капацитет и качеството на човешките 
ресурси, стимулиране на трансфера на знания и иновации, преодоляване на негативните 
социално-икономически тенденции, насърчаване на социалното приобщаване“ . 
 
Приоритет 3.2. Социално-икономическа интеграция на ромската общност 
 
Специфични цели: 

3.2.1.Интегриране на ромското , чрез преодоляване на ранното отпадането от училище, 
насърчаване на образованието и квалифицирането и активното включване в социалния и 
икономически живот. 
 
Приоритет 3.2 и спицифична  цел 3.2.1   се   реализират с изпълнението на сключения 
административен договор  по: 
Подмярка 2.9.1 „Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, 
социални и здравни услуги“, приоритетна ОС 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване“  , процедура № BG05M9OP001- 2.045 „МИГ СРЕДЕЦ-социална 
икономическа интеграция на маргинализираните общности, като ромите“- 1 проектно 
предложение. 
  
Приоритет 3.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост. 

 
Специфични цели: 

                   3.3.1.Намаляване на социалното изключване чрез подкрепата за предоставяне на социални 
(свързани с деинстуционализацията) здравни и образователни услуги с фокус върху уязвимите 
групи и малцинства в т.ч. децата, младежите, ромите, хората с увреждания и хората над 65 г. 

Приоритет 3.3 и спицифична цел 3.3.1  се   реализираха с изпълнението към 31.12.2020 г.  на 
административния договор  по: 

Подмярка 2.9.3 „Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“  , приоритетна ОС 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“  , процедура № 
BG05M9OP001- 2.073 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ“ . 
 

 6.Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

   Попълват се 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; 

Редът и подборът  на проекти към СВОМР на „ МИГ Средец“ се извършва  в съотвествие с: 

Глава пет, Раздел І, чл.43-48 на ПМС№161/2016г.; Глава четвърта, Раздел І, чл.49-60от 

Наредба №22/14.12.2015 г., Постановление № 162 от 2016 г., спазвайки Минималните 

изисквания към реда за оценка на проектни преложения към СВОМР по мерки от ПРСР, 

разработени на основание чл.41, ал.2 от ПМС №161 и  Указания  за прием на  проекти  на 

МЗХГ/2018 г и Ред за оценка на проектни предложенияна към СВОМР „ МИГ Средец“ и 

критериите за подбор на проекти  към СВОМР.  
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• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

1.Обявени приеми по мерки  от СВОМР- Програма за развитие на селските райони: 

Подмярка  1.1   „Професионално обучение ипридобиване на умения „ процедура № 
BG06RDNP001-19.409„МИГ Средец - подмярка  1.1”„Професионално обучение и придобиване на 
умения„. 
На 12.06.2020 г. „МИГ Средец“ обяви прием за подбор на проектни предложения по процедура 
№ BG06RDNP001-19.409„МИГ Средец - подмярка  1.1”„Професионално обучение и придобиване 
на умения„. До крайния срок- 14.07.2020 г.не  са  подадени  проектни предложения. 
 
Подмярка  4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Процедура   
№ BG06RDNP001-19.178 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“.По процедурата  е обявен  втори прием в края на 2019 г., по който 
постъпи едно проектно предложение.Оценителната сесия приключи  януари 2020 г. 

Подмярка  7.5.“ Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 
инфраструктура“,процедура №BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 
 
На 05.02.2020 г. „МИГ Средец“ обяви прием за подбор на проектни предложения по процедура 
№ BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ” Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. До крайния срок- 27.04.2020 г. са  
подадени  три  проектни предложения. 
 

На 15.10.2020 г. „МИГ Средец“ обяви втори прием за подбор на проектни предложения по 
процедура процедура № BG06RDNP001-19.353 „МИГ Средец - подмярка 7.5 ” Инвестиции за 
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. До крайния срок -
23.11.2020 г. е подадено  едно проектно предложение.През м. декември тече оценителната сесия-
етап АСД. 

Подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното 
и природното наследство на селата”, процедура  №BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - 
подмярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното 
и природното наследство на селата”. 
На 29.01.2020 г. „МИГ Средец“ обяви втори прием за подбор на проектни предложения по 
процедура процедура ”, процедура  №BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното 
наследство на селата”. До крайния срок -30.03.2020 г. не е  подадено  проектно предложение. 
Поради ограничителните мерки във връзка с пандемията COVID 19,кандидатите не  успяха да 
комплектоват придружаващите документи към  формуляра за кандидатстване. 
 
На 22.06.2020 г. „МИГ Средец“ обяви трети прием за подбор на проектни предложения по 
процедура процедура ”, процедура  №BG06RDNP001-19.197 „МИГ Средец - подмярка 7.6 
”Проучване и инвестиции, свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното 
наследство на селата”. До крайния срок -27.07.2020 г.са   подадени  две проектни предложения. 
 

2.Обявени приеми по мерки  от СВОМР- Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси:Поради  изчерпан финансов  ресурс по  ОП РЧР не са обявени  приеми по мерките. 
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• Действия по информиране  и подпомагане  подготовката на  проекти  на 

потенциалните кандидати. 

 

Предвид ограниченията във връзка с пандемичната обстановка през отчетния период, след 
отваряне на всеки прием, са проведени  срещи  по места  с потенциалните кандидати по 
съответните процедури, както и в  офиса на МИГ, на които служителите даваха разяснения и 
информация по отношение на условията за кандидатстване и приложенията към тях до две 
седмици преди изтичане срока за прием по съответната процедура. 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През периода  са  обявени 5/пет/ покани за прием   на проектни предложения: 

 
 
Процедура №BG06RDNP001-19.178„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- втори прием. Обявата е обявена  на 

21.10.2019 г., публикувана е във  вестник „Черноморски фар“, бр.198.10.2019 г., на интернет 
страницата на „ МИГ Средец“, на информационното табло на Община Средец  и на 
информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“.  
Оценителната сесия по процедурата приключи през януари 2020 г., с изготвения от КППП 
Оценителен доклад от 10.01.2020 г. Одобрен  от Управителния съвет на МИГ с Протокол № 
38/15.01.2020 г. и Заповед № 46/15.01.2020 г. на Председателя на УС.Документите от 
оценителната сесия са изпратени в ДФ“Земеделие“ за одобрение. 
  
Процедура №BG06RDNP001-19.197„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” –
втори прием. Обявата е обявена  на 29.01.2020 г., публикувана е във  вестник „Черноморски 
фар“, бр.12 /31.01.-02.02.2020  г., интернет страницата на „ МИГ Средец“,на информационното 
табло на Община Средец  и на информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“.Поради 
съвпадение на периода за прием на проектни предложения и  ограничителните пандемични 
мерки, кандидатите не  успяха да комплектоват придружаващите документи към  формуляра за 
кандидатстване и в  обявения срок за прием не постъпиха   проектни предложения.                                                                  
 
Процедура №BG06RDNP001-19.197„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 7.6 ”Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане и възстановяване на културното и природното наследство на селата” –
трети прием. Обявата е обявена  на 22.06.2020 г., публикувана е във  вестник „Черноморски 
фар“, бр. 50/23-25.06.2020 г.,  на интернет страницата на „ МИГ Средец“,на информационното 
табло на Община Средец  и на информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“. 
Постъпилите два броя проектни предложения са оценени от КППП- Оценителен доклад от    
25.08.2020 г. Одобрен  от Управителния съвет на МИГ- Протокол №51/ 26.08.2020 г. и Заповед  
№56/26.08.2020 г.на Председателя на УС.Документите от оценителната сесия са изпратени в 
ДФ“Земеделие“ за одобрение.Впоследствие проектно предложение  №BG06RDNP001-19. 197-

0004 бе оттеглено от кандидата. 
 
  
Процедура №BG06RDNP001-19.353 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура“, първи прием. 

Обявата е обявена  на 05.02.2020 г., публикувана е във  вестник „Черноморски фар“, бр.15 /07-
09.02.2020 г., интернет страницата на „ МИГ Средец“,на информационното табло на Община 
Средец  и на информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“. Постъпилите три броя 
проектни предложения са оценени от КППП- Оценителен доклад от 08.06.2020 г. Одобрен  от 
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Управителния съвет на МИГ- Протокол № 47/09.06.2020 г. и Заповед № 53/09.06.2020 г.на 
Председателя на УС.Документите от оценителната сесия са изпратени в ДФ“Земеделие“ за 
одобрение. 
 

Процедура №BG06RDNP001-19.353 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура“, втори  прием. 

Обявата е обявена  15.10.2020 г. , публикувана е във  вестник „Черноморски фар“, бр76/16-
17.10.2020 г., интернет страницата на „ МИГ Средец“,на информационното табло на Община 
Средец  и на информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“. Постъпилото проектно 
предложение е оценено от КППП- етап АСД. Оценителната сесия ще приключи месец януари 
2021 година.  
  
Процедура № BG06RDNP001-19.409„МИГ Средец - подмярка  1.1”„Професионално обучение и 
придобиване на умения„. 
Обявата е обявена  12.06.2020 г., публикувана е във  вестник „Черноморски фар“, бр.48/ 
16.06.2020  г.,  на интернет страницата на „ МИГ Средец“, на информационното табло на Община 
Средец  и на информационното табло пред офиса на „МИГ Средец“.Към процедурата не е 
проявен интерес и до крайния срок за прием - 14.07.2020 г.не  са  подадени  проектни 
предложения.Производството по процедурата е прекратено.  
 

• Сключени административни договори през отчетния период: 

 

1.Процедура № BG06RDNP001-19.175„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства“. 
По процедурата е сключен един Административен договор: № BG06RDNP001-19.175-0006-

С01/13.02.2020 г. 

 
2. Процедура №BG06RDNP001-19.178S2„МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- втори прием. На 09.10.2020 г.е сключен 
Административен договор № BG06RDNP001-19.178-0002-С01/2020 г. 
 

3.Процедура №BG06RDNP001-19.188S1 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“. Сключен  е Административен договор №BG06RDNP001-19.188-

0001-С01/29.09.2020 г.  

 
4.Процедура №BG06RDNP001-19.188S2 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности“. Сключен  е Административен договор №BG06RDNP001-19.188-

0005-С01/29.09.2020 г.  

 
5. Процедура № BG06RDNP001-19.168S1 „МИГ Средец – под мярка 7.2 ”Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”. Сключен  е Административен договор BG06RDNP001-19.168-0001- 

C01/22.05.2020 г. 

 
6.Процедура № BG06RDNP001-19.168S2 „МИГ Средец – под мярка 7.2 ”Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура”.Сключен е административен договор BG06RDNP001-19.168-0004- 

C01/22.06.2020 г.  
   

2.Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 
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„МИГ СРЕДЕЦ“ има създадена  деловодна система и архив от предходния програмен период, 
която е обновена и се  поддържа и в  програмен период 2014-2020г. 

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

електронната страница на МИГ; 

Местната общност  се информира  за предстоящите  и проведените събития свързани с дейността 

на МИГ,  чрез : 

� Електронната страница на МИГ www.mig-sredets.eu ,  за поддръжката,  за която е 

сключен Договор № РД 50-192-34/02.01.201920 г. с „ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД; 

� Публикации в   регионален ежедневник  „Черноморски фар”ЕАД, сключен Договор № 

РД 50-192-35/23.01.2020 г. ; 

� Популяризиране дейността на МИГ и местните производители, чрез проведения 

„Празник на МИГ Средец“, на основание сключен договор  РД 50-192-38/20.08.2020 г. 

с „Костадинов БГ“ ЕООД; 

� Изработка и доставка на рекламни материали на основание   сключен Договор№ РД 

50-192-40/01.1012020 г. с „МЕРИДИАН 27 ГРУП“ ООД, както следва: 

 

� Рекламни материали: 
 
1.Рекламни тениски; 
2.Рекламни  магнити; 
3.Рекламни химикали в кутия; 
4.Рекламни  фенерчета; 
5.Органайзер за бюро; 
6.Рекламни ключодържатели; 
7.Рекламни ролетки; 
8.Рекламни чаши; 
9.Рекламни чаши с козирка; 
10.Рекламни хартиени торбички; 
11.Рекламни  химикали; 
12.Рекламни тефтери- А 5; 
13.Рекламни календари, стенни. 
 

 

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; 

1.На 24.09.2020 г.,  служители на МИГ в присъствието на ръководителя  на проекта е   извършен  
мониторинг по  изпълнението на проектно предложение № BG05M9OP001-2.073-0001 "Заедно за 
по-добър живот в Община Средец“,  Административен договор№ BG05M9OP001- 2.073 -0001-
С01/31.10.2019 г. Изпълнението на  проекта приключи  на 31.12.2020 г. Резултатите от 
мониторинга са отразени в лист за извършена проверка.През отчетния  период е възстановена  
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субсидия по искане за  междинни плащания в размер на 160 549,81 лева.Предстои окончателното 
плащане. 

2.На 04.11.2020 г., служители на МИГ в присъствието на ръководителя  на проекта е   извършен  
мониторинг по  изпълнението на проектно предложение № BG05M9OP001-2.045-0001 " 
Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Сред“, 
Административен договор№ BG05M9OP001-2.045-0001-C01/20.09.2019 г. Изпълнението на  
проекта ще приключи  на 31.01.2021 г. Резултатите от мониторинга са отразени в лист за 
извършена проверка. През отчетния  период е възстановена  субсидия по искане за  междинни 
плащания в размер на 184 780,68 лева.Предстои окончателното плащане. 

3. През отчетния период е изплатено окончателното плащане по   проектно предложение № 
BG05M9OP001-2.015-0001 "Заедно за по-добър живот", по  Договор № BG05M9OP001-2.015-
0001-C01 в размер на  62 179,36 лева. 

5. Възникнали трудности  и предприети действия за преодоляването им. 

 Няма. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

      Няма. 

8.  Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

1.  Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Не е извършена промяна. 

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

Не е извършена промяна. 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

Не е извършена промяна. 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Няма други служители. 

5. Промяна в състава на Колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

През отчетния период  настъпиха следните промени в КВО: 

 

5.1.Прекратено е  членството на „Кариян“ ЕООД  с представител Атанас Зайков   и е избиран 
нов член, „Тагарево“ ЕООД с представител Атанас Зайков. Промените се осъществиха 
съгласно  Заявление  с Вх. № 109-1/23.05.2020 г., Заявление с  Вх. № 109-2/23.05.2020,  
Решение № 36/29.06.2020 г. и  Решение №38/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена 
промяна в Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на 
ПРСР с писмо изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 г.; 
 
 5.2.Прекратено е  членството на Валентин Бялков и е избиран нов член Иванка Инджова.    
Промените се осъществиха съгласно Молба с Вх. № 107/26.05.2020 г., Заявление с  Вх. № 
111-1/24.05.2020,  Решение № 36/29.06.2020 г. и  Решение №38/29.06.2020 г.  на ОС „ МИГ 
Средец“  и отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е 
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одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. 
№121/21.09.2020 г.; 
 
5.3.Прекратено е  членството на Ганчо Йорданов и е избиран нов член Георги Иванов. 
Промените се осъществиха на основание препис-извлечение на АКТ за смърт и подадено  
Заявление с  Вх. № 111-2/28.06.2020,  Решение № 36/29.06.2020 г.и  Решение №38/29.06.2020 
г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски 
регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и 
наш Вх. №121/21.09.2020 г. 
 
5.4. Прекратено е  членството на „Регионална асоциация на млекопроизводителите Средец “ 
(„РАМП Средец“) с представител Киро Дойков Тодоров  и е избиран нов член „Д ЕНД Д 
ГРУП“ ЕООД с представител Димо Иванов Найденов. Промените се осъществиха с: 
Заявление  с Вх. № 120B/18.09.2020 г., Заявление с  Вх. № 121А/21.09..2020,  Решение № 
42/22.10.2020 г. Решение № 43/22.10.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в 
Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 
писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г.; 
 
5.5. Променено  е   представителството  на  „ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ ДЮЛЕВО“(„ЗКПУ Дюлево“) , представителя Димо Иванов 
Найденов е заменен с Костадин Кирязов Костадинов. Промените се осъществиха с: 
Заявление с Вх. № 120 Б/14.09.2020 г., Решение №41/22.10.2020 г.  на ОС „ МИГ Средец“  и 
отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от 
УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г. 
 

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

 

6.1.Прекратено е  членството  в УС на „Кариян“ ЕООД  с представител Атанас Зайков   и е 
избран нов член- „Тагарево“ ЕООД с представител Атанас Зайков. Промените се 
осъществиха с Решение № 37/29.06.2020 г. и Решение №39/29.06.2020 г.  на ОС на   „ МИГ 
Средец“  и отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е 
одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. 
№121/21.09.2020 г.; 
 
6.2.Прекратено е  членството на Валентин Бялков и е избиран нов член, Събинка 
Господинова. Промените се осъществиха с Решение № 37/29.06.2020 г. и  Решение 
№39/29.06.2020 г.  на ОС на „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 
вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-
19-2-01-8/26.08.2020 г. и наш Вх. №121/21.09.2020 г.; 
 
6.3. Прекратено е  членството  на „РАМП-Средец“  в УС,с представител Киро Дойков 
Тодоров и е избран нов член на УС- „Д ЕНД  Д ГРУП“ ЕООД с. Дюлево, със законен 
представител Димо Иванов Найденов съгласно    Решение № 46/22.10.2020 г. на ОС „ МИГ 
Средец“ и отразена промяна в Агенцията по вписванията(Търговски регистър).Промяната е 
одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. 
№146/10.12.2020 г.; 
 

6.4. Избран е нов представител на  „ЗКПУ Дюлево“ в УС -  Костадин Кирязов Костадинов.  
съгласно Решение № 46/22.10.2020 г. на ОС „ МИГ Средец“ и отразена промяна в Агенцията 
по вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 
19-19-2-01-8/08.12.2020 г. и наш Вх. №146/10.12.2020 г.; 
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6.5.Състав  на Управителен съвет на  „МИГ Средец“: 

 

1. Димо Иванов Найденов – Председател  на  УС, представляващ „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД; 
2. Атанас Георгиев Зайков – член на УС, представляващ  „ТАГАРЕВО “ ЕООД; 
3. Вълко Тодоров Вълков – член на УС; 
4. Иван Петков Жабов – член на УС, представляващ  Община Средец ; 
5. Костадин Кирязов Костадинов – член на УС, представляващ „ЗКПУ Дюлево“; 
6. Петър Димитров Гайдов – член  на УС, представляващ Сдружение волейболен клуб „ 

Странджа“; 
7. Събинка Петрова Господинова – член на УС. 
 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

Не е извършена промяна. 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Не приложимо. 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

През отчетния период е подадено заявление за промяна на  Споразумение за изпълнение на 
Стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група Средец“,  РД 50-192/29.11.2016 г. изм.  
и доп. с Допълнително споразумение  № РД 50-192/31.10.2018 г. и Допълнително 
споразумение РД 50-192/08.08.2019 г. 
 

  10.Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

През отчетния период не са  извършени посещения на място от представители на УО  на  

ПРСР, ДФЗ и   ОП РЧР. 

 
11. Индикатори 

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

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР) 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 1.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 1.1 Дейности за професионално обучение и придобиване на умения 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите в 
обучение/придобиване на умения 

лева 29 500 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 

Общ брой на участниците в семинарите брой 55 

Общ брой на участниците в семинарите с тема 
свързана със земеделие и храни 

брой 45 
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Брой двудневни семинари с продължителност 18 
часа 

брой 3 

мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 783 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Проекти получили подкрепа брой 11 

Проекти свързани с подкрепа на стопанства от 
приоритетните сектори на стратегията % 10 

Подпомогнати млади земеделски стопани брой 2 

Стопанства въвели нова технология/техника или 
продукт брой 3 

Създадена заетост (брой работни места) брой 6 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 195 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

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

брой 2 

Проекти финансирани по мярката брой 2 

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

брой 1 

Създадена заетост  4 

  
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
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Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 458 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за 
инвестиции в неселскостопански дейности брой 4 

Земеделски стопанства, получаващи подкрепа за 
инвестиции в неселскостопански дейности брой 1 

Проекти на млади хора и/или жени % 10 

Проекти за производствени дейности брой 1 

Създадена заетост брой 4 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

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

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 378 300 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в 
малка по мащаби инфраструктура брой 4 

Подпомогнати обекти на образователна 
инфраструктура брой 1 

Население ползващо се от подобрената среда и 
услуги % 40 

Населени места в който има обновена 
инфраструктура брой 3 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.5 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 50 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, 
свързани в публична инфраструктура свързана с 
популяризиране на културно-историческото 
наследство на територията 

брой 2 

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции, брой 2 
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свързани в публична инфраструктура свързана с 
популяризиране на природното богатство на 
територията 

мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Дял от населението, обхванато от проектните 
дейности % 50 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 62 000 Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 6 

Дял от населението обхванато от проектните 
дейности % 20% 

 

Мерки финансирани от ОП РЧР (ЕСФ) 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, 
социални и здравни услуги. 
Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 1: Социално икономическа 
интеграция на маргинализирани общности като ромите 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 234 000 

Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 1 

Участници в неравностойно положение (от 
ромската общност), които при напускане на 
операцията са започнали да търсят работа или са 
ангажирани  

брой >50 

Деца включени в образователната система 
(превенция на ранното отпадане от ромската 
общност) 

брой >30 

Дял от населението обхванато от дейности за 
подобряване достъпа до социални и здравни 

% 15 
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услуги (предимно от ромската общност) 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.3 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в 

неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост 

Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 3, Повишаване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена , устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес. СЦ 1, СЦ 2 и СЦ 3. 

Индикатор (описание) 
Мерна 

единица 
Цел до 

края/сто

йност 

Източник на информация 

Общ обем на инвестициите лева 548 000 

Източник „МИГ Средец“: 
Деловодна система и архив, 
електронна страница, електронен 
регистър за постъпилите проекти 
по стратегията, договори с 
кандидатите, данни от 
мониторинг на изпълнението, 
посещения на място, доклади и 
анализи за отчитане, годишни 
доклади. 

Проекти финансирани по мярката брой 2 

Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания 
обхванати от подкрепящи услуги брой >50 

Доставчици на услуги за социално включване 
разширили обхвата на дейността си брой 1 

Дял от населението обхванато от подобрен 
достъп до здравеопазване (младежи и ромска 
общност) 

% 5 

Дял от населението обхванато от дейности за 
социално включване  % 20 

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

Председателят на УС, инж. Димо Найденов взе участие в  Международната конференция 

посветена на подхода ВОМР в Констанца, Румъния и к.к. Албена.Участва  в посещенията на 

обекти, изпълнени  по   проекти с добри  практики по стратегиите на МИГ/ЛИДЕР в България. 

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

Изходяща кореспонденция 

 

Наш 

регистрационен 

индекс 

Кореспондент - адрес 

  

Вид документ Относно 

128/16.01.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 
и копие до  
ДФ"Земеделие " Дирекция 
ОППМРСР, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо  

Приключила оценка  на 
постъпилите проектни 
предложения по 
процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ  № 
BG06RDNP001-
19.178"Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
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селскостопански 
продукти" -втори прием  

130/20.01.2020 г. „Гана 99“ ООД,с. Дебелт 
Уведомително 
писмо  

Одобрено проектно 
предложение по 
Процедура № 
BG06RDNP001-19.178 - 
втори прием 

131/24.01.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Годишен доклад  
По подмярка 19.4 за 2019 
г. 

132/27.01.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Договориране по ПМРСР, 
гр. София, бул. " Цар 
Борис ІІІ" 136 

Списък 2 и 
сканирани 
разходни 
документи  

към Заявка 
№02/19/4/0/000047/3/07 

134/29.01.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Договориране по ПМРСР, 
гр. София, бул. " Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо 

Допълнителна 
информация по проектно 
предложение по  
Процедура № 
BG06RDNP001-19.178 -
първи прием  

135/10.02.2020 г. МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Копие до 
МТСП, УО на ОПРЧР, 
Главна дирекция  
Европейски фондове,  гр. 
София, 1051, ул. " 
Триадица" 2 

Годишен доклад  
По подмярка 19.2 за 2019 
г. 

136/14.02.2020 г. ОД на ДФ"Земеделие"-
Перник ул."Райко 
Даскалов"№ 11  

Административен 
договор  

По проект 
№BG06RDNP001-19.175-
С01 

137/24.02.2020 г. ДФ"Земеделие " Дирекция 
ОППМРСР, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Заявление  Достъп до ИСУН 2020  
„АГРО СТИВ“ ЕООД 
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139/19.03.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 56 

Заявление  
Промяна на Споразумение 
№ РД 50-192/29.11.2016 г. 

142/27.03.2020 г. 
ДФЗ, Дирекция  
"ДОГОВОРИРАНЕ ПО 
ПМРСР" - гр. София , бул. 
" Цар Борис ІІІ" 136 

Списък и 
описателни 
документи  

Планираните, в процес на 
провеждане и проведени 
Обществени поръчки, 
независимо от източника 
на финансиране към 
Бюджета за 2020г. 

145/31.03.2020 г.  

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 
и копие до  
ДФ"Земеделие ", гр. 
София, бул. " Цар Борис 
ІІІ" 136 

Ув.писмо  

Прекратяване на 
следващи действия – 
оценка на постъпили 
проекти по обявената в 
периода 29.01.2020 – 
30.03.2020 г. процедура за 
подбор на проектни 
предложения с код в 
ИСУН 2020 
№BG06RDNP001-19.197  
„МИГ Средец -  подмярка 
7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с 
поддържане и 
възстановяване на 
културното и природното 
наследство на селата” – 
втори прием  

147/02.04.2020 г. 
гр. Враца, ул. „Замбина“ 1, 
ДФЗ- ОД 

Уведомително 
писмо с документи 
по процедура № 
BG06RDNP001-
19.168-S2  

В отговор на  писмо №177 
подмярка 19.2, изх. №01-
060-6300/13/17.03.2020 г. 
ДФЗ - ОД Враца 

148/06.04.2020 г. ДФ"Земеделие ", гр. 
София, бул. "Цар Борис 
ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо с документи 
по процедура  № 
BG06RDNP001-
19.188-S1 

Отговор на уведомително 
писмо №163, мярка 19.2 
ИЗХ. №01-
6300/312/30.03.20121 

149/21.04.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Уведомително 
писмо  

Предложение от УО за 
наблюдатели при 
провеждане на  процедура 
за подбор на проектни № 
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BG06RDNP001-19.353 

150/23.04.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Уведомително 
писмо  

За уведомяване на УО във 
връзка с въведена 
процедура  в ИСУН 
№"МИГ СРЕДЕЦ под 
мярка 1.1 
„Професионално обучение 
и придобиване на умения 
„ 
  

151/28.04.2020 г. 

гр. Враца, ул. Замбина 1, 
ДФЗ- ОД 

 

 

Уведомително 
писмо с документи 
по процедура № 
BG06RDNP001-
19.168-S2  

Предоставяне на 
допълнителна 
информация към писмо 
Уведомително писмо № 
177/подмярка 19.2, Изх. 
№01-060-
6300/13/17.03.2020 г. 

152/26.05.2020 г. 

ОД на ДФ"Земеделие"-
Велико Търново, 
ул."Никола Габровски"№ 
71 

Отговор на 
уведомително 
писмо във връзка с 
подписване на  
Административен 
договор Заявление 
за профил за 
достъп  до ИСУН 
2020 по подмярка 
7.2 първи прием 

Приложение №1 към 
Административен договор 
№ BG06RDNP001-19.168-
0001 –С01/22.05.2020 г. за 
коригиране  

153/02.06.2020 г. 
гр. Враца, ул. Замбина 1, 
ДФЗ- ОД 

Уведомително 
писмо  

Свидетелство за съдимост 
за подписване на договор  
по процедура № 
BG06RDNP001-19.168-S2 

155/09.06.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 
 
и копие до  
 
ДФ"Земеделие " Дирекция 
ОППМРСР, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо  

Приключила оценка  на 
постъпилите проектни 
предложения по 
процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ  № процедура № 
BG06RDNP001-19.353 
„МИГ Средец - подмярка 
7.5 „Инвестиции за 
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публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура“ 

156/19.06.2020 г. 
ДФЗ- ОД, гр. Видин, ул." 
Цар Александър ІІ" 13, І 
етаж 

Уведомително 
писмо  

Допълнителна 
информация по 
процедура№ 
BG06RDNP001-19.197-S1 

157/19.06.2020 г. 
ДФЗ- ОД, гр. Враца, ул." 
Иван Замбин " 1 

Уведомително 
писмо  

Представяне на подписан 
Договор 
№BG06RDNP001-19.168-
0004-С01 и заявление за 
профил в ИСУН  

158/24.06.2020 г. 

ОД на ДФ"Земеделие"-
Велико Търново, 
ул."Никола Габровски"№ 
71 

Отговор на 
уведомително 
писмо във връзка с 
подписване на  
Административен 
договор Заявление 
за профил за 
достъп  до ИСУН 
2020 по подмярка 
7.2 първи прием 

1. Административен 
договор № 
BG06RDNP001-19.168-
0001 –С01/22.05.2020 г. 
2. Заявление за профил за 
достъп на упълномощени 
от кандидата/ 
бенефициента до ИСУН 
2020 

159/24.06.2020 г. 
АГРО СТИВ ЕООД, с. 
Пънчево 

Уведомително 
писмо  

представяне на 
допълнителна 
информация във връзка с 
контролна проверка на 
оценката на ПП от ДФЗ по 
процедура № 
BG06RDNP001-19.188-S2 

160/30.06.2020 г. 

 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
ОППМРСР, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

 

Уведомително 
писмо  с 
документи   

 

в отговор на  писмо 
261/подмярка 19.2, ИЗХ. 
№01-06-
6300/723/23.06.2020 от 
ДФЗ София ЦУ по 
процедура № 
BG06RDNP001-19.188-S2  
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161/01.07.2020 г. 
ДФЗ- ОД, гр. Враца, ул." 
Иван Замбин " 1 

Придружително  
писмо  

В отговор на писмо с изх. 
№01-060-
6300/1347/29.06.2020 

162/15.07.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 
 
и копие до  
 
ДФ"Земеделие " Дирекция 
ОППМРСР, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо  

Прекратяване на 
следващи действия – 
оценка на постъпили 
проекти по обявената в 
периода 12.06.-14.07.2020 
г.процедура за подбор на 
проектни предложения с 
код в ИСУН 2020 
№BG06RDNP001-
19.409„МИГ Средец -  
подмярка 
1.1„Професионално 
обучение и придобиване 
на умения" 

164/20.07.2020 г.  

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Уведомително 
писмо  

предложение от УО на 
ПРСР за наблюдатели по 
процедура № 
BG06RDNP001-19.197 
„МИГ Средец -  подмярка 
7.6 ”Проучване и 
инвестиции, свързани с 
поддържане и 
възстановяване на 
културното и природното 
наследство на селата” 

165/24.07.2020 г. 
ДФЗ - ОД гр. Кърджали, 
ул."Миньорска" 4 

Уведомително 
писмо 

Предоставяне на 
допълнителна 
информация във връзка с 
ув. Писмо №268/19.2  от 
ДФЗ - ОД  гр. Кърджали 
по процедура 
№BG06RDNP001-19.178-
S2 , проектно 
предложение 
№BG06RDNP001-19.178-
002 
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166/27.07.2020 г 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Придружително 
писмо 

Представяне на документи 
за промяна на КВО/ОС/ и 
УС 

167/27.07.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Придружително 
писмо 

Заявление за изменение на 
одобрените дейности за 
2020 г. 

168/11.08.2020 г 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Придружително 
писмо 

Допълнителна 
информация във връзка с 
промяна състава на УС и 
ОС 

169/02.09.2020 г. 
ДФ"Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Придружително 
писмо 

Допълнителна 
информация към проектно 
предложение № 
BG06RDNP001-19.188-
0005 

170/09.09.2020 г. 
МЗХГ-РУО на ПРСР  и 
ДФ"Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Уведомително 
писмо 

Уведомление за 
провеждане на Празник на 
МИГ Средец 

171/29.09.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Уведомително 
писмо 

Заявление за одобрение на 
планираните дейности и 
разходи по подмярка 19.4. 
за 2021 г.  

172/29.09.2020 г. 
ДФ"Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Уведомително 
писмо 

административен договор 
№BG06RDNP001-19.188-
0001- СО1/29.09.2020 г. 

173/29.09.2020 г. 
ДФ"Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Уведомително 
писмо 

административен договор 
№BG06RDNP001-19.188-
0005- СО1/2909.2020 г. 
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174/01.10.2020 г. 
ДФ "Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Уведомително 
писмо 

оттегляне на проектно 
предложение № 
BG06RDNP001-19.197-
0004 "Дюлевско 
настроение", кандидат НЧ 
„Просвета-1886 год.“ 

174/12.10.2020 г. 
ДФ "Земеделие"бул. "Цар 
Борис   ІІІ " № 136 

Уведомително 
писмо   

връщане на договори за 
подпис(договор 
№BG06RDNP001-19.178-
0002- СО1) 

176/22.10.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Писмо 

Представяне на 
допълнителна 
информация към 
заявление №19-19-2-01-
8/30.09.2020 г 

177/23.10.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Договориране по ПМРСР, 
гр. София, бул. " Цар 
Борис ІІІ" 136 

Списък 2 и 
сканирани 
разходни 
документи  

към Заявка 
№02/19/4/0/000047/3/08 

178/27.10.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Ув.писмо и 
документи  

Представяне на 
допълнителна 
информация към 
заявление №19-19-2-01-
8/30.09.2020 г 

179/30.10.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Договориране по ПМРСР, 
гр. София, бул. " Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо и 
документи  

в отговор  на Ув. писмо 
№320/19.2 от ДФЗ - 
документи за подписване 
на административен 
договор  

180/12.11.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 55 

Ув . Писмо с 
придружаващи 
документи  

Промяна в състава на 
Управителния съвет и 
КВО(ОС) 

181/16.11.2020 г. 

МЗХ, УО на ПРСР 2014 -
2020, Дирекция РСР, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 56 

Ув . Писмо  

Предложение от УО за 
наблюдатели при 
провеждане на  процедура 
за подбор на проектни № 
BG06RDNP001-19.353 - 
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втори прием 

182/17.11.2020 г. 

МЗХ, , Ръководител на УО 
на ПРСР 2014-2020 г, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 56 

Заявление  
Предложение за промяна  
на Споразумение за 
изпълнение на СВОМР 

183/27.11.2020 г. 

МЗХ, , Ръководител на УО 
на ПРСР 2014-2020 г, гр. 
София, 1040, бул. Христо 
Ботев 57 

писмо  

Допълнителна 
информация към 
заявление за промяна на 
СВОМР 

184/08.12.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Договориране по ПМРСР, 
гр. София, бул. " Цар 
Борис ІІІ" 136 

писмо с документи  

В отговор на писмо на 
ДФЗ- Уведомително 
писмо №164/подмярка 
19.2 Изх. №01-
800/3431/23.112020 г. във 
връзка с проект ( 
допълнителна 
информация) 
№BG06RDNP001-19.168-
0002  

186/09.12.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Оторизация на 
плащанията, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо 

За представяне на 
допълнителна 
информация по процедура  
към заявка за плащане № 
8 

187/15.12.2020 г. 
Областно дирекция на 
ДФЗ, гр. Кърджали , ул." 
Миньорска " 4 

Придружително  
писмо с документи  

Представяне на 
допълнителна 
информация по процедура 
BG06RDNP001-19.353 във 
връзка с писмо 
Уведомително писмо № 
328/подмярка 19.2, Изх. 
№01-090-
6300/545/03.12.2020 г.ДФЗ 
- ОД - Кърджали  
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188/17.12.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Оторизация на 
плащанията, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Придружително  
писмо с документи  

Допълнение към Писмо с 
Вх.№ 01-
6300/1324/02.11.2020 г. 
във връзка с  проектно 
предложение  с код в 
ИСУН № BG06RDNP001-
19.197-0003 

189/29.12.2020 г. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Оторизация на 
плащанията, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Придружително  
писмо с документи  

Представяне на 
допълнителна 
информация по процедура 
BG06RDNP001-19.197 - 
първи прием във връзка с 
Уведомително писмо 
№168  Изх. № 01-
0800/3633/16.12.2020 от 
ДФЗ 
ПП № BG06RDNP001-
19.197-0001 

190/29.12.2020 г. 

. 

ДФ"Земеделие " Дирекция 
Оторизация на 
плащанията, гр. София, 
бул. " Цар Борис ІІІ" 136 

Придружително  
писмо с документи 

Представяне на 
допълнителна 
информация по процедура 
BG06RDNP001-19.168 - 
втори прием във връзка с 
Уведомително писмо 
№167  Изх. № 01-
0800/3637/ 16.12.2020 от 
ДФЗ, 

ПП № BG06RDNP001-
19.168-0003 

 

 

 

Входяща  кореспонденция 

 

 

Наш 

регистрационе

н индекс 

Кореспондент - адрес Вид документ Относно 

96/17.01.2020 г. 
ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо №146 
/подмярка19.2, 
изх.№01-
6300/1347/2012.201
9 г. 

За предоставяне на 
разяснителна 
информация по проектно 
предложение с код в 
ИСУН № BG06RDNP001-
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19.178-S1   

98/12.02.2020 г. 
ДФ"Земеделие" гр. София 
, бул " Цар Борис ІІІ" 136 

писмо №80 с 
изх.№01-
6300/118/07.02.2020 
г. 

За одобрение на 
процедура  № 
BG06RDNP001-19.15 

99/02.03.2020 г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Писмо  с изх. № 19-
19-2-01-
8/27.02.2020 г. 

За одобрен годишен 
бюджет  за 2020 г 

100/11.03.2020 
г. 

ДФ"Земеделие" гр. София 
, бул " Цар Борис ІІІ" 136 

Писмо №116, Изх 
№01-
6300/227/09.03.2020 
г. 

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.178 - 
първи прием 

101/24.03.2020 
г. 

ДФ"Земеделие -ОД Враца 
" гр.Враца  , ул " Замбина 
" 1 

Ув.писмо 177 
подмярка 19.2, 
ИЗХ. №01-06-
6300/13/17.03.2020 

Допълнителна 
информация по 
процедура№ 
BG06RDNP001-19.168-S2 

102/30.03.2020 
г. 

ДФ"Земеделие" гр. София 
, бул " Цар Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо 163 
подмярка 19.2, 
ИЗХ. №01--
6300/312/30.03.2020 

Допълнителна 
информация по 
процедура№ 
BG06RDNP001-19.188-S1 

104/07.04.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Барис ІІІ" 136 

Писмо  изх. № 01-
6300/352/02.04.2020 
г.Р 

Решение за изплащане на 
финансова помощ 
съгласно  заявка за 
плащане № 
02/19/4/0/00047/3/06 

105/07.04.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Писмо  изх.  №19-
19-2-01-
8/03.04.2020г. 

Одобрен  Годишен 
доклад по подмярка 19.2 

              
106/07.04.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Писмо  изх.  №19-
19-2-01-
8/03.04.2020г. 

Във връзка със Заявление 
за промяна на СВОМР 

              
106/07.04.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

 Ув. писмо №144 
/подмярка 19 .2 , 
изх.№01-
633/561/19.05.2020 
в едно с Заповед за 

Заповед № 03-
РД/970/14.04.2020 г.за 
одобрение на процедура , 
Административен 
договор № 
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одорение и  
Административен 
договор  

BG06RDNP001-19.168-
0004–С01 по подмярка 
7.2 - първи прием 

107/21.05.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Барис ІІІ" 136 

Писмо за 
одобрение на 
процедура  
№144/подмярка 
19.2, изх.№01-
6300/561/19.05.2020 
г. 

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.168 - 
първи прием 

              
108/19.06.2020 
г. 

ДФЗ- ОД, гр. Видин, ул." 
Цар Александър ІІ" 13, І 
етаж 

 Ув. писмо №262 
подмярка 19 .2 , 
изх.№01-
050/3400/35/18.06.2
021 

Допълнителна 
информация по 
процедура№ 
BG06RDNP001-19.197-S2 

              
109/22.05.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо за 
одобрение на 
процедура  
№167/подмярка 
19.2, изх.№01-
6300/701/17.06.2020 
г. 

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.168 - 
S 2, втори прием  

              
110/23.06.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо 
261/подмярка 19.2, 
ИЗХ. №01-06-
6300/723/23.06.2020 

Допълнителна 
информация по 
процедура№ 
BG06RDNP001-19.188-S2 

              
111/23.06.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо 
144/подмярка 19.2, 
ИЗХ. №01-06-
6300/725/23.06.2021 

 Коригирано Приложение 
№1   към Договор 
№№BG06RDNP001-
19.168 -0001-С01 

              
112/30.06.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Придружително 
писмо с Изх. №01-
060-
6300/1347/29.06.202
0 г. 

Административен 
договор № 
BG06RDNP001-19.168-
0004 –С01/2020 

              
113/15.07.2020 
г. 

ДФЗ - ОД гр. Кърджали, 
ул."Миньорска" 4 

Уведомително 
писмо 
№268/подмярка 
19.2, изх.№01-090-
6300/270/13.07.2020 
г. 

За предоставяне на 
разяснение и/или 
информация по 
процедура за подбор на 
проектни предложения 
№№BG06RDNP001-
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19.178-S2  

              
115/23.07.2020 г 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Барис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо  

Решение за изплащане на  
авансова финансова 
помощ 

              
116/23.07.2020 г 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо  

Решение за изплащане на  
финансова помощ 

              
117/07.08.2020 г 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Ув. Писма с изх. 
№19-19-2-01-
8/04.08.2020 г. 

Заявление  за промяна на 
членовете на КВО  

118/17.082020 г. 
ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо с изх. №01-
6300/931/22.07.2020 
в едно със заповед 
№03-
РД/1941/13.072020 

За одобрение на 
процедура  № 
BG06RDNP001-19.197-S1 

120/25.08.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. Писмо с изх. 
№01-
0800/2353/21.08.202
0  

За връщане на запис на 
заповед 
№02/19/4/0/00047/3/07/10/
01 

120А/01.09.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Ув . писмо с изх. 
№19-19-2-01-
8/26.08.2020 г. 

Одобрение на извършени 
промени в състава на ОС 
и УС 

121/21.09.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Придружително 
писмо  изх. №19-
19-2-01-
8/16.09.2020 г. 

Заповед № РД 09-
728/15.09.2020 г.за 
одобрение промяната на 
Бюджет 2020 г. 

122/28.09.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо за 
одобрение на 
процедура  
№241/подмярка 
19.2, изх.№01-
6300/1209/21.09.202
0 г. 

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.188 - 
първи прием 

123/28.09.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо за 
одобрение на 
процедура  
№244/подмярка 
19.2, изх.№01-

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.188 -
втори прием 
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6300/1211/21.09.202
0 г. 

125/09.10.2020 г 
ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо за 
одобрение на 
процедура  
№249/подмярка 
19.2, изх.№01-
6300/1278/07.10.202
0 г.1.09.2020 г. 

Одобрение на процедура 
№BG06RDNP001-19.178 -
втори прием 

133/22.10.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Писмо 

Допълнителна 
информация  към 
Заявление № 19-19-2-01-
/30.09.2020 г. 

134/22.10.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Ув. писмо 
№320/19.2 

Искане на документи за 
подписване на 
административен договор 
по проектно предложение 
№ BG06RDNP001-19.197-
0003  

135/22.10.2020 
г.10, 
30 ч. 

гр. София , "Овча купел-
Ічаст", бл.609, вх. Б, ап. 16 

оферта  

Пазарни консултации с 
предмет :  Изработка и 
доставка на сгъваем щанд 
със сгъваем покрив и 
изложбени плотове.  

136/22.10.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Писмо 

Административен 
договор № 
BG06RDNP001-19.178-
0002 –С01/2020-2 бр. 

141/26.11.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо 
№164/подмярка 
19.2 

Относно:  допълнителна 
информация по проектно 
предложение с код 
№BG06RDNP001-19.168-
0002  

142/26.11.2020 г 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Писмо 

Относно: Допълнителна 
информация  към 
заявление за промяна на 
СВОМР 

143/02.12.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо № 
02/19/4/0/00047/3/0

Относно: допълнителна 
информация към Заявка 
за плащане 
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8/02/01 02/19/4/0/00047/3/08 

144/08.12.2020 
г. 

Областно дирекция на 
ДФЗ, гр. Кърджали , ул." 
Миньорска " 4 

Уведомително 
писмо № 
328/подмярка 19.2, 
Изх. №01-090-
6300/545/03.12.2020 

Допълнителна 
информация по 
процедура 
BG06RDNP001-19.353 

146/10.12.2020 
г. 

МЗХГ ,  бул. " Христо 
Ботев " 55,  Ръководител 
на УО на ПРСР,Лозана 
Василева  

Ув .писмо с изх. 
№19-19-2-01-
8/08.12.2020 г. 

Одобряване на промяна в 
сйстава на ОС и УС , 
заявена с вх. № 19-19-2-
01-8/13.11.2020 г. 

148/18.12.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо № 
167/подмярка 19.2, 
Изх. №01-
0800/3637/16.12.202
0 

Представяне на 
допълнителна 
информация по проект № 
BG06RDNP001-19.168 -
0003, кандидат Община 
Средец 

149/18.12.2020 
г. 

ДФЗ, гр. София, бул." Цар 
Борис ІІІ" 136 

Уведомително 
писмо № 
168/подмярка 19.2, 
Изх. №01-
0800/3633/16.12.202
1 

Представяне на 
допълнителна 
информация по проект № 
BG06RDNP001-19.197 -
0001, кандидат Община 
Средец 

  

14.Опис на приложения: 

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

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

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

на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

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

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

финансиране в лева; 

� Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 

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

лева; 

� Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

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

 

 

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

ЕЗФРСР; 
� Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 
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� Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева; 

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

 

 

 

Дата: 09.02.2021 г. 
 
 
 
 
 
…………………………… 
  
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

инж. Димо Найденов  

/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) 

Общ 

бр. Мъже Жени 

Общ бр. 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

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

 
 

  
 

      

ЕЗФРСР  14 18 15 3 18 15 3     
ОПРЧР     58 6 52 7 51 7 51 
(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. 
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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; 

0 0       

Жители, които ще се ползват от 

подобрени 

услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с 

ИТ. 

7 406 10 035 10 035     
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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 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

24 4 30 4 29 4 28 6 6 6 6 25       

Мярка 1.1 „Професионално 
обучение и придобиване на 
умения” 

1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0       

Мярка 4.1. „Инвестиции в 
земеделски стопанства” 11   15   15   15 1 1 1 1 9,09090909       

Мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти” 

2   2 1 2 1 1 1 1 1 1 50       

Мярка 6.4. „Инвестиции в 
подкрепа на не земеделски 
дейности” 

4   5   5   5 2 2 2 2 50       

  Мярка 7,2     „Инвестиции 
в създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура” 

4   4   4   4 2 2 2 2 50       

Мярка 7.5. „Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура” 

2 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0       

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

6 2 5 2 4 1 3 0 0 0 0 0       
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Мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с  
подържане, възстановяване 
и на културното и 
природното наследство на 
селата” 

6 2 5 2 4 1 3 0 0 0 0 0       

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 100 3 3 100,00 

     Мярка 2.9.,1 
„Увеличаване на броя на 
ромите включени в заетост, 
образование, обучение, 
социални и здравни услуги” 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100 1 1 1,00 

    Мярка 2.9.3  
„Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги 
за деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост” 

2   2   2   2   2   2 100 2 2 100,00 

Общо: 33 6 38 6 36 5 34 6 9 6 9        27,27      3 3 9,09 

 

 

(излишните редове да се изтрият) 

 

 

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) 

49 899,94 49 899,94 100,00 104 302,24 71 712,24 104 302,24 71 712,24 757 603,30 545 610,65 0,00 

Мярка 1.1 „Професионално 
обучение и придобиване на 
умения” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.1. „Инвестиции в 
земеделски стопанства” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 90 000,00 0,00 



38 
  

Мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти” 

0,00 0,00 #DIV/0! 65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00 0,00 

Мярка 6.4. „Инвестиции в 
подкрепа на не земеделски 
дейности” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 302 194,88 182 792,23 0,00 

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

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 240 228,42 240 228,42 0,00 

Мярка 7.5. „Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура” 

49 899,94 49 899,94 100,00 39 122,24 39 122,24 39 122,24 39 122,24 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР) 

23 526,35 23 526,35 100,00 23 526,35 23 526,35 8 942,35 8 942,35 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.6. „Проучвания и 
инвестиции, свързани с  
подържане, възстановяване и 
на културното и природното 
наследство на селата 

23 526,35 23 526,35 100,00 23 526,35 23 526,35 8 942,35 8 942,35 0,00 0,00 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 509,85 

Мярка 2.9.1               
Приоритетна ос 2    
„Увеличаване на броя на 
ромите включени в заетост, 
образование, обучение, 
социални и здравни услуги” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 780,68 

Мярка 2.9.3. Приоритетна ос 
2, „Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги за 
деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 729,17 

Общо: 
73 426,29 73 426,29 100,00 127 828,59 95 238,59 113 244,59 80 654,59 757 603,30 545 610,65        407 509,85     

 

(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 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪК 

Проце

нт на 

одобре

ние 

Изплатена 

субсидия  

  

                    

колона 2 

минус колона 

11 

колона 

11 

разделе

на на 

колона 

2 

  

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

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

1 893 800,00 3 416 416,13 2 127 193,14 3 405 638,43 2 116 415,44 3 215 963,43 2 021 577,94 757 603,30 545 610,65 545 610,65 1 348 189,35 28,81   

Мярка 1.1 
„Професионално 
обучение и 
придобиване на 
умения” 

29 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 500,00 0,00   

Мярка 4.1. 

„Инвестиции в 
земеделски 
стопанства” 

783 000,00 2 064 674,76 1 114 017,79 2 064 674,76 1 114 017,79 2 064 674,76 1 114 017,79 150 000,00 90 000,00 90 000,00 693 000,00 11,49   

Мярка 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/маркетин
г на селскостопански 
продукти” 

195 000,00 254 855,00 127 427,50 254 855,00 127 427,50 65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00 32 590,00 162 410,00 16,71   

Мярка 6.4. 
„Инвестиции в 
подкрепа на не 
земеделски 
дейности” 

458 000,00 669 138,52 458 000,00 669 138,52 458 000,00 669 138,52 458 000,00 302 194,88 182 792,23 182 792,23 275 207,77 39,91   

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

378 300,00 377 847,91 377 847,91 377 847,91 377 847,91 377 847,91 377 847,91 240 228,42 240 228,42 240 228,42 138 071,58 63,50   
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Мярка 7.5. 
„Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура” 

50 000,00 49 899,94 49 899,94 39 122,24 39 122,24 39 122,24 39 122,24 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00   

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

62 000,00 59 843,70 59 843,70 48 487,95 48 487,95 33 903,95 33 903,95 0,00 0,00 0,00 62 000,00 0,00   

 Мярка 7.6. 
„Проучвания и 
инвестиции, 
свързани с  
подържане, 
възстановяване и на 
културното и 
природното 
наследство на селата 

62 000,00 59 843,70 59 843,70 48 487,95 48 487,95 33 903,95 33 903,95 0,00 0,00 0,00 62 000,00 0,00   

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

782 000,00 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 45,14 99,99 678 958,11 

Мярка 2.9.1. 

Приоритетна ос 2,  
„Увеличаване на 
броя на ромите 
включени в заетост, 
образование, 
обучение, социални 
и здравни услуги” 

234 000,00 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 32,14 99,99 184 780,68 

Мярка 2.9.3. 

Приоритетна ос 2,  
„Подобряване на 
достъпа до социални 
и здравни услуги за 
деца, младежи, хора 
в неравностойно 
положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост” 

548 000,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 13,00 100,00 494 177,43 

Общо: 
 

2 737 800,00 4 258 214,69 2 968 991,70 4 236 081,24 2 946 858,25 4 031 822,24 2 837 436,75 1 539 558,16 1 327 565,51 1 327 565,51 1 410 234,49 48,49 678 958,11 

 

 

 

 (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 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

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

Приоритет 1.1.  
Развитие на земеделския и 
преработвателен сектор и 
повишаване 
конкурентоспособността на 
местната икономика чрез 
прилагане на иновации 

13 0 17 1 17 1 16 2 2 2 2 15,384615 0 0 0 

Приоритет  2.1. Подпомагане 
създаването на основни услуги 
за населението чрез 
развитието на неземеделски 
дейности, създаването и 
развитието на малки и средни 
предприятия и увеличаване на 
заетостта 

4 0 5 0 5   5 2 2 2 2 50 0 0 0 
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Приоритет 2.2.   Подобряване 
на качеството на живот в 
населените места, на 
условията за социален и 
духовен живот, опазване и 
утвърждаване на местната 
идентичност 

12 6 13 5 11 4 10 2 2 2 2 16,666667 0 0 0 

Приоритет  3.1. 
Изграждане на капацитет и 
умения 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3.2. 
Социално-икономическа 
интеграция на ромската 
общност 1   1   1   1   1   1 100 1 1 1 

Приоритет 3.3          
Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги за 
деца, младежи, хора в 
неравностойно положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост. 

2   2   2   2   2   2  100,00      2 2 100 

Общо: 33 6 38 6 36 5 34 6 9 6 9      27,27      3 3 9,09 
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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 1.1. Развитие на 
земеделския и преработвателен 
сектор и повишаване 
конкурентоспособността на 
местната икономика чрез 
прилагане на иновации 

0,00 0,00 #DIV/0! 65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00 215 180,00 122 590,00 0,00 

Приоритет  2.1. Подпомагане 
създаването на основни услуги за 
населението чрез развитието на 
неземеделски дейности, 
създаването и развитието на малки 
и средни предприятия и 
увеличаване на заетостта 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 302 194,88 182 792,23 0,00 
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Приоритет 2.2. Подобряване на 
качеството на живот в населените 
места, на условията за социален и 
духовен живот, опазване и 
утвърждаване на местната 
идентичност 73 426,29 73 426,29 10000,00% 62 648,59 62 648,59 48 064,59 48 064,59 240 228,42 240 228,42 0,00 

Приоритет  3.1. 
Изграждане на капацитет и умения 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 3.2. 
Социално-икономическа 
интеграция на ромската общност 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184 780,68 

Приоритет 3.3. 

Подобряване на достъпа до 
социални и здравни услуги за деца, 
младежи, хора в неравностойно 
положение и намаляване на 
институционалната зависимост. 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222 729,17 

Общо: 73 426,29 73 426,29 100,00 127 828,59 95 238,59 113 244,59 80 654,59 757 603,30 545 610,65 407 509,85 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
  

 

 

 

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

 

 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те 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 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Проце

нт на 

одобре

ние Изплат

ена 

субсид

ия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

раздел

ена на 

колона 

2 

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

Приоритет 1.1.  
Развитие на 
земеделския и 
преработвателен 
сектор и повишаване 
конкурентоспособност
та на местната 
икономика чрез 
прилагане на иновации 

978 000,00 
2 319 
529,76 

1 241 
445,29 

2 319 
529,76 

1 241 
445,29 

2 129 
854,76 

1 146 
607,79 

215 180,00 122 590,00 122 590,00 855 410,00 12,53 
 

Приоритет  2.1. 
Подпомагане 
създаването на 
основни услуги за 
населението чрез 
развитието на 
неземеделски 
дейности, създаването 
и развитието на малки 
и средни предприятия 
и увеличаване на 
заетостта 

458 000,00 669 138,52 458 000,00 669 138,52 458 000,00 
669 

138,52 
458 000,00 302 194,88 182 792,23 182 792,23 275 207,77 39,91 

 

Приоритет 2.2.  
Подобряване на 
качеството на живот в 
населените места, на 
условията за социален 
и духовен живот, 
опазване и 
утвърждаване на 
местната идентичност 

490 300,00 487 591,55 487 591,55 465 458,10 465 458,10 
450 

874,10 
450 874,10 240 228,42 240 228,42 240 228,42 250 071,58 49,00 
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Приоритет  3.1. 
Изграждане на 
капацитет и умения 

29 500,00 - - - - - - - - - 29 500,00 - 
 

Приоритет 3.2. 
Социално-
икономическа 
интеграция на 
ромската общност 

234 000,00 233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 
233 

967,86 
233 967,86 233 967,86 233 967,86 233 967,86 32,14 99,99 

184 
780,68 

Приоритет 3.3. 
Подобряване на 
достъпа до социални и 
здравни услуги за деца, 
младежи, хора в 
неравностойно 
положение и 
намаляване на 
институционалната 
зависимост. 

548 000,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 
547 

987,00 
547 987,00 547 987,00 547 987,00 547 987,00 13,00 100,00 

494 
177,43 

Общо: 

2 737 

800,00 

4 258 

214,69 

2 968 

991,70 

4 236 

081,24 

2 946 

858,25 

4 031 

822,24 

2 837 

436,75 1 539 558,16 

1 327 

565,51 

1 327 

565,51 

1 410 

234,49 48,49 

678 

958,11 

 

 

 

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; 
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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 
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 1 0 0,00 90 000,00 0,00 

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; 

0 1 0 32 590,00 32 580,00 0,00 

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; 
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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; 

            

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 0,00 182 792,23 0,00 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 
селските райони;  

5 2 0 62 648,59 240 228,42 0,00 

6C 

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

            

  FA Друга област  5           

 

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/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   
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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 

1 стопанство в 
размер на 90 
000,00 лв. 

0,00 

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 

1 бенефициент в 
размер на 32 
590,00 

0 

P3 

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

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

    

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

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

стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  

    

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

P5 

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

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

Обща площ (ха)     

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

P5 

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

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

Брой на 
подпомаганите 
животински единици 
(ЖЕ) 

    

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

P5 

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

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

Обща площ (ха)     

 

 

 

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

 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. за отч. 

период  

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 
спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 
спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 2 

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

от ЕЗФРСР                             
ПУБЛИЧНИ 

13 6 13 5 11 4 10 2 2 2 2 
                   
15,38            
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МИГ                               
Публичен орган/ община 

8 4 9 3 8 3 8 2 2 2 2 
                   
25,00            

НПО и Читалища 
4 2 4 2 3 1 2 0 0 0 0 

                        
-              

други 
1 0   0 0 0 0 0 0 0 0 

                        
-              

ЧАСТНИ 

17 0 22 1 22 1 21 4 4 4 4 
                   
23,53            

Малко или средно 
предприятие 2 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1         
Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата форма)- 

ЕООД И ООД 
9 0 12 0 12 0 12 2 2 2 2 

                   
22,22            

Физическо лице 

5 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 
                        
-              

ЕТ 

1 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 
                 
100,00            

Лице, регистрирано по 

ТЗ                               
Друго (ако е приложимо)                               

Общо от ЕЗФРСР: 30 6 35 6 33 5 31 6 6 6 6 

                   

20,00            

                                
от ОПРЧР                               
Публичен орган/ Община 
Средец 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

                 
100,00      3 3 100,00 

Образователни и 
обучителни организации 
и институции, центрове 
за информация и 
професионално 
ориентиране, социални 
предприятия; 

                              
Читалища и 
неправителствени 
организации. 

                              
Общо от ОП РЧР  

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

                 

100,00      3 3 100,00 

                                
ОБЩО: 

33 6 38 6 36 5 34 6 9 6 9 
                   
27,27      3 3 9,09 

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 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Проц

ент 

на 

одобр

ение 

Изплате

на 

субсиди

я 

колона 2 

минус 

колона 11 

колон

а 11 

разде

лена 

на 

колон

а 2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 519 800,00 487 591,55 487 591,55 465 458,10 465 458,10 450 874,10 450 874,10 240 228,42 240 228,42 240 228,42 279 571,58 46,22 
 

МИГ 
             

Публичен орган/ 
община 

457 800,00 442 343,85 442 343,85 431 566,15 431 566,15 431 566,15 431 566,15 240 228,42 240 228,42 240 228,42 217 571,58 47,53 
 

НПО и Читалища 32 500,00 45 247,70 45 247,70 33 891,95 33 891,95 19 307,95 19 307,95 - - - 32 500,00 
  

други 29 500,00 - - - - - - - - - 29 500,00 
  

ЧАСТНИ 
1 436 000,00 

2 988 
668,28 

1 699 445,29 
2 988 
668,28 

1 699 445,29 
2 798 
993,28 

1 604 607,79 517 374,88 305 382,23 305 382,23 1 130 617,77 21,27 
 

Малко или средно 
предприятие 195 000,00 254 855,00 127 427,50 254 855,00 127 427,50 65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00 32 590,00 162 410,00 16,71 

 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

762 190,00 
1 576 
494,87 

943 358,69 
1 576 
494,87 

943 358,69 
1 576 
494,87 

943 358,69 300 000,00 158 646,11 158 646,11 603 543,89 20,81 
 

Физическо лице 328 810,00 807 619,61 403 809,80 807 619,61 403 809,80 807 619,61 403 809,80 - - - 328 810,00 
  

ЕТ 150 000,00 349 698,80 224 849,30 349 698,80 224 849,30 349 698,80 224 849,30 152 194,88 114 146,12 114 146,12 35 853,88 76,10 
 

Лице, регистрирано 

по ТЗ              

Друго (ако е 
приложимо)              

Общо от ЕЗФРСР: 
1 955 800,00 

3 476 

259,83 
2 187 036,84 

3 454 

126,38 
2 164 903,39 

3 249 

867,38 
2 055 481,89 757 603,30 545 610,65 545 610,65 1 410 189,35 27,90 

 

от ОПРЧР 
             

Публичен орган/ 
Община Средец 782 000,00 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 45,14 99,99 

678 

958,11 
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Образователни и 
обучителни 

организации и 
институции, 
центрове за 

информация и 
професионално 
ориентиране, 

социални 
предприятия; 

             

Читалища и 
неправителствени 

организации.              

Общо от ОП РЧР 
782 000,00 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 781 954,86 45,14 99,99 

678 

958,11 

ОБЩО: 

2 737 800,00 
4 258 

214,69 
2 968 991,70 

4 236 

081,24 
2 946 858,25 

4 031 

822,24 
2 837 436,75 1 539 558,16 1 327 565,51 1 327 565,51 1 410 234,49 48,49 

678 

958,11 

 

Излишните редове се изтриват 

 

 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсиди

я  по 

заявлен

ия, 

подаден

и в МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

От

хв

ър

лен

о/ 

отт

егл

ено

/ 

ану

ли

ра

но 

зая

вле

ни

е 

Мот

ив за 

отхв

ърля

не 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатен

а 

субсидия 

  

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

    49 899,94 49 899,94 100,00 
104 

302,24 
71 712,24     104 302,24 71 712,24 757 603,30 545 610,65 0,00 
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Мярка 1.1 
„Професионалн
о обучение и 
придобиване на 
умения” 

                            

Мярка 4.1. 

„Инвестиции в 
земеделски 
стопанства” 

2008 - ЕМДЖИ 
ООД 

Закупуване на 
селскостопанск
а техника за 
нуждите на 
говедовъдствот
о в 
земеделското 
стопанство на 
2008-ЕМДЖИ 
ООД 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"МИЛЕН 
МИТЕВ ЯНЕВ"  
ЕТ 

Инвестиции за 
обновяване на 
земеделската 
техника в 
стопанството на 
ЕТ "Милен 
Митев Янев" – 
с. Зорница, 
община Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

ЕКОМИЛКАГР
О - ТОДОРОВ 
ЕООД 

Закупуване на 
стърнищен 
култиватор и 
дискова брана  
за земеделското 
стопанство на 
Екомилкагро-
Тодоров ЕООД 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

КИРО ДОЙКОВ 
ТОДОРОВ 

Развитие на  
рентабилно 
месодайно 
говедовъдство 
чрез  
закупуване на  
нова земеделска 
техника и 
оптимизиране 
на храненето 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Валентин 
Атанасов 
Костов 

Развитие на 
земеделското 
стопанство на 
Валентин 
Костов чрез 
инвестиция в 
земеделска 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   
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техника 

АГРО - СТИВ 
ЕООД 

„Закупуване на 
земеделска 
техника за 
отглеждане на 
животни“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 150 000,00 90 000,00   

"Агро Хаус 
Бургас" ЕООД 

„Закупуване на 
земеделска 
техника за 
отглеждане на 
животни“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"Земела Агро"  
ЕООД 

„Закупуване на 
земеделска 
техника за 
отглеждане на 
зърнено житни 
и маслодайни 
култури“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"Средец Ауто" 
ЕООД 

„Закупуване на 
земеделска 
техника за 
отглеждане на 
зърнено житни 
и маслодайни 
култури“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

ИРИНА 
АНГЕЛОВА 
КОДЖАБАШЕ
ВА 

Инвестиции в 
земеделска 
техника за 
модернизиране 
на 
животновъднот
о стопанство на 
Ирина 
Коджабашева – 
с. Момина 
Църква, община 
Средец 
(закупуване на 
трактор, челен 
товарач с 
хидравлична 
линия и 
комбинирана 
кофа 4 в 1) 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   
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ИВАНКА 
ВАЛЕНТИНОВ
А СТОЕВА 

Изграждане на 
обект: 
Складово-
търговска 
сграда за мед и 
пчелни 
продукти 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Десислава 
Георгиева 
Севова 

Закупуване на 
специализирана 
земеделска 
техника 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

МИРОСЛАВ 
КАЛИНОВ 
СЛАВОВ 

Закупуване на 
земеделска 
техника за 
нуждите на 
животновъдния 
обект на 
земеделски 
стопанин 
Мирослав 
Калинов Славов 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

МИДИЯ  АГРО 
ТРАНС ООД 

„Закупуване на 
земеделска 
техника за 
отглеждане на 
зърнено житни 
култури“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"ЕПП АГРО" 
ООД 

Закупуване на 
земеделска 
техника - 
автоматично 
саморазтоварва
що ремарке, 
шредер и 
дискова косачка 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Мярка 4.2. 
„Инвестиции в 
преработка/марк
етинг на 
селскостопански 
продукти” 

„ГАНА 99“ 

ООД 

Подобряване на 
конкурентоспос
обността на 
Гана 99 ООД, 
чрез 
увеличаване и 
подобряване на 
производствени
я капацитет 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

ОТ
ТЕ
ГЕ
ЛН  

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



60 
  

„ГАНА 99“ 

ООД 

„Подобряване 
на 
конкурентноспо
собността на 
Гана 99,  чрез 
модернизиране 
на 
производството
“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 65 180,00 32 590,00     65 180,00 32 590,00 65 180,00 32 590,00   

Мярка 6.4. 
„Инвестиции в 
подкрепа на не 
земеделски 
дейности” 

"ТОНИ-Т - 
АНТОНИЙ 
ДЮЛГЕРОВ" 
ЕТ 

Изграждане на 
автосервиз в 
УПИ III – 110, 
111, 112 – 
местност 
„Долапски 
баир“, гр. 
Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 152 194,88 114 146,12   

"Д-р НИКОЛАЙ 
ТАНЧЕВ - 
ИНДИВИДУАЛ
НА ПРАКТИКА 
ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИ
РАНА 
КАРДИОЛОГИ
ЧНА ПОМОЩ " 
ЕООД 

Оборудване на 
амбулатория за 
индивидуална 
практика  
за 
специализирана 
кардиологична 
помощ – гр. 
Средец, община 
Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"Вкусотийки " 
ЕООД 

Повишаване на 
конкурентоспос
обността на 
,,Вкусотийки „ 
ЕООД, чрез 
закупуване на 
нови машини за 
производство и 
опаковка на 
закуски 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

"УИНДОР 2007 
"ООД 

Инвестиции за 
разширение на 
работилница за 
ПВЦ дограма 
със складове и 
паркинг – с. 
Дебелт, община 
Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

„АГРО – СТИВ“  
ЕООД 

„Закупуване на 
комбиниран  
багер-товарач“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 150 000,00 68 646,11   
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Мярка 7.2. 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички 
видове малка по 
мащаби 
инфраструктура
” 

Община  Средец 

Рекунструкция 
на улици 
"Атанас 
Манчев", 
"Бенковски" и " 
Септемврийци" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 179 880,26 179880,26   

Община  Средец 

"Благоустроява
не и обновяване 
на обществени 
зелени площи 
за широко 
ползване, в 
УПИ  I , кв.25 
по плана на с. 
Факия община 
Средец" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Община  Средец 

"Текущ ремонт 
на покрив на 
Читалище 
"Христо Ботев - 
1927 г.", УПИ  
ІІ, кв.26, с. 
Загорци, 
община 
Средец" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Община  Средец 

"Реконструкция 
на тротоари на 
улици "Атанас 
Манчев", 
"Бенковски" и 
"Септемврийци
" в гр. Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 60 348,16 60 348,16   

Мярка 7.5. 
„Инвестиции за 
публично 
ползване в 
инфраструктура 
за отдих, 
туристическа 
инфраструктура
” 

Община  Средец 

„Ремонт и 
оборудване на 
помещение в 
сграда- 
кметство с. 
Голямо Буково , 
УПИ І, кв. 13 
по плана на с. 
Голямо Буково, 
с цел 
обособяване на 
посетителски  
център“ 

14 239,40 14 239,40 100,00 14 239,40 14 239,40     14 239,40 14 239,40 0,00 0,00   
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Община  Средец 

„Ремонт и 
оборудване на 
помещение в 
сграда - 
кметство с. 
Факия УПИ ІІ, 
кв. 25 по плана 
на с. Факия, с 
цел 
обособяване на 
посетителски  
център“ 

19 232,84 19 232,84 100,00 19 232,84 19 232,84     19 232,84 19 232,84 0,00 0,00   

Община  Средец 

"Балансирано и 
устойчиво 
развитие на 
територията на 
Община Средец 
и туризма в 
района" 

5 650,00 5 650,00 100,00 5 650,00 5 650,00     5 650,00 5 650,00 0,00 0,00   

Община  Средец 

„Създаване на 
зони за отдих в 
поземлени 
имоти с 
идентификатор 
76039.154.1 и 
76039.170.6, в 
землището на с. 
Факия” 

10 777,70 10 777,70 100,00 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

    23 526,35 23 526,35 100,00 23 526,35 23 526,35     8 942,35 8 942,35 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.6. 
„Проучвания и 
инвестиции, 
свързани с  

Община  Средец 

"Да срещнем 
културите на 
Централна 
Странджа" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   
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подържане, 
възстановяване 
и на културното 
и природното 
наследство на 
селата” 

Народно 
читалище 
"Светлина - 
1906г." 

"Шарени 
гайтани" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 

От
хвъ
рле
но   

Неот
стран
яване 

на 
нере
довн
ости, 
посо
чени  

в 
изпр

атено  
до 

канд
идата 
иска
не в 

ИСУ
Н 

2020 
с рег. 
№BG

06R
DNP
001-

19.19
7-

0002-
M00
1 от 

30.09
.2019 
г. на 
етап 

на 
оцен

ка 
Адм
инис

трати
вно 

съотв
етств
ие и 

допу
стим

ост 

0,00 0,00 0,00 0,00   
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Сдружение с 
нестопанска цел 
"Тракийско 
сдружение 
“Лазо Лазов”, 
гр. Средец 

"Пъстри 
премени за 
певици 
засмени" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   

Народно 
читалище  
"Просвета-1886 
год.", с. Дюлево, 
общ. Средец 

"Дюлевско 
настроение" 

                
14 584,00    

 
14 584,00 

 
100,00 

 
14 584,00 

 
14 584,00 

ОТ
ТЕ
ГЛ
ЕН

О 

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

Народно 
читалище  
"Просвета-
1930", с. Голямо 
Буково, общ. 
Средец  

„Оборудване, 
обзавеждане и 
попълване на 
библиотечния 
фонд на 
библиотека към 
НЧ „Просвета-
1930 ”, с. 
Голямо Буково" 

                      
8 942,35    

 
8 942,35 

 
100,00 

 
8 942,35 

 
8 942,35 

    8 942,35 8 942,35 0,00 0,00   

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

    0,00 

0,00 

#DIV/0

! 
0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 407 509,85 

Мярка 2.9.1. 

„Увеличаване на 
броя на ромите 
включени в 
заетост, 
образование, 
обучение, 
социални и 
здравни услуги” 

Община  Средец 
Социално 
икономическа 
интеграция на 
маргинализиран
и общности в 
община Средец 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 184 780,68     

Мярка 2.9.3. 
„Подобряване 
на достъпа до 
социални и 
здравни услуги 
за деца, 
младежи, хора в 
неравностойно 
положение и 
намаляване на 
институционалн
ата зависимост” 

Община  Средец 
"Заедно за по-
добър живот" 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00   62 179,36     

Община  Средец 
"За по-добър 
живот в община 
Средец" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 160 549,81     

Общо:     73 426,29 73 426,29 100,00 127 828,59 95 238,59     113 244,59 80 654,59 757 603,30 545 610,65   407 509,85     
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(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. 

 

 
 


