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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 
ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

РА Разплащателна агенция 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ  Местна инициативна група 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

УО Управляващ орган 

ОП Оперативна програма 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

ЦКЗ Централно координационно звено 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ; 
Дадени са индивидуални консултации – общо 12 броя на заинтересовани лица. Основните теми 

са свързани с ИГРП във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения, 

възможностите за кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и др. 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени 

групи, при наличие на такива; 
Неприложимо за отчетния период. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 
През началния етап на стартиране на стратегията, усилията на МИГ бяха насочени към 

подготвителни и организационни дейности по сформиране на екипа и стартиране на проекта. Не 

са осъществявани приеми и подбор на проекти, затова не може да се определи, че през 2016 

година извършените дейности имат съществен принос по изпълнение на заложените основни и 

специфични цели. 

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; 

От началото на стартиране на проекта до края на календарната 2016 година бе подготвен проект на 

процедури за подбор на проекти, съобразени с Минималните изисквания, разработени от ЦКЗ. Приеми на 

проекти не са осъществявани. 
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• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ 

индикативната годишна работна програма; 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; 

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

помощ до сключване на договор; 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

През отчетния период МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно определените 

стандарти. 

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

електронната страница на МИГ; 

Действията за популяризиране, информиране и публичност бяха сведени до изработка и монтаж 

на табели за популяризиране на МИГ. Бяха изработени три табели с размери 80/100 см, 

пълноцветни. Табелите бяха монтирани в централния офис и двата изнесени офиса на МИГ. 

МИГ разполага с електронна страница с адрес: www.migta.eu , която продължава да функционира 

до настоящия етап. 

 

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; 

Неприложимо. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Неприложимо. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 
Неприложимо за отчетния период. 

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

1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 
През отчетния период настъпи промяна на изпълнителния директор на МИГ като Веселин Стойков бе 

заменен от Люба Дочева. Промяната бе одобрена от МЗХ – УО на ПРСР 2014 – 2020г. с писмо наш 

Вх. № 01/.04.01.2017г. 

2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 
През отчетния период няма промени в експертния състав на МИГ.  

3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 
Счетоводните услуги са възложени на фирма „Д и П консулт 2017” ЕООД съгласно Договор № 7 от 

12.12.2016г. През отчетния период не е настъпила промяна във фирмата изпълнител. 

4.Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 
През отчетния период няма промени в състава на други служители на МИГ.  
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5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 
През отчетния период няма промени в състава на КВО на МИГ.  

6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 
През отчетния период няма промени в състава на КУО на МИГ.  

7.Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 
За целите на изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ разполага с един централен офис в гр.Троян и два 

изнесени офиса в гр.Угърчин и гр.Априлци. През отчетния период няма промени на офисите на МИГ.  

8.Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 
През периода, обхващащ 29.11.2016г. – 31.12.2016г., в съответствие с Плана за действие, посочен в 

стратегията за ВОМР бе сформиран екипа по изпълнение на проекта и бяха набелязани основните стъпки, 

предхождащи публикуването на покани за набиране на проектни предложения – като напр. Запознаване с 

нормативното законодателство, вкл. ПМС № 161 и №162, Указания на УО на ОП. подготовка на 

процедури за подпор на проекти. През периода бяха изпълнени дейностите, свързани с управление на 

МИГ, в съответствие с бюджета за 2016г.  

С участието на местната власт на общините Троян, Априлци и Угърчин бяха предприети стъпки за 

подготовка на Запис на заповеди, свързани с кандидатстването на МИГ за авансово плащане по проекта. 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо); 
През отчетния период не променяно споразумението за изпълнение на СВОМР 

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 провеждани посещения на място от страна на представители на УО на 

програми или ДФЗ. 

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.  

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

приложимо); 
На този етап е неприложимо. 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 
13.1. Вх. № 88/19.12.2016г. – Уведомително писмо от ДФ „Земеделие” за допълнителна 

информация по подадена заявка за плащане по договор № РД 50-180/07.12.2015г.; 

13.2. Изх. № 76/29.11.2016г. до ДФ „Земеделие” относно отстраняване на нередности по проект 

по договор №  РД 50-180/07.12.2015г.; 

13.3. Изх. № 77/08.12.2016г. до МЗХ относно Заявление за одобрение на финансова помощ по 

подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014 – 2020г. за периода от 29.11.2016г. до 31.12.2016г.; 
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13.4. Изх. № 78/20.12.2016г. до ДФ „Земеделие” – РА относно отстраняване на нередности по 

проект по договор №  РД 50-180/07.12.2015г. 

 

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

финансиране в лева 

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

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

сключване на споразумение за финансиране в лева; 

Таблица 14: Индикатори по отношение на цялостното прилагане на стратегията за ВОМР. 

 

 

 

Дата: 08.02.2017г. 

………………………......................…… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/Цанко Спасовски/ 

 

 



7 

 

Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
                  

ЕЗФРСР  13                 

ОПРЧР 21                 

ОПИК  0                 

 

(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; 
неприложимо 

 
   

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 
неприложимо 
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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 

изплаща

не  

(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 

разделен

а на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 

15 

разделен

а 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) 

31                             

Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в 

земеделски и горски 

стопанства 

2                             

Инвестиции в земеделски 

стопанства 
4                             

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански 

продукти 

2                             

Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 
9                             

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура  

5                             

Инвестиции за публично 

ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура  

3                             
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Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и природното 

наследство на селата 

3                             

Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането и 

търговията на горски 

продукти  

3                             

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
11                             

Нова заетост и 

стимулиране на микро-  и 

малки предприятия 

3                             

Уча и работя 3                             

Интегрирани и здрави 2                             

Социална икономика 3                             

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
8                             

Подобряване 

производствения 

капацитет в МСП на 

територията на МИГ 

Троян, Априлци, Угърчин 

8                             

Общо: 50                             
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2933745                         

Краткосрочен обмен на опит и 

посещения в земеделски и 

горски стопанства 

17540                         

Инвестиции в земеделски 

стопанства 
300000                         

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

130000                         

Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 
996205                         

Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура  

950000                         

Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура  

300000                         

Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното 

и природното наследство на 

селата 

100000                         
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Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на 

горски продукти  

140000                         

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
1486430                         

Нова заетост и стимулиране на 

микро-  и малки предприятия 
350000                         

Уча и работя 450000                         

Интегрирани и здрави 250000                         

Социална икономика 436430                         

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
1955830                         

Подобряване производствения 

капацитет в МСП на 

територията на МИГ Троян, 

Априлци, Угърчин 

1955830                         

Общо: 6376005                         
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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 

изплащ

ане 

(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 

разделен

а на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 

15 

разделен

а на 

колона 2 

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

Приоритет 1: 

Повишаване на знанията 

и подобряване на 

уменията на 

земеделските стопани от 

територията на МИГ 

2                             

Приоритет 2: Развитие 

на устойчива структура 

на земеделското 

производство и 

жизнеспособни 

земеделски стопанства 

1                             

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

качеството, добавената 

стойност и иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти 

2                             

Приоритет 4: 

Насърчаване на 

местното производство 

на храни и осигуряване 

на доставка на 

качествени хранителни 

продукти. 

1                             
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Приоритет 5: 

Устойчивото 

управление на горите 

чрез подобряване 

конкурентоспособността 

на предприятията 

3                             

Приоритет 6: Опазване 

на почвените ресурси и 

водите от замърсяване 

1                             

Приоритет 7: 

Насърчаване на 

биологичното 

производство и 

преработка на 

биологични продукти 

1                             

Приоритет 8: 

Подобряване 

конкурентоспособ-

ността на предприятията 

за повишаване  

качеството на живот и 

условията за бизнес 

17                             

Приоритет 9: 

Подобряване достъпа до 

заетост на търсещите 

работа и неактивните 

лица 

3                             

Приоритет 10: 

Устойчиво интегриране 

на пазара на труда на 

младите хора 

3                             

Приоритет 11: 

Социално-икономическа 

интегра-ция на 

маргинализираните и 

уязвими групи 

2                             

Приоритет 12: 

Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

3                             
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Приоритет 13:   

Развитие и подобряване 

на основните услуги за 

населението 

8                             

Приоритет 14: 

Поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното наследство 

3                             

Общо: 50                             
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: 

Повишаване на знанията 

и подобряване на 

уменията на 

земеделските стопани от 

територията на МИГ 

17540                         

Приоритет 2: Развитие 

на устойчива структура 

на земеделското 

производство и 

жизнеспособни 

земеделски стопанства 

75000                         

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

качеството, добавената 

стойност и иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти 

150000                         

Приоритет 4: 

Насърчаване на 

местното производство 

на храни и осигуряване 

на доставка на 

качествени хранителни 

продукти. 

65000                         
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Приоритет 5: 

Устойчивото 

управление на горите 

чрез подобряване 

конкурентоспособността 

на предприятията 

140000                         

Приоритет 6: Опазване 

на почвените ресурси и 

водите от замърсяване 

75000                         

Приоритет 7: 

Насърчаване на 

биологичното 

производство и 

преработка на 

биологични продукти 

65000                         

Приоритет 8: 

Подобряване 

конкурентоспособ-

ността на предприятията 

за повишаване  

качеството на живот и 

условията за бизнес 

2952035                         

Приоритет 9: 

Подобряване достъпа до 

заетост на търсещите 

работа и неактивните 

лица 

400000                         

Приоритет 10: 

Устойчиво интегриране 

на пазара на труда на 

младите хора 

400000                         

Приоритет 11: 

Социално-икономическа 

интегра-ция на 

маргинализираните и 

уязвими групи 

250000                         

Приоритет 12: 

Насърчаване на 

социалното 

предприемачество 

436430                         
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Приоритет 13:   

Развитие и подобряване 

на основните услуги за 

населението 

1250000                         

Приоритет 14: 

Поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното наследство 

100000                         

Общо: 6376005                         
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

Публичен орган/ 

община 
7               

НПО 3               

Други – местни 

поделения на 

вероизповедания 

3               

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
2               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

9               

Физическо лице 2               

ЕТ                

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
5               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 31               

                

от ОПРЧР                

ПУБЛИЧНИ                

Публичен орган/ 

община 
6               

НПО 2               

ЧАСТНИ                

Лице, регистрирано 3               
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по ТЗ 

Общо от ОПРЧР  11               

                

от ОПИК                

ЧАСТНИ                

Малко предприятие 6               

Средно предприятие 2               

Общо от ОПИК 8               

                

ОБЩО: 50               

 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

Публичен орган/ 

община 
1 220 000             

НПО 47 540             

Други – местни 

поделения на 

вероизповедания 

100 000             

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
90 000             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

996 205             

Физическо лице 150 000             

ЕТ              

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
330 000             

Друго (ако е              
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приложимо) 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745             

              

от ОПРЧР              

ПУБЛИЧНИ              

Публичен орган/ 

община 
886 430             

НПО 250 000             

ЧАСТНИ              

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
350 000             

Общо от ОПРЧР  1 486 430             

              

от ОПИК              

ЧАСТНИ              

Малко предприятие 1 487 830             

Средно предприятие 468 000             

Общо от ОПИК 1 955 830             

              

ОБЩО: 6 376 005             

 

 

 

 

Таблица 14: Индикатори по отношение на цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегията 

за отч. период  от скл. на спораз. Източник на информация 

Изходен 

Брой на одобрените заявения 

по всички фондове в 

Стратегията 

Брой 50   

  

Протоколи от заседания на 

комисии, база данни 

Брой на одобрените заявения 

по ПРСР 
Брой 31   

  

Протоколи от заседания на 

комисии, база данни  

Брой на одобрените заявения 

по ОП“РЧР“ 
Брой 11   

  

Протоколи от заседания на 

комисии, база данни 
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Брой на одобрените заявения 

по ОП“Иновации и 

конкурентноспособност“ 

Брой 8   

  

Протоколи от заседания на 

комисии, база данни 

Стойност на одобрените 

заявления по ПРСР на база 

публичен принос 

лева 2 933 745   

  

База данни на МИГ 

Стойност на одобрените 

заявления по ОП“РЧР“на 

база публичен принос 

лева 1 486 430   

  

База данни на МИГ 

Стойност на одобрените 

заявления по ОП“Иновации 

и конкурентноспособност“на 

база публичен принос 

лева 1 955 830   

  

База данни на МИГ 

Стойност на одобрените 

заявления на база публичен 

принос 

лева 6 376 005   

  

Протоколи от заседания на 

комисии, база данни 

Брой на сключените 

договори 
Брой 50   

  

База данни на МИГ 

Брой на подадените искания 

за плащане 
Брой 50   

  

База данни на МИГ 

Процент на успешно 

приключилите проекти от 

сключените договори 

%  90   

  

База данни на МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 
Брой 48   

  

База данни на МИГ 

Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ  
Брой 50   

  

Отчети на МИГ 
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Резултат 

Създадени работни места по 

проекти със средства от 

ПРСР 

Брой 13   

  

База данни на МИГ, отчети 

на бенефициентите,  

Създадени работни места по 

проекти със средства от 

ОП“РЧР“ 

Брой 21   

  

База данни на МИГ, отчети 

на бенефициентите 

Брой активизирани лица, 

участвали в проекти 

финансирани от  ОПРЧР 

2014-2020 г. 

Брой 145   

  

База данни на МИГ, отчети 

на бенефициентите 

Брой осигурени работни 

места за представителите на 

уязвимите групи 

Брой 5   

  

База данни на МИГ, отчети 

на бенефициентите 

Брой устойчиви проекти в 

края на 2023г. 
Брой 50   

  

База данни на МИГ, отчети 

на бенефициентите,  

 

 


