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2. Списък на съкращенията; 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ИСУН Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ПРСР 2014 – 2020 

г. 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

ОПРЧР 2014 – 

2020 г. 

Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

ОПИК 2014 – 

2020 г. 

Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност“  2014 – 2020 г. 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“  

УО Управляващ орган 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ Местна инициативна група 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

УС Управителен съвет 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕЗФРСР Европейски земеделски  фонд за развитие на селските райони 

ЕТ Едноличен търговец 

НПО Неправителствена организация 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

РУО Ръководител на Управляващия орган 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ 

При подготовка на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово” по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие”, след проведено проучване и анализ на територията на действие на Сдружението, са 

идентифицирани следните групи заинтересовани страни:  

 

Основна заинтересована група Роля в изготвянето на Стратегията 

Стопански сектор 

Земеделски производители Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР)  

Предприятия в сектори извън земеделието 

(микропредприятия и МСП) 

Потенциални бенефициенти 

(микропредприятия по ПРСР и 

МСП по ОПИК, вкл. по ОПРЧР)  

Нестопански сектор 

Читалища и др. културни организации Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР и ОПРЧР)  

Организации в сферата на социалното включване на 

маргинализирани общности 

Потенциални бенефициенти (по 

ОПРЧР) 

Неправителствени организации в други сфери 

(туристически сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителни организации, местни 

поделения на вероизповеданията и др.) 

Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР, ОПРЧР и ОПОС) 

Публичен сектор 

Местна администрация (общинско ръководство, 

общинска администрация, общински съветници, 

кметове на села и кметски наместници) 

Потенциален бенефициент (по 

ПРСР и ОПОС) 

 

През 2019 г. експертите по прилагане на СВОМР консултираха заинтересовани лица от 

територията във връзка с възможностите за кандидатстване с проектни предложения. 

Представители от всички групи заинтересовани страни се включиха активно в обучения за местни 

лидери, рекламно-информационно събитие с участие на местната общност, индивидуални 

консултации във връзка с подготовка на проектни предложения. По време на събитията и срещите 

бяха поставени много въпроси, свързани с подготовката и изпълнението на проекти. 

Интересът към възможностите, които предоставя Стратегията се засилва значително, съдейки от 

многобройните посещения на интернет страницата на МИГ, видно от поставения за целта „Брояч 

на посещенията“, както и от посещенията в офиса на МИГ, броя на кандидатите по обявените от 

МИГ процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

За заинтересованите страни са осигурени информационни канали и актуална информация по 

отношение на нормативната база, изискванията и условията за кандидатстване с проектни 

предложения, графиците на предстоящите приеми по мерките от СВОМР и тяхното актуализиране. 

През отчетния период е постигнато пряко въздействие върху три  групи заинтересовани страни, 

предвид сключените административни договори за представяна на безвъзмездна финансова помощ 

и стартиране на дейностите по финансираните проекти предложения. Сключените 

административни договори намират отражение върху: 

 представителите на стопанския сектор (търговски дружества и ЕТ, със статут на  малки 

и средни предприятия), които са в процес на технологична модернизация и внедряване на 

ИКТ и услуги; 

 представителите на стопанския сектор (търговски дружества и ЕТ, със статут на  микро 

-  и малки  предприятия), които изпълняват проекти, с които се цели подобряване достъпа 

до заетост и качеството на работните места чрез предоставяне на обучения за безработни 
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лица, адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса чрез осигуряване на 

възможности за обучение на заетите лица; 

 представителите на нестопанския сектор (неправителствени организации), чрез 

стартиралите проектни предложения в подкрепа за развитието на предприемачески идеи и 

подпомагането на лицата без работа да стартират собствен бизнес; 

 представителите на публичния сектор (общините от територията на МИГ -  Община Гоце 

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово), предвид стартиралите проектни 

предложения, с които се осигурява подкрепа за повишаване качеството на живот на хората 

с увреждания и техните семейства чрез провеждане на обучения и подобряване достъпа им 

до заетост; подкрепа в сферата на социалното включване и работа с маргинализирани 

общности; повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и 

интегриране в обществото на групите в неравностойно положение, както и такива със  

специални потребности на територията на МИГ. 

През отчетния период в изпълнение на СВОМР и в резултат на проведени процедури за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са сключени общо 28 административни 

договора, реализирането на които ще окаже въздействие върху идентифицираните в СВОМР 

заинтересовани страни както следва: 

№ 
Мярка от 

СВОМР 

Обявени 

процедур

и 

/брой/ 

 

Сключени 

административн

и договори 

/брой/ 

Заинтересовани 

страна 

Очаквано 

въздействие 

върху 

заинтересованит

е страни 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

1. М1–4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

1 0 НП НП 

2. М2–4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането 

на пазара и/или 

развитието на 

селскостопанск

и продукти” 

1 0 НП НП 

3. М3–6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

0 0 НП НП 

4. М6–7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструк-

тура“ 

1 0 НП НП 

МЕРКИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА МЕРКИТЕ ОТ РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1305/2013, НО 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР) 
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5.  М 7  

„Съхранение и 

популяризиран

е на местната 

идентичност, 

културно-

истори-ческо и 

природно 

наследство“ 

0 0 НП НП 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ) 

6. М 8 

„Повишаване  

достъпа до 

заетост на 

безработни 

лица, вкл. лица 

с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите 

спрямо нуждите 

на бизнеса” 

3, 

две от 

които с 

два 

крайни 

срока 

12 Стопански 

сектор – микро -  

и малки 

предприятия 

(Компонент 1 и 

Компонент 2) 
Публичен сектор 

– местна 

администрация 

(Компонент 3) 

 

Компонент 1: 

Предоставяне на 

възможности за 

включване в 

различни форми 

на обучения и 

заетост на 

безработни лица 

от всички 

възрастови групи; 

Компонент 2: 

Предоставяне на 

обучения за 

заетите лица, 

работещи в 

микро, малки 

предприятия, с 

цел да се повиши 

адекватността на 

уменията им 

съобразено с 

актуалните нужди 

на бизнес; 

Компонент 3: 

Повишаване 

качеството на 

живот на хората с 

увреждания и 

техните семейства 

чрез достъп до 

услуги, 

провеждане на 

обучения и 

подобряване 

достъпа им до 

заетост. 

7. М 9  

„Подкре-па за 

развитието на 

предприема-

чески идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово“ 

1 2 Нестопански 

сектор - 

неправителствен

и организации 

Подкрепа за 

развитие на 

предприемачески 

идеи и умения в 

различни и 

иновативни 

области и 

увеличаване броя 

на включените в 

самостоятелна 
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заетост 

безработни, 

неактивни и наети 

лица на 

територията на 

МИГ 

8. М 10  „Интегра-

ция на 

маргина-

лизираните 

общ-ности” 

1 3 Публичен сектор 

– местна 

администрация 

Пълноценно 

участие в 

обществения 

живот на лица от 

уязвими 

етнически 

общности с фокус 

върху ромите, 

чрез насърчаване 

на включването 

им в: заетост, 

образование, 

обучение и 

социални и 

здравни услуги 

9. М 11  „По-

добър достъп до 

устойчиви 

услуги за 

социално 

включване на 

хора с 

увреждания и 

самотноживеещ

и лица” 

1 3 Публичен сектор 

– местна 

администрация 

Подобряване на 

достъпа на хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

до услуги за 

социално 

включване и 

здравеопазване 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР) 

10

. 
М 4 

"Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на 

иновации в 

МСП" 

1 0 НП НП 

11

. 
М 5 

"Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в 

МСП" 

2 8 Стопански 

сектор - МСП 

Внедряване на 

общи 

производствени 

инвестиции за 

подобряване на 

производствения 

капацитет, 

подкрепа за 

растеж на 

предприятия чрез 

подобряване на 

качеството и 

насърчаване на 

използването на 

ИКТ и услуги 
 

 

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

такива; 
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В СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са идентифицирани следните уязвими 

и малцинствени групи, характерни за трите общини от територията: 

1. Етнически групи – наличие на ромска етническа група, идентифицирана като високо-рискова, 

поради факта, че същата се среща с редица проблеми в трите общини по отношение на 

жилищна осигуреност и условия на живот, достъп до образование, достъп до социални и 

здравни услуги, грамотност на населението, заетост и др.; 

2. Уязвими групи: лица и деца с увреждания; семейства с деца, вкл. деца с увреждания; 

самотноживеещи и стари хора. 

Във връзка с идентифициране наличието на уязвими и малцинствени групи на територията и 

техните потребности, в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово са включени 

следните мерки: 

 Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” -  насочена към ромите, които 

са оценени като високо-рискова етническа група на територията на МИГ; 

 Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с 

увреждания и самотноживеещи лица”, която предвижда формулирането и предоставянето на 

социални и здравни услуги, вкл. иновативни и допълващи тези, които вече се предоставят, за 

уязвимите лица с увреждания и в трудност за самообслужване. 

 Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  

и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса”, Компонент 3 ”Обучения на 

уязвими групи и мерки за интеграцията на пазара на труда“, която предвижда повишаване 

качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства чрез провеждане на обучения и 

подобряване достъпа им до заетост. 

В СВОМР са планирани и други мерки, които дават приоритет на проектни предложения, насочени 

към представители на малцинствата и уязвими групи, вкл. чрез развитието на социални или 

здравни услуги на територията на МИГ. Такива мерки са: 

 Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, културно-

историческо и природно наследство“  -  при оценката на проектите се дава предимство на 

проекти, които включват участието на лица от уязвими и маргинализирани общности, в т.ч. роми 

и/или деца и младежи до 29 г. възраст и/или лица с увреждания; 

 Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ -  при оценката на проектите се дава предимство на 

проекти, насочени към лица с увреждания (лица с намалена работоспособност) или лица от 

маргинализирани общности; 

 Мярка 8 „Повишаване достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания 

и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса”, Компонент 1 ”Обучение на 

безработни лица“ - процедурата е фокусирана към силно уязвими групи на пазара на труда, вкл.  

хора с трайни увреждания, за които е предвидена възможност за субсидираната заетост, която 

може да бъде с продължителност до 12 месеца, както и възможност за адаптиране на работните 

места, на които ще се осигури заетост на  хора с трайни увреждания. 

През отчетния период в резултат на проведени процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ са сключени 11 административни договора за финансиране на проектни 

предложения по мерки от СВОМР, с финансиране от ЕСФ, с изпълнението на които се очаква да 

се окаже въздействие върху уязвими и малцинствени групи от територията на МИГ, както следва: 
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№ 
Мярка от 

СВОМР 

Обявени 

процедур

и /брой/ 

Сключени 

административн

и договори 

/брой/ 

Уязвими и 

малцинствени 

върху които се 

очаква 

въздействие 

Очаквано 

въздействие  

резултат на 

сключените 

договори 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г. (ЕЗФРСР) 

 НП НП НП НП НП 

МЕРКИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА МЕРКИТЕ ОТ РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1305/2013, НО 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР) 

1.  М 7  

„Съхранение и 

популяризиране 

на местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

0 0 НП НП 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ) 

2. М 8 

„Повишаване  

достъпа до 

заетост на 

безработни 

лица, вкл. лица 

с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите 

спрямо нуждите 

на бизнеса”,   

Компонент 1 

”Обучение на 

безработни 

лица“ 

1, 

С два 

крайни 

срока 

3 Лица с 

увреждания 

 

Предоставяне 

на възможности 

за включване в 

различни форми 

на обучения и 

заетост на 

безработни 

лица от всички 

възрастови 

групи, вкл. лица 

с увреждания; 

М 8 

„Повишаване  

достъпа до 

заетост на 

безработни 

лица, вкл. лица 

с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите 

спрямо нуждите 

на бизнеса”, 

Компонент 3 

”Обучения на 

уязвими групи 

и мерки за 

1 1 Лица и деца с 

увреждания, 

семейства с деца, 

вкл. деца с 

увреждания 

Повишаване 

качеството на 

живот на хората 

с увреждания и 

техните 

семейства чрез 

достъп до 

услуги, 

провеждане на 

обучения и 

подобряване 

достъпа им до 

заетост 
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интеграцията 

на пазара на 

труда“ 

3. М 9  

„Подкрепа за 

развитието на 

предприемаческ

и идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово“ 

1 1 Лица с 

увреждания 

(лица с намалена 

работоспособнос

т) или лица от 

маргинализирани 

общности 

Подкрепа за 

развитие на 

предприемаческ

и идеи и умения 

в различни и 

иновативни 

области и 

увеличаване 

броя на 

включените в 

самостоятелна 

заетост 

безработни, 

неактивни и 

наети лица на 

територията на 

МИГ, вкл. лица 

с увреждания  и 

лица от 

маргинализиран

и групи 

4. М 10  

„Интеграция на 

маргинализи-

раните 

общности” 

1 3 Лица от уязвими 

етнически, с 

фокус върху 

представителите 

на ромската 

общност от 

територията на 

МИГ 

Пълноценно 

участие в 

обществения 

живот на лица 

от уязвими 

етнически 

общности с 

фокус върху 

ромите, чрез 

насърчаване на 

включването им 

в: заетост, 

образование, 

обучение и 

социални и 

здравни услуги 

5. М 11  „По-

добър достъп до 

устойчиви 

услуги за 

социално 

включване на 

хора с 

увреждания и 

самотноживеещ

1 3 Хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

Подобряване на 

достъпа на хора 

с увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност 

за 

самообслужван

е до услуги за 

социално 
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и лица” включване и 

здравеопазване 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР) 

 НП НП НП НП НП 
 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово е разработена изцяло въз 

основа на местните потребности и потенциал, изведени вследствие на проведените социално - 

икономически  проучвания  и допитвания до заинтересованите страни по време на разработването 

ѝ. 

В съответствие с идентифицираните нужди и потребности и характеристика на трите общини, 

Стратегията за ВОМР си постави следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за развитие на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово:  

Устойчиво развитие на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово чрез 

стимулиране на местната икономика, подобряване на средата и качеството на живот, 

повишаване капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния потенциал и 

идентичност на територията. 

Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението на следните 

приоритети за развитие на територията: 

 ПРИОРИТЕТ 1 – Устойчиво развитие на местната икономика. Приоритетът включва 

реализацията на 2 специфични цели и 5 мерки с финансиране от ПРСР и ОПИК; 

 ПРИОРИТЕТ 2 – Подобряване средата на живот чрез инвестиции в обновяване на малка по 

мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-историческо и 

природно наследство. Приоритетът включва изпълнението на 2 специфични цели и 2 мерки с 

финансиране от ПРСР и ЕЗФРСР; 

 ПРИОРИТЕТ 3 – Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, 

стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги. 

Приоритетът включва изпълнението на 2 специфични цели и 4 мерки с финансиране от ОПРЧР. 

Всеки от горе-посочените приоритети за развитие на територията ще бъде реализиран чрез 

изпълнението на следните специфични цели, в рамките на които са разработени конкретните мерки 

от Стратегията за ВОМР: 

В рамките на ПРИОРИТЕТ 1: 

Специфична цел 1.1 – Стимулиране устойчивото развитие на земеделието на територията на 

общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.  

Специфичната цел е насочена към устойчиво развитие на земеделието в трите общини, където 

потенциалът от изграждане и обновяване на съществуващи конкурентоспособни стопанства е 

много голям. Идентифицирани са нужди от оптимизиране на земеделските стопанства и 

повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на нови технологии в земеделското 

производство и преработката на земеделски продукти и технологична модернизация.  

Целта ще се реализира посредством две мерки – подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 

и подкрепа за преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти, предвидени за финансиране от ПРСР.   

Специфична цел 1.2 – Диверсификация на местната икономика чрез развитието на 
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неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните 

идеи и технологичното обновление на малкия и среден бизнес на територията на МИГ. 

Втората специфична цел от приоритет 1 е насочена към изпълнение на дейности за 

диверсификация на икономиката на обхванатите общини чрез стимулиране развитието на туризма 

– секторът с огромен потенциал за развитие на територията на МИГ и други услуги в различни 

области посредством изпълнението на една мярка, която ще се финансира от ПРСР. Специфичната 

цел ще се реализира и посредством още две мерки, предвидени за финансиране от ОПИК, които 

са насочени към повишаване конкурентоспособността и подкрепа за развитието на малките и 

средни предприятия на територията на трите общини чрез изпълнението на дейности по 

модернизация на наличните машини и оборудване, внедряване на стандарти и развитие на 

иновативни идеи от бизнеса.  

В рамките на ПРИОРИТЕТ 2: 

Специфична цел 2.1 – Стимулиране развитието на територията на МИГ чрез обновяване на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура.  

В рамките на целта е предвидено изпълнението на една мярка, насочена към обновяване на дребно-

мащабна инфраструктура в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово – културна, 

образователна, социална и др. 

Специфична цел 2.2 – Укрепване и съхранение на местната идентичност чрез популяризиране на 

културно-историческото и природно наследство на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово.  

Специфичната цел обхваща изпълнението на една мярка, която отговаря на целите на Регламент 

(ЕС) № 1305/2013 и е насочена към съхранение на местната идентичност на територията на МИГ, 

обусловена от наличието на богато културно-историческо наследство в трите обхванати общини.  

В рамките на ПРИОРИТЕТ 3: 

Специфична цел 3.1 – Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 

обучения на безработни и заети лица и подкрепа за развитие на предприемачески идеи.  

Целта е насочена към изпълнение на дейности за стимулиране на заетостта, борба с безработицата 

и предотвратяване отпадането на лица от трудовия пазар на територията на МИГ. В рамките на 

тази цел ще бъдат реализирани две мерки, предвидени за финансиране от ОПРЧР, насочени към 

обучение на безработни лица, вкл. безработни лица с увреждания и създаване на стимули на 

бизнеса за тяхното дългосрочно наемане на работа, обучение на заети лица с цел повишаване 

конкурентоспособността и ефективността на предприятията-работодатели и създаване на 

предпоставки за развитието на нови бизнес идеи в конкурентни сфери чрез организиране на 

обучения и семинари за съвети по предприемачество. 

Специфична цел 3.2 – Насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани 

групи, лица с увреждания, самотно-живеещи лица и др. уязвими общности.  

Целта обхваща изпълнението на две мерки, предвидени за финансиране от ОПРЧР, насочени към 

предоставяне на специфични и иновативни социални услуги и дейности за предотвратяване 

социалното изключване на маргинализирани общности, вкл. ромите, лица с увреждания, самотно-

живеещи лица, трудни за обслужване, и други социални групи в риск, чийто брой и дял от 

населението на територията на МИГ се увеличава в последните години и които имат нужда от 

получаването на допълнителни социални услуги и дейности, специфично насочени към техните 

нужди и потребности, за да водят пълноценен и равностоен на съгражданите си начин на живот. 

От сключването на Споразумението за изпълнение на СВОМР до момента са налице проведени 
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процедури за подбор на проектни предложения по 9 мерки от СВОМР, като броят на сключените 

административни договори за изпълнение на проекти е 28. Информация за подадените 

заявления/проектни предложения към СВОМР, одобрения общ размер на разходите, одобрената 

БФП през отчетната 2019 г. и за периода на изпълнение на СВОМР, по приоритети от СВОМР 

е представена в таблици 6, 7, 8, от приложението към настоящия доклад.   

Не са налице изпълнени проекти и на етапа на изпълнение не може да се говори за изпълнени цели 

по приоритетите на СВОМР.  

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 

Информацията е представена в  таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

6.1.  Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативният график за прием на проектни предложения по мерките от СВОМР за 2019 г., беше 

одобрен от УС на МИГ с Решение № 7 от 16.08.2018 г. и предоставен на УО на ОПРЧР и УО на 

ОПИК за съгласуване. Същият беше неколкократно актуализиран, като актуализациите се 

публикуваха своевременно на интернет страницата на МИГ. Промените в индикативния график се 

наложиха във връзка със забавяне на процеса на съгласуване на условията за кандидатстване с УО 

на финансиращите програми пред промени в нормативната уредба (напр. въвеждане на опрестено 

отчитане на разходите и др.), а също и забавяне от страна на ДФЗ на проверката на проведени от 

МИГ процедури, което не дава възможност МИГ да презени наличния остатъчен финансов ресурс 

за планиране на втори приеми по мерките.  

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

През 2019 г. са провеждани индивидуални консултации на потенциални бенефициенти, 

както по телефона, така и в офиса на МИГ. Индивидуалните посещенията и консултации в 

офиса на МИГ се отразяват в регистър на консултираните лица. Проведени са обучения на 

местни лидери, потенциални бенефициенти/бенефициенти със сключени 

административни договори, както следва: 

1. Тема на обучението: „Подготовка на проектни предложения по мярка 3-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ 

– ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ (обучение за местни лидери и 

потенциални бенефициенти във връзка с предстоящо стартиране на процедура по мярка 

3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР):  

Участниците в обучението бяха запознати с обхвата на мярка 3-6.4 - допустими кандидати, 

критерии за допустимост на кандидатите, допустими дейности и разходи, проект на 

документи за информация и приложения за попълване, стъпките при разработването на 

успешен проект, особеностите при изготвянето на бизнес план и доказване на 

икономическа жизнеспособност на проекта, начина на подаване на проектните 

предложения по електронен път чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, критерии за оценка на 

проектните предложения и методологията за прилагането им, правилата във връзка с 

подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗУСЕСИФ 

и ПМС №160. 

2. Тема на обучението: „Изпълнение и отчитане на проекти, одобрени за финансиране 

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“  2014 - 2020 чрез 

стратегията за ВОМР на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“  
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(обучение за бенефициенти със сключени административни договори по процедура № 

BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление и внедряване на стандарти в МСП“):  

Участниците в обучението бяха запознати с общи положения, касаещи изпълнението на 

проекти по процедура BG16RFOP002-2.023, права и задължения на страните по 

административните договори, възможности за изменение на договора (изменения под 

уведомителен режим, изменения под разрешителен режим; недопустими изменения, 

процедура за изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, прекратяване на 

договора за безвъзмездна финансова помощ), отчитане на напредъка. Представени бяха 

вариантите за изплащане на безвъзмездна финансова помощ, междинен отчет и искане за 

междинно плащане, финален отчет и искане за окончателно плащане, правилата във връзка 

с подготовката и провеждането на процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗУСЕСИФ 

и ПМС №160. 

3. Тема на обучението: „Изпълнение и отчитане на проекти, одобрени за финансиране 

по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 чрез 

стратегията за ВОМР на МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО „ 

(обучение за бенефициенти със сключени административни договори по мерки от 

СВОМР, финансирани от ОПРЧР):  

Представени бяха общите положения по администриране изпълнението на договори за 

БФП, регламентирани в „Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по 

процедури по ВОМР, с финансовата подкрепа на ОП РЧР 2014-2020 г.“, приложенията към 

ръководството и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 – 2020“, права и задължения на страните по 

административните договори, процедурите за комуникация с Управляващия орган и 

процедурите за извършване на промени и изменения в договора; допустимите разходи; 

сроковете за съхранение на документацията по проекта; мерките за информация и 

публичност, нередности в изпълнението на проекта; избягване на двойно финансиране и 

конфликт на интереси, процедури по възлагане на обществени поръчки от бенефициенти, 

възложители по ЗОП и от бенефициенти, попадащи в обхвата на чл. 50 от ЗУСЕСИФ и 

ПМР №160, въвеждане на процедури за избор на изпълнител и сключени договори в ИСУН 

2020. Участниците бяха запознати с общите правила при техническото и финансово 

изпълнение и отчитане на договори за БФП по ОП РЧР: документи, свързани с отчитане 

на дейности; план за разходване на средства по проекта, документи, необходими за 

отчитане на направените разходи, плащания по договора и счетоводна отчетност; 

определяне на финансови корекции. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

През периода на отчитане са обявени покани за прием на проектни предложения по 

мерки от СВОМР, както следва: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо публичен 

принос за 

периода на 

стратегията 

Обявени 

процедури, краен 

срок за 

кандидатстване, 

бюджет на приема  

Резултати от 

проведената 

процедура 

лева %   

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 

738 162.00 
37%   

  М1–4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в 

606 307.30 8% Код в ИСУН:  
BG06RDNP001-

В рамките на крайния 

срок са подадени 10 
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земеделски 

стопанства” 

19.025 МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, 

Мярка 1-4.1 

"Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства" 

Краен срок:  

25.03.2019 г.,  

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

606 307.00 лв. 

проектни предложения 

с размер на заявената 

БФП 734 166,07 лв. 

КППП  предложи за 

финансиране 8 бр. 

проектни 

предложения, с обща 

стойност на БФП 557 

785,57 лв. 

Броят на проектните  

предложения,  които 

са класирани, но 

недостига 

финансиране е 1, с 

обща стойност на БФП 

75 338,22 лв. 

Броят на проектни 

предложения, които са  

предложени за 

отхвърляне е 1 брой. 

Оценителният доклад 

е одобрен от УС на 

МИГ на 26.03.2019 г. 

С писмо с изх. № 

199/21.05.2019 г. ДФЗ 

е уведомен за 

приключила оценка по 

процедурата. 

До края на 2019 г. 

МИГ не разполага с 

информация за 

резултати от 

проверката. 

 М2–4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

234 699.60 3% Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

Краен срок: 

Първи краен срок: 

10.12.2018 г., 

 17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

234 699.60 лв. 

В рамките на крайния 

срок са подадени 3 бр. 

проектни 

предложения, с размер 

на заявената БФП 

209 541,74 лв. КППП 

предложи за 

финансиране 1 бр. 

проектно 

предложение, с обща 

стойност на БФП - 97 

789,46 лв. 

Проектните 

предложения, които са 

предложени за 

отхвърляне са 2 броя 

Оставащия финансов  

ресурс по процедурата 

- 136 910,54 лв. 

Оценителният доклад 

от работата на КППП 

е одобрен от УС на 

МИГ на 01.02.2019 г. 
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С писмо с изх. № 

162/07.02.2019 г. ДФЗ 

е уведомен за 

приключила оценка по 

процедурата. 

Със заповед №03-

РД/5070 от 18.12.2019 

г. процедурата е 

одобрена от 

Изпълнителния 

директор на ДФЗ. 

Предстои оценка на 

одобреното по 

процедурата проектно 

предложение от страна 

ДФЗ през 2020 г. 

Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-

19.039 МИГ – Гоце 

Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

Краен срок: 

04.11.2019 г.,  

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

136 910,54 лв. 

(оставащия 

финансов ресурс 

след първи краен 

срок) 

В рамките на крайния 

срок са подадени 2 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  172 988,90 лв. 

КППП  предложи 1 

проектно предложения 

за финансиране, с обща 

стойност на БФП 

94 203,90 лв. 

Броят на проектните 

предложения, които са 

одоберени, но за които 

недостига финансов 

ресурс е 1, с обща 

стойност на БФП 

78 785,00 лв. 

Оставащият   финансов  

ресурс по процедурата 

е  42 706,64 лв. 

Оценителният доклад 

от работата на КППП е 

одобрен от УС на МИГ 

на 19.12.2019 г. 

С писмо с изх. № 

299/20.12.2019г. ДФЗ е 

уведомен за 

приключила оценка по 

процедурата. 

Предстои проверка от 

ДФЗ. 

  М3–6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

723 657.10 10% НП,  

включена в 

индикативен 

график за 2020 

НП, 

включена в 

индикативен график за 

2020 

  М6–7.2 „Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

1 173 498 16% Първи прием: 

Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-

19.021 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

В рамките на крайния 

срок са подадени 3 

проекта, с размер на 

заявената БФП 

1 104 085,79 лв. 
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малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Хаджидимово , 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура" 

Краен срок: 

22.10.2018 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

1 173 498.00 лв. 

КППП предложи за 

финансиране 2 бр. 

проектни предложения, 

с обща стойност на 

БФП в размер на 

777 349,70 лв. 

В процеса на оценка 1 

проектно предложение е 

оттеглено. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата е в размер 

на 396 148,30 лв.  

Оценителният доклад е 

одобрен от УС на МИГ 

на 05.12.2018 г. 

Процедурата е одобрена 

със Заповед № 03-

РД/4904 от 04.12.2019 г. 

на ДФЗ. 

След получено писмо с 

изх. № 01-6300/27 от 

13.01.2020 г. на ДФЗ, с 

един от кандидатите е 

сключен 

административен 

договор на 17.01.2020 г. 

Предстои оценка от 

страна на ДФЗ на 

второто одобрено по 

процедурата проектно 

предложение. 

Втори прием: 

Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-

19.254 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ –

Краен срок: 

07.05.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

396 148,30 лв. – 

оставащия 

финансов ресурс 

след първи прием 

В рамките на крайния 

срок е подадено 1 

проектно предложение, 

с размер на заявената 

БФП 313 702,70 лв. 

КППП предложи 

постъпилото 1 бр. 

проектно предложение 

да бъде финансирано, с 

обща стойност на БФП 

313 702,70 лв. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата след 

проведен втори прием е 

в размер на 82 445,60 

лв.  Оценителният 

доклад е одобрен от УС 

на МИГ на 03.06.2019 

г. 

С писмо с изх. № 

204/07.06.2019 г. ДФЗ е 

уведомен за 

приключила оценка по 
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процедурата. 

До края на 2019 г., 

МИГ не разполага с 

информация за 

резултати от 

проверката. 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

195 583 3%   

М 7 „Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

195 583 3% НП, 

включена в 

индикативен 

график за 2020 

НП, 

включена в 

индикативен 

график за 2020 

Общо мерки, финансирани 

от ЕЗФРСР 

2 

933 745 

40%   

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 

486 430.80 
20%   

М 8 „Повишаване  

достъпа до заетост 

на безработни лица, 

вкл. лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на 

бизнеса” 

801 890.30 11% Мярка, включва три компонента, като 

МИГ обяви отделени процедури по 

всеки от компонентите. 

 М 8,  

К 1 

„Обучение на 

безработни лица“ 

293 374.50  Код в ИСУН: 

BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 

”Обучение на 

безработни лица“ – 

Първи краен 

срок: 

08.04.2019 г. 17:00 

ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

293 374,50 лв. 

В рамките на първи 

краен са подадени 3 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП – 232 398,13 лв. 

КППП предложи 2 бр. 

проектни предложения 

да бъдат финансирани, 

с обща стойност на 

БФП – 160 494,68 лв. 

В процеса на оценка 1 

проектно предложение. 

е оттеглено. 

Оставащият  финансов  

ресурс след първи 

краен срок е в размер 

на 32 879,82 лв. 

Оценителният доклад е 

одобрен от: 

 УС на МИГ на 

23.05.2019 г. ; 

 от  УО на ОПРЧР 

2014 – 2020 на 

04.06.2019 г., с решение 
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№ РД05-149 на РУО. 

В периода м. 06 – м. 

07.2019 г. са сключени 

договори с одобрените 

по процедурата 

кандидати. 

Втори 

краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

132 879,82 лв. – 

оставащия ресурс 

след първи краен 

срок 

В рамките на крайния 

срок постъпиха 2 

проектни предложения 

с размер на заявената 

БФП  131 127,24 лв. 

КППП предложи 

постъпилите 2 бр. 

проектни предложения 

да бъдат финансирани, 

с обща стойност на 

БФП 130 841,24 лв. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс 

след втори краен срок 

възлиза на 2 038,58 лв.  

Оценителният доклад 

е одобрен от: 

 УС на МИГ на 

16.08.2019 г. 

 РУО на ОПРЧР 

2014 – 2020 с решение 

№ РД05-216 от 

30.08.2019 г. 

В периода м. 09 – м. 

10.2019 г. са сключени 

административни 

договори с одобрените 

кандидати. 

М 8,  

К 2 

Обучение на заети 

лица 

410 724.00  Код в ИСУН: 

BG05M9OP001-

1.041 МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2 

"Обучение на заети 

лица" – първи 

краен срок 

Първи краен 

срок: 

27.03.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

410 724.00 лв. 

В рамките на крайния 

срок постъпиха 4 

проекта, с размер на 

заявената БФП 

200 985,00 лв. 

КППП предложи за 

финансиране 4 -те  

проектни предложения, 

с обща стойност на 

БФП – 200 825,66 лв. 

Остатък от финансовия 

ресурс след приема по 

първи краен срок е в 

размер на 209 898,34 лв. 

Оценителният доклад е 

одобрен от 

 УС на МИГ на 

21.05.2019 г. 

 РУО на ОПРЧР 2014 

– 2020 с решение № 

РД05-151 от 

04.06.2019г. 
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В периода м. 06 – м. 

07.2019 г.  одобрените 

кандидати подписаха 

административни 

договори. 

Втори краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

209 898,34 лв. 

оставащия ресурс 

след първи краен 

срок 

В рамките на крайния 

срок бяха подадени 6 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  210 407.00 лв. 

КППП предложи за 

финансиране 5 бр. 

проектни предложения, 

с обща стойност на 

БФП – 172 215,00 лв. 

В процеса на оценка е 

отхвърлено 1 проектно 

предложение. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс 

след втори краен срок е 

37 683,34 лв. 

Оценителният доклад е 

одобрен от: 

 УС на МИГ на 

16.08.2019 г. 

 РУО на ОПРЧР 

2014 – 2020, с 

решение № РД 05-215 

от 30.08.2019 г. 

През месец м. 10.2019 

г. трима от 

одобрението кандидата 

сключиха    

административни 

договори. 

С решение № РД 05-

265/15.10.2019 г., РУО 

на ОПРЧР отказа 

предоставяне на БФП 

за двама от одобрените 

кандидати, на 

основание на 

непредставени 

доказателства, че 

кандидатите отговарят 

на изискванията за 

бенефициент. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата вълиза  

/след отказа на УО/ 

възлиза на 107 313,84 

лв. 
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М 8,  

К 3 

Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда 

97 791.50  Код в ИСУН: 

BG05M9OP001-

2.065 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 3 

”Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда“ 

Краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

97 791,50 лв. 

В рамките на крайния 

срок беше подадено 1 

проектно 

предложение, с размер 

на заявената БФП  

69 851,00 лв., без 40% 

непреки разходи. 

КППП предложи 

проектното 

предложение да бъде  

финансирано, с обща 

стойност на БФП 

97 791,40 лв., вкл. 40% 

непреки разходи. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс, 

обявен по  

процедурата е в 

размер на – 0,10 лв. 

Оценителният доклад 

е одобрен от: 

 УС на МИГ на 

14.08.2019 г. 

 РУО  на ОПРЧР 

2014 – 2020, с решение 

№ РД05-217 от 

30.08.2019 г. 

През месец 10.2019 г. 

одобреният кандидат  

подписа 

административен  

договор. 

М 9 „Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – 

Хаджидимово“ 

97 791.50 1% Код в ИСУН: 
BG05M9OP001-

1.066 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 9 „Подкрепа 

за развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“ 

Краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

97 791,50 лв. 

В рамките на крайния 

срок бяха подадени 2 

проектни 

предложения с 

размер на заявената 

безвъзмездна 

финансова помощ – 

67 264,80 лв., без 

40% непреки 

разходи. 

Оценителната 

комисия  предложи 

двете проектни 

предложения да 

бъдат  финансирани с 

обща стойност на 

БФП, вкл. 40 % 

непреки разходи в 

размер на 85 968,40 

лв. 

Остатъкът от 

обявеният финансов 

по процедурата е в 

размер на – 11 823,10 
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лв.  Оценителният 

доклад е одобрен от: 

 УС МИГ на 

15.08.2019 г.; 

 РУО на ОПРЧР 

2014 – 2020 с 

решение № РД05-242 

от 20.09.2019г. 

През периода м.11– 

м. 12.2019 г. 

одобрените 

кандидати сключиха 

административни  

договори. 

М 10 „Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

293 

374.50 

4% Код в ИСУН: 
BG05M9OP001-

2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности“ 

Краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

293 374,50 лв. 

В рамките на крайния 

срок бяха подадени 3 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  безвъзмездна 

финансова помощ – 

293 350,16 лв. 

КППП предложи 

трите проектни 

предложения да 

бъдат финансирани с 

обща стойност на 

БФП в размер на 

292 488,70 лв. 

Остатъкът от 

обявения финансовия 

ресурс по 

процедурата е в 

размер на – 885,80 лв. 

Оценителният доклад 

е одобрен от: 

 УС на МИГ на 

14.08.2019 г. 

 РУО на ОПРЧР 

2014 – 2020,  с 

решение № РД05-250 

от 25.09.2019 г. 

През периода  

м. 11–м. 12.2019 г. 

одобрените 

кандидати сключиха 

административни  

договори. 

М 11 „По-добър достъп 

до устойчиви 

услуги за социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

293 374.50 4% Код в ИСУН: 

BG05M9OP001-

2.071 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - 

МЯРКА 11 „По-

добър достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

В рамките на крайния 

срок са подадени 3 

проекта с размер на 

заявената БФП  

209 553,14 лв. 

КППП предложи трите 

проектни предложения 

да бъдат финансирани с 

обща стойност на БФП 
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включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица“ 

Краен срок: 

01.07.2019 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

293 374,50 лв. 

(вкл. единна ставка от 

40 %) в размер на 

293 374,40 лв. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата е в размер 

на 0,10 лв.  

Оценителният доклад е 

одобрен от: 

 УС на МИГ на 

14.08.2019 г.; 

 РУО на ОПРЧР 2014 

– 2020, с решение № 

РД05-237 от 

19.09.2019г. 

В периода  

м. 10 – м. 11.2019 г. 

одобрените кандидати 

сключиха администра -

тивни  договори. 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

2 933 745,00 40%   

М 4 "Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

352 049.40 5% Код в ИСУН: 
BG16RFOP002-

1.017 МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен – 

Хаджидимово – 

Мярка 4 „Подкрепа 

за разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП“ 

Краен срок: 

02.09.2019 г., 

16:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 

352 049,40 лв. 

В рамките на крайни 

срок са подадени 2 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  351 817,46 лв. 

КППП предложи двете  

постъпили проектни 

предложения да бъдат 

финансирани с обща 

стойност на БФП в 

размер на 351 817,46 

лв. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс 

по процедурата 

възлиза на 231,94 лв.  

Оценителният доклад 

е одобрен от: 

 УС на МИГ на 

22.10.2019 г.; 

 РУО на  ОПИК 

2014 – 2020, с доклад 

от 05.12.2019 г. 

Предстои сключване 

на административни 

договори с 

одобрените 

кандидати през 2020 

г. 

М 5 "Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП" 

2 581 695.60 35% Първи прием: 

Код в ИСУН: 

BG16RFOP002-

2.023 - МИГ - Гоце 

Делчев - Гърмен – 

В рамките на крайния 

срок бяха подадени 15 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  4 512 974,18 лв. 
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Хаджидимово – 

„Технологично 

обновление  и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

Краен срок: 

01.10.2018 г., 

17:00 ч. 

Бюджет на 

процедурата: 
2 581 695,60 лв. 

Едно проектно 

предложение е 

оттеглено. 

Оценителната комисия  

предложи 8 /осем/ 

проектни предложения 

да бъдат финансирани, 

с обща стойност на 

БФП в размер на 

2 441 718,55 лв. 

Други 6 /шест/ проекта 

бяха включени в 

списък на резервните 

проектни предложения, 

които успешно 

преминават 

оценителния процес, но 

за които недостига 

ресурс за финансиране. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата е в размер 

на 139 977,05 лв. 

Оценителният доклад е 

одобрен от: 

 УС на МИГ на 

16.11.2018 г.; 

 РУО на ОПИК 2014 

– 2020, с доклад от 

18.12.2018 г. 

В периода  

м. 04 – м. 05.2019 г. 

бяха сключени  

административни 

договори с одобрените 

кандидати. 

Втори прием: 

Код в ИСУН: 
BG16RFOP002-

2.061 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово – 

Мярка 5 

„Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП“ 

Краен срок: 

04.11.2019 г., 

16:00 часа 

Бюджет на 

процедурата: 
139 977,05 лева 

(остатък след 

проведен първи 

прием) 

В рамките на крайния 

срок бяха подадени 2 

проектни предложения, 

с размер на заявената 

БФП  265 415,40 лв. 

КППП предложи от 

едно проектно 

предложение да бъде 

финансирано с обща 

стойност на БФП в 

размер на 139 509,00 

лв. 

Едно проектно 

предложение е 

отхвърлено на етап 

ТФО. 

Остатъкът от 

финансовия ресурс по 

процедурата възлиза на 

468,05 лв. 
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Оценителният доклад е 

одобрен от УС на МИГ 

на 12.12.2019 г. 

УО на ОПИК е 

уведомен за 

приключилата оценка 

от страна на МИГ на 

12.12.2019 г. 

Предстои проверка на 

процедурата от УО. 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА 

СТРАТЕГИЯ 

7 353 921 100%   

 

 

6.2.  Поддържане на деловодна система и архив от МИГ 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово има разработена и утвърдена Инструкция за 

организация на деловодната дейност и архив1 на Сдружението. Същата е сведена до знанието на 

служителите на МИГ. Със Заповед на Председателя на УС е определен отговорен служител за 

поддържане архива.  

В утвърдената инструкция е регламентиран реда за приемане и регистрация на входящи 

документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на изготвянето, 

съгласуването и изпращането на документи, текущо запазване, използване и съхраняване на 

печатите на МИГ – Гоце Делчев -  Гърмен – Хаджидимово, поддържане на архив, определяне на 

регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си. 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово разполага с файлов сървър – устройство за 

съхранение на информацията, чийто капацитет и функционалност осигурява надеждност на 

създаваните и съхранявани електронни документи и архив. Освен в електронен формат, 

документите се съхраняват и на хартия. 

 

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово публикува информация за СВОМР и дейността си 

на интернет страница си с електронен адрес www.mig-gotsedelchev.com и на фейсбук страницата 

на МИГ с адрес: https://www.facebook.com/Местна-инициативна-група-Гоце-Делчев.  

На интернет страницата на МИГ е публикува информация за: 

 всички предстоящи събития, свързани с дейността на сдружението - покани/графици за 

обучения, информационни срещи и консултации, покани за провеждани от МИГ процедури за 

подбор на проектни предложения по мерките от Стратегията; 

 изискуемата по чл. 86, ал. 2 от Наредба  № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г., както следва:  

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и измененията и; 

2. решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния 

върховен орган;  

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния 

                                                      
1 Одобрена от УС на МИГ с решение №9  на 08.12.2016 г. и утвърдена със заповед №2 от 09.12.2016 г. на 

Председателя на УС на МИГ. 

http://www.mig-gotsedelchev.com/
https://www.facebook.com/Местна-инициативна-група-Гоце-Делчев
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управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 

седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител, и 

групата от заинтересовани лица, които представлява;  

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;  

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност 

на поръчките;  

6.  създаден е профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки;  

7. списък на лицата, подписали декларация приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 от Наредба 

№22/2015 г.;  

8. критерии за оценка на проектите  към всяка мярка от СВОМР;  

9. правила за работа на МИГ;  

10. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Търговски 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;  

11. годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР. 

МИГ има поставени информационни табла на сградите на трите общински администрации, както 

и пред офиса на МИГ, на които се поставят обявите за стартирали процедури за прием на 

проектни предложения и покани във връзка с организирани от МИГ събития. 

Обяви/покани за провеждане на информационни събития, обучения и обяви за стартиране на 

приеми по мерки от СВОМР се публикуват в  местни/регионални медии.  

Във връзка с популяризиране на дейността на МИГ са изработени рекламни материали, които се 

предоставят на участници в информационни срещи, обучения и други събития, организирани от 

МИГ.  

За популяризиране на дейността на МИГ и постигане на по-добра разпознаваемост на 

територията за втора поредна година (през месец октомври 2019 г.) в Градски парк на гр. Гоце 

Делчев беше организиран „Празник на местната инициатива“. На събитието бяха поканени 

жителите на трите общини, както и гости на територията.. В рамките информационен панел беше 

представена лекция на тема „Съхранение на местната идентичност и култура, чрез  

възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции“, както и 

проведен открит урок по народни танци. В организиран ия офис на открито служители на МИГ 

предоставяха информация, консултации и информационни и рекламни материали.  21 местни 

производители от територията на МИГ (производители на мед, млечни и месни продукти, хляб 

и сладкарски изделия, производители на вино и др.) бяха представени на организираното 

изложение на местни производители. В музикалната програма взеха участие Неврокопски 

ансамбъл за народни песни и танци представи, гости на територията -  фолклорни групи от 

Сърбия, Република Северна Македония и Гърция. 

Във връзка с популяризиране дейността на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово през 

2019 г. бяха изработени 3 рекламен клипа във връзка с :  

a) отразяване на „Годишно информационно събитие - Празник на МИГ“ за 2019 г. (публикуван 

на интернет страницата на МИГ http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/2018-10-05-14-24-

31) . 

б) предстоящо стартиране на прием по мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно – историческо и природно наследство“ от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие (предстои излъчване на клипа след обявяване на процедура по 

мярката в началото на 2020 г.); 

в) предстоящо стартиране на прием по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/2018-10-05-14-24-31
http://www.mig-gotsedelchev.com/index.php/2018-10-05-14-24-31
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дейности“ от Стратегията за водено от общностите местно развитите (предстои излъчване на 

клипа след обявяване на процедура по мярката в началото на 2020 г.); 

 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ; 

През 2019 г. бяха подписани 28 административни договора за предоставяне на БФП в резултат на 

проведени от МИГ процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от 

СВОМР, в това число 20 договора с финансиране от ЕСФ и ОПРЧР 2014 -2020 г. и 8 договора с 

финансиране от ЕФРР и ОПИК. 

В отчетния период МИГ подпомогна бенефициентите, които се обърнаха към нея за съдействие, 

при комплектоване на документите, необходими за сключването на договорите за безвъзмездна 

помощ. 

Със заповеди на изпълнителния директор са определени служителите на МИГ, на които 

бенефициентите със сключени административни договори да предоставят достъп до модул 

„Електронно отчитане на бенефициенти“ в ИСУН 2020 за всеки конкретен проект.  

Бенефициентите са уведомени за необходимостта да предоставят достъп с права „четене“ и кодове 

на съответните служители на Сдружението, които ще осъществяват мониторинг върху 

изпълнението на проектите чрез електронния модул ИСУН 2020. Екипът на МИГ е на 

разположение и предоставя консултации на бенефициентите в процеса на реализирането и 

отчитането на проектите им.  

Проведени са 2 броя обучения на бенефициентите със сключени договори, финансирани от ОПРЧР 

2014 - 2020 и ОПИК 2014 -2020, във връзка изпълнение отчитане на финансираните проектни 

предложения. Проведените обучения на бенефициенти са подробно описани в точка „Действия по  

информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати“ от 

настоящия доклад. 

 

6.5.  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

Основните трудности, които възникват в процеса на работа са свързани със забавяне от страна 

на ДФЗ  при проверка на проведени то МИГ процедури за предоставяне на БФП, което от своя 

страна води  до  промени в индикативни графици във връзка с планирани следващи приеми по 

мерки, както и финансовото обезпечаване на МИГ, неизпълнение на задължения към кредитни 

институции. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

В процеса на оценка на подадените проектни предложения се прилагат критерии за оценка, 

свързани с иновативност на проектите, напр. при оценка на проектни предложения по Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, Мярка 8 

„Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на 

работещите спрямо нуждите на бизнеса до заетост на целевите групи“, Мярка 9 „Подкрепа за 

развитието на предприемачески идеи на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“;  Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности“, Мярка 11 „По-добър 

достъп до устойчиви услуги за социално включване на хора с увреждания и самотноживеещи 

лица“.  
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В стратегията за ВОМР е включена и Мярка 4 „Подкрепа за разработване и внедряване на иновации 

в МСП“, във връзка с прилагането на която е обявена процедура за представяне на БФП, едно които 

е за разработване на иновации, а другото за внедряване на иновации. И двете проектни 

предложения са одобрени от МИГ. Процедурата за оценка е одобрена от УО на ОПИК.   Договори 

за изпълнение на одобрение проекти ще бъдат сключени пред 2020 г. 

  

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

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

Неприложимо – няма промяна. 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

 

8.5.  Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо) 

През 2019 г. са освободени 11 физически и юридически лица - членове на колективния върховен 

орган на МИГ. Приетите за членове на колективния върховен орган на МИГ са 8 физически и 

юридически лица. След извършените промени към края на 2019 г. в колективния върховен орган 

на МИГ членуват общо 54 физически и юридически лица, в т.ч.: 

- представители на публичния сектор - 3 (5,56 %); 

- представители на стопански сектор  - 25 (46,30 %); 

- представители на нестопански сектор  - 26 (48,15 %). 

Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор да не превишава 49%. 

След извършените промени към края на 2019 г., колективният върховен орган на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово продължава да отговаря на условията, при които е оценена 

СВОМР по критерий „Качество на партньорство“, а именно: 

Критерии за оценка на 

стратегии за ВОМР на 

местни инициативни групи 

(МИГ) 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

орган при кандидатстване 

със СВОМР 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

орган към 31.12.2019 г. 

I. Качество на партньорство 

1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство: 

1.2. Обхванати представители на НПО: 

Повече от две НПО Бр. НПО  - 26 Бр. НПО  - 26 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 
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Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на частния 

сектор (стопанския сектор) - 26 

Бр. представители на частния 

сектор (стопанския сектор) - 25 

2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 

колективния върховен орган: 

2.2. Представени са над 70 % 

от групите заинтересовани 

страни от територията 

/общ брой групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР – 6/ 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

4. Брой членове на колективния върховен орган: 

4.1. Представители на над 50 

% от населените места на 

територията на МИГ  

/общ брой населени места – 

43/ 

62,79% 

 

/представители на 27  

населени места при общ брой 

43 населени места/ 

55,81 % 

 

/представители на 24 населени 

места при общ брой 43 

населени места/ 

4.2. Над 30 члена на 

колективния върховен орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

54 члена 

на колективния върховен 

орган 

Извършените промени са одобрени от УО на ПРСР 2014 -2020 г. с писма с Изх. №19-19-2-01-46 от 

01.04.2019 г. и  Изх. №19-19-2-01-46 от 11.07.2019 г. 

Съгласно взето решение №11 от 28.11.2019 г., Общинският съвет на община Гърмен определи за 

официален представител на община Гърмен в колективния върховен орган на МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово г-н Феим Ахмед Иса – кмет на общината. Предстои одобрение на 

промяната от УО на ПРСР 2014-20202. 

 

8.6.  Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ(ако е приложимо); 

На проведено на 27.03.2019 г. заседание е освободено като член на КУО на МИГ дружеството 

„Нетис“ ЕООД, с ЕИК 204083102, седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. „Стефан 

Стамболов“ №4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано от Бойка 

Темелкова. На същото заседание е прието за член на КУО дружеството „Рива  - Логистик“ ООД, с 

ЕИК 204600642, седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ж.к. „Хоризонт“, ул. „Дунав“ 

№8 Б, община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано от Айя Наилова Витанова, 

управител и съдружник в дружеството. Извършените промени са одобрени от УО на ПРСР 2014 -

2020 г. с Писмо с Изх. №19-19-2-01-46 от 11.07.2019 г. 

Съгласно взето решение № 11 от 28.11.2019 г., Общинският съвет – община Гърмен определи за 

официален представител на Община Гърмен в колективния управителен орган на МИГ г-н Феим 

Ахмед Иса – кмет на общината. Предстои одобрение на промяната от УО на ПРСР 2014-2020 . 

 

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

Неприложимо – няма промяна. 

                                                      
2 Промяната е заявена от МИГ за одобрение с писмо с Изх. № 291/06.12.2019 г. 
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8.8.  Други въпроси, свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

След приети на 27.03.2019 г. промени в Устава, бяха вписани като представляващи  МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово:  

1. Община Гоце Делчев, с БУЛСТАТ 000024745, чрез Марина Дилиянова Герова (Председател на 

Управителния съвет); 

2. СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“, с 

ЕИК 101159444, чрез Росица Кирилова Джамбазова (Заместник – председател на Управителния 

съвет); 

3. Тереза Тодорова Вакареева (Изпълнителен директор). 

Осигурени са: банково обслужване по договор с ПИБ АД и кредитни средства от обслужващата 

банка. МИГ разполага с електронен подпис за електронно подаване на документи към институции. 

МИГ спазва изискванията и задълженията си, българското законодателство и приложимата 

нормативна уредба за организации с нестопанска цел на Сдружението. 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо) 

На 26.08.2019 г. е подписано допълнително споразумение за изменение на СВОМР, инициирано от 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. на основание чл. 18, ал.1, т. 5 от сключеното Споразумение за 

изпълнение на Стратегията. Изменението касае ПРСР и марка 3-6.4 „Инвестиции в неземеделски 

дейности“ и със него е определен интензитет на подпомагане в размер на 5% от общите допустими 

разходи на проект за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги). 

 

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) 

Във връзка с подадена заявка за плащане за периода м.07 - м.09 2019 г.  по подмярка 19.4, беше 

извършена посещение на място от представители от ДФЗ. Проверката приключи с подписване на 

контролен лист за посещение на място, като резултатите от нея са изцяло положителни и не на 

налице направени препоръки. 

 

11. Индикатори 

                 Попълнени са  таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението.  

 

Таблица 1 Общи индикатори за мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово 

 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на 

СВОМР 

  

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информаци

я 

Мерна 

единиц

а 

Цел 

до 

2023 

За 

2019 

г. 

За 

периода 

на 

изпълнени

е на 

СВОМР 

% на 

изпъл

-неие 

Изходен Брой финансирани 

проекти по СВОМР 

Регистър на 

договорите 
брой 50 28 28.00 56.00 
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за 

предоставян

е на БФП 

Брой подадени 

проектни предложения 

по СВОМР 

Регистър на 

подадените 

проектни 

предложени

я 

брой 100 41 62.00 62.00 

Брой на сключените 

договори 

База данни 

на МИГ,  

регистър на 

договорите 

за 

предоставян

е на БФП 

брой 50 28 28.00 56.00 

Стойност на 

подадените проектни 

предложения (обща 

стойност на 

проектите, вкл. съ-

финан-сиране от 

бенефициентите) по 

СВОМР 

Регистър на 

подадените 

проектни 

предложени

я 

лв. 
9 000 

000 

4 715 

926.4

9 

11 373 

576.03 

126.3

7 

Стойност на 

одобрените проектни 

предложения по 

СВОМР (обща 

стойност на 

проектите, вкл. съ-

финансиране от 

бенефи 

циентите) по СВОМР 

Протоколи 

от 

заседания 

на 

комисията 

за избор, 

база данни 

на МИГ 

лв. 
8 500 

000  

4 560 

751.9

9 

7 398 

587.89 
87.04 

Стойност на 

публичния принос на 

СВОМР към 

проектите 

Протоколи 

от 

заседания 

на 

комисията 

за избор, 

база данни 

на МИГ 

лв. 

7 

353 92

1  

3 766 

157.2

7 

6 207 

875.82 
84.42 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

База данни 

на МИГ 
брой 40 21 21.00 52.50 

Брой проекти, 

насочени към 

създаване на 

качествена жизнена 

среда и подобряване и 

База данни 

на МИГ 
брой 3 0 0.00 0.00 
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разширяване на 

основните услуги за 

населението, 

включително чрез 

инвестиции в 

публична 

инфраструктура за 

отдих, спорт и 

развитие на туризма 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към създаване на 

качествена жизнена 

среда и подобряване и 

разширяване на 

основните услуги за 

населението, 

включително чрез 

инвестиции в 

публична 

инфраструктура за 

отдих, спорт и 

развитие на туризма 

База данни 

на МИГ 
лв. 

1 

173 49

8 

 

0 0.00 0.00 

Брой проекти, 

насочени към 

повишаване на 

конкурентоспособност

та на земеделския 

сектор и добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни 

на МИГ 
брой 9 0 0.00 0.00 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към повишаване на 

конкурентоспособност

та на земеделския 

сектор и добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни 

на МИГ 
лв. 

841 

007 
0 0.00 0.00 

Брой проекти, 

насочени към 

разнообразяване на 

местната икономика, 

вкл. повишаване 

База данни 

на МИГ 
брой 16 0 0.00 0.00 
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конкурентоспособност

та и иновационната 

активност на МСП 

извън сектор 

земеделие 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към разнообразяване 

на местната 

икономика, вкл. 

повишаване 

конкурентоспособност

та и иновационната 

активност на МСП 

извън сектор 

земеделие 

База данни 

на МИГ 
лв. 

3 

657 40

2  

0 0.00 0.00 

Брой проекти, 

насочени към 

съхраняване на 

местната идентичност 

чрез  инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни 

на МИГ 
брой 6 0 0.00 0.00 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към съхраняване на 

местната идентичност 

чрез  инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни 

на МИГ 
лв. 

 

195 58

3  

 

0 0.00 0.00 

Брой проекти, 

насочени към  

подобряване достъпа 

до заетост и 

качеството на 

работните места на 

територията на МИГ 

чрез обучения на 

безработни и заети 

лица, вкл. 

придобиване на 

умения по 

База данни 

на МИГ 
брой 2 0 0.00 0.00 
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предприемачество 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към  подобряване 

достъпа до заетост и 

качеството на 

работните места на 

територията на МИГ 

чрез обучения на 

безработни и заети 

лица, вкл. 

придобиване на 

умения по 

предприемачество 

База данни 

на МИГ 
лв. 

 

899 68

2  

 

0 0.00 

 

0.00 

 

Брой проекти, 

насочени към 

подобряване 

условията за живот и 

достъпа до социални и 

здравни услуги на 

лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

групи на територията 

на МИГ 

База данни 

на МИГ 
брой 6 0 0.00 0.00 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към подобряване 

условията за живот и 

достъпа до социални и 

здравни услуги на 

лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

групи на територията 

на МИГ 

База данни 

на МИГ 
лв. 

 

 

586 74

9  

 

 

0 0.00 0.00 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към управление и 

популяризиране на 

Стратегията 

База данни 

на МИГ 
лв. 

 

977 91

5 

 

152 

417.3

4 

438 705.81 44.86 

Брой дейности за 

повишаване на 

информираността на 

населението относно 

База данни 

на МИГ 
Брой 10 1 21.00 

210.0

0 
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подхода ВОМР (вкл. 

публикации, статии, 

срещи и др.) 

Брой обучения и 

разяснителни 

кампании за 

бенефициенти, 

организирани от МИГ 

за периода на 

прилагане на 

Стратегията 

База данни 

на МИГ 
Брой 4 3 9.00 

225.0

0 

Резултат Брой граждани на 

територията на МИГ, 

включени в 

инициативи, 

организирани по 

СВОМР (фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни 

на МИГ 
Брой 500 0 0.00 0.00 

Брой младежи (вкл. 

ученици), включени в 

проекти за 

съхраняване на 

местната идентичност 

чрез  инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни 

на МИГ 
брой 100 0 0.00 0.00 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
Брой 25 0 0.00 0.00 

Участници, 

завършили курсове/ 

обучения/ семинари 

База данни 

на МИГ 
Брой 160 0 0.00 0.00 

Брой лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

групи, обхванати от 

дейностите по 

Стратегията за ВОМР 

База данни 

на МИГ 
Брой 60 0 0.00 0.00 

Брой новосъздадени 

микропредприятия 

извън сектор 

земеделие 

База данни 

на МИГ 
лв. 2 0 0.00 0.00 

Брой земеделски 

производители и 

предприятия, 

База данни 

на МИГ 
Брой 11 0 0.00 0.00 
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Таблица 2 Специфични индикатори за мониторинг и оценка по мерки от СВОМР на МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

 

МЕРКИ ОТ ЕЗФРСР (ПРСР 2014 – 2020) 

 

Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори*  

Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 9 

 

 

преработващи 

земеделска 

продукция, с 

повишена 

конкурентоспособност 

Брой 

микропредприятия 

извън сектора на 

земеделието с 

повишена 

конкурентоспособмно

ст 

База данни 

на МИГ 
Брой 3 0 0.00 0.00 

Брой подкрепени 

малки и средни 

предприятия извън 

сектора на земеде-

лието с повишена 

конкурентоспособност

, вкл. чрез внедрени 

нови продукти/услуги 

База данни 

на МИГ 
брой 8 0 8.00 

100.0

0 

Дял от населението на 

терито-рията, което се 

ползва от подобрената 

жизнена среда  

База данни 

на МИГ 
% 30% 0 0.00 0.00 

Дял на реализираните 

проекти извън 

общинските центрове 

База данни 

на МИГ 
% 30% 0 0.00 0.00 

Дял на земеделски 

стопани със СПО на 

стопанството под 

8 000 евро от общия 

брой подпомогнати 

земеделски стопани 

База данни 

на МИГ 
% 70% 0 0.00 0.00 
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Индикатори по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори*  

Отчет 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 9 

 

 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефициен-

тите 

лв. 723 657 

 

 

За резултат 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
брой 10 

 

 

Земеделски 

стопанства, 

произвеждащи 

земеделски продукти 

с подобрена 

конкурентоспособност 

База данни 

на МИГ 
брой 9 

 

 

* Не са налице сключени договори по мярката до края на 2019 г. 

 

Индикатори по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 

пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

За изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър 

на 

договорите 

брой 2 

 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 2 

 

 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефицие-

нтите 

лв. 234 700 

 

 

За резултат 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
брой 10 

 

 

Земеделски стопанства 

или предприятия, 

База данни 

на МИГ 
брой 2 
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Индикатори по Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на 

пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

преработващи 

земеделски продукти, с 

подобрена 

конкурентоспособност/ 

въвели успешно нов 

продукт или 

технология 

* Не са налице сключени договори по мярката до края на 2019 г. 

 

Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Плани-

рано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 6 

 

 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 6 

  

Размер на 

публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 606 307 

  

За резултат 

Създадени 

работни места 

(самонаети/наети) 

База данни на 

МИГ 
брой 5 

  

Новосъздадени 

микропредприятия 

извън сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
брой 2 
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Индикатори по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

За изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 3 

  

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 

  

Размер на 

публичната 

помощ от 

ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 
1 

173 498 

  

За резултат 

Дял от 

населението 

на 

територията, 

което се 

ползва от 

подобрената 

среда  

База данни на 

МИГ 
% 30% 

  

Дял на 

реализираните 

проекти извън 

общинския 

център 

База данни на 

МИГ 
% 30% 

  

* Не са налице сключени договори по мярката до края на 2019 г. 

 

 

Индикатори по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

За изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 6 

  

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 6 

  

Размер на Документи на лв. 195 583   
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Индикатори по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

публичната 

помощ от 

ЕЗФРСР 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

За резултат 

Брой младежи 

(вкл. ученици), 

включени в 

проекти за 

съхраняване на 

местната 

идентичност 

чрез  

инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
брой 100 

  

Брой 

участници, 

включени в 

проведени 

събития 

(фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни на 

МИГ 
брой 500 

  

Брой проведени 

събития 

База данни на 

МИГ 
брой 10 

  

Дял от 

населението на 

територията, 

което се ползва 

от ефекта на 

съхранената 

местната 

идентичност, 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
% 50% 

  

* Не са налице сключени договори по мярката до края на 2019 г. 
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МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 – 2020) 

 

Индикатори по Мярка 4 "Подкрепа за разработване и внедряване на иновации в МСП" 

Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори* 

Отчет 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за фирмата продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 

  

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за пазара продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 

  

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за иновации или за 

научноизследователски и 

развойни проекти 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

EUR 20 000 

  

Общ брой на предприятията, 

получаващи подкрепа 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 

  

* Не са налице сключени договори по мярката до края на 2019 г. 

 

Индикатори по Мярка 5 " Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП" 

Индикатор 

Източник 

на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Регистър на 

договорите 

База данни 

на МИГ 

брой 7 8 8 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

Регистър на 

договорите 

База данни 

на МИГ 

EUR 146 667 202 531.59  

 

 

 

 

 

 

 

 



42  

МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 – 2020) 

 

Индикатори по Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с 

увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

За 

изпълнение 

Основна 

целева група 

по Компонент 

1 

Икономически 

неактивни и 

безработни 

лица във 

всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 50 24 

 

Основна 

целева група 

по Компонент 

2 

Заети лица, в 

т.ч. наети и 

самостоятелно 

заети лица във 

всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 80 115 

 

Основна 

целева група 

по Компонент 

3 

Лица от 

уязвими групи 

във всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 20 20 

 

За резултат 

Общ брой 

участници, 

придобили 

квалификация 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

брой 90 132 

 



43  

Индикатори по Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с 

увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

База данни на 

МИГ 

Общ брой 

участници, 

които са 

започнали да 

търсят работа 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 45 10 

 

Общ брой 

участници, 

започнали 

работа, вкл. 

като 

самонаети 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 15 15 

 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

База данни на 

МИГ брой 8 12 

 

12 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 801 890 692 537.98 

 

 

Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

За изпълнение 

Безработни лица от 

територията на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

брой 25 39 
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Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

желаещи да започнат 

самостоятелна 

стопанска дейност 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База 

данни на 

МИГ 

Заети лица от 

територията на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

желаещи да започнат 

самостоятелна 

стопанска дейност 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База 

данни на 

МИГ 

брой 5 11 

 

За резултат 

Общ брой 

безработни лица с 

придобити знания и 

умения в сферата на 

предприемачеството 

след изпълнение на 

проектите 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База 

данни на 

МИГ 

брой 25 39 

 

Общ брой заети лица 

с придобити знания 

и умения в сферата 

на 

предприемачеството 

след изпълнение на 

проектите 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съглас-но 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База 

данни на 

брой 5 11 
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Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията 

на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

МИГ 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База 

данни на 

МИГ 

брой 2 2.00 

 

2 

Размер на 

публичната помощ 

от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи 

на 

проектите, 

отче-ти на 

бенефицие-

нтите 

лв. 97 792 85 968.40 

 

 

Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

За изпълнение 

Роми 
База данни на 

МИГ 
брой 60 65 

 

Други хора в 

неравностойно 

положение 

База данни 

на МИГ 
брой 10 10 

 

За резултат 

Участници в 

неравностойно 

положение, които при 

напускане на 

операцията са 

започнали да търсят 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучение 

или са получили 

квалификация или са 

включени в социални и 

здравни услуги 

База данни 

на МИГ 
брой 5 6 

 

Роми, които при 

напускане на 

операцията са 

започнали да търсят 

База данни 

на МИГ 
брой 40 40 
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Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучение 

или са получили 

квалификация или са 

включени в социални и 

здравни услуги 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 

 

3 

Размер на публичната 

помощ от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициен-

тите 

лв. 293 375 292 488.70 

 

 

Индикатори по Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

За изпълнение 

Лица с 

увреждания  

База данни на 

МИГ 
брой 40 40  

Лица над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

База данни на 

МИГ 
 30 30  

Брой доставчици 

на услуги за 

социално 

включване  

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 

 

3 

За резултат 

Участници с 

увреждания с 

подобрен достъп 

до услуги  

База данни на 

МИГ 
брой 40 40  

Участници над 

65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, 

База данни на 

МИГ 
брой 30 30  
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Индикатори по Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 

Планирано 

ипълнеие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

с подобрен 

достъп до услуги 

Брой доставчици 

на услуги за 

социално 

включване, 

разширили 

обхвата на 

дейността си  

База данни на 

МИГ 
брой 3 3  

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 293 375 0  

 

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

В процеса на работа се утвърди добри практики във връзка  

 

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

ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

№ 

по 

ред 

Дата Кореспондент/и Тема 

1. 16.1.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Коригиран индикативен график за прием на 

проекти за 2019 г. 

2 23.1.2019 Министерство на финансите Съгласуване на Условията за кандидатстване 

по Мярка 6-7.2 относно приложимите 

правила за държавна помощ   

3. 25.1.2018 УО на ПРСР 2014-2020 Допълнителна информация и документи по 

процедура за прием на проекти по Мярка 1-

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от СВОМР 

4. 28.1.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Годишен доклад по под-мярка 19.4 

5. 30.1.2019 Министерство на финансите Съгласуване на Условията за кандидатстване 

по Мярка 10 относно приложимите правила 

за държавна помощ   
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6. 31.1.2019 УО на ПРСР 2014-2020, УО 

на ОПРЧР 2014-2020, УО на 

ОПИК 2014-2020 

Годишен доклад по подмярка 19.2 

7. 7.2.2019 ДФЗ Уведомяване за приключила оценка по 

Мярка 2-4.2 от СВОМР 

8. 15.2.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Информация за изпълнението на мерки от 

СВОМР на МИГ, финансирани от ОПИК 

2014-2020 

9. 28.2.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Уведомяване на УО на ПРСР 2014 -2020 за 

активиране на процедура по Марка 6-7.2 

(втори прием) от СВОМР на МИГ 

10. 11.3.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 1-4.1 от СВОМР 

11. 13.3.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Предоставяне на информация във връзка с 

процедура за прием на проектни 

предложения по Мярка 5 от СВОМР 

12. 13.3.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Уведомяване относно промени в 

Колективния върховен орган на МИГ 

13. 14.3.2019 ДФЗ Списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени 

поръчки - последващ контрол 2018 г. 

14. 15.3.2019 ДФЗ Списък на планирани, в процес на 

провеждане и проведени обществени 

поръчки - предварителен контрол 2019 г. 

15. 19.3.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ  на Условията за 

кандидатстване по Мярка 8, Компонент 3 от 

СВОМР 

16. 19.3.2019 Министерство на финансите Съгласуване с  на Условията за 

кандидатстване по Мярка 9 относно 

приложимите правила за държавна помощ   

17. 22.3.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 8, Компонент 2 от 

СВОМР 

18. 22.3.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Предоставяне на информация във връзка с 

процедура за прием на проектни 

предложения по Мярка 5 от СВОМР 

19. 5.4.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 8, Компонент 1 от 

СВОМР 

20. 11.4.2019 ДФЗ Предоставяне на допълнителна информация 

към заявка за второ междинно плащане за 

2018 г. 

21. 11.4.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Уведомяване за промени в Колективния 

върховен орган и Колективния управителен 

орган на МИГ 

22. 12.4.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ  на Условията за 

кандидатстване по Мярка 11 от СВОМР 
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23. 17.4.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Предоставяне на информация във връзка с 

процедура за прием на проектни 

предложения по Мярка 5 от СВОМР 

24. 30.4.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ  на Условията за 

кандидатстване по Мярка 4 от СВОМР  

25. 3.5.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 6-7.2 от СВОМР 

24. 30.5.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Предоставяне на допълнителна информация 

във връзка със заявена промяна в 

Колективния управителен орган на МИГ 

26. 17.6.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Предоставяне на допълнителна информация 

във връзка със заявена промяна в 

Колективния управителен орган на МИГ 

27. 21.5.2019 ДФЗ  Уведомяване за приключила оценка по 

Мярка 1-4.1 от СВОМР 

28. 7.6.2019 ДФЗ Уведомяване за приключила оценка по 

Мярка 6-7.2 от СВОМР 

29. 20.6.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Допълнителна информация относно промени 

в Колективния върховен орган и 

Колективния управителен орган на МИГ 

30. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 8, Компонент 1 от 

СВОМР 

31. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 8, Компонент 2 от 

СВОМР 

32. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 8, Компонент 3 от 

СВОМР 

33. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 9 от СВОМР 

34. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 10 от СВОМР 

35. 26.6.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 11 от СВОМР 

36. 26.6.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата Мярка 5 от СВОМР 

37. 28.6.2019 ДФЗ Предоставяне на допълнителна  информация 

по процедурата по Мярка 6-7.2 от СВОМР 

38. 29.7.2019 ДФЗ Уведомяване на ДФЗ за сключени 

застраховки на оборудване закупено по 

Мярка 19.4 

39. 7.8.2019 ДФЗ Коригираща Заявка за плащане за периода - 

01.10. 2018 - 31.12.2018 г. 

40. 27.8.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 

УО на ОПИК 2014-2020 

Уведомяване за индикативен график за 

прием на проектни предложения за 2020г. 

41. 28.8.2019 УО на ОПИК 2014-2020 

 

Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 4 от СВОМР 
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42. 25.9.2019 УО на ПРСР 2014-2020 и 

ДФЗ 

Уведомяване за посещение н МИГ 

Сандански за обмяна на добри практики 

43. 25.9.2019 УО на ПРСР 2014-2020 и 

ДФЗ 

Уведомяване за предстоящо провеждане на 

празник на МИГ  

44. 27.9.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ  на Условията за 

кандидатстване по Мярка 7 

45. 27.9.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2020 год. по под-мярка 

19.4  

46. 7.10.2019 УО на ПРСР 2014-2020 и 

ДФЗ 

Уведомяване за предстоящо провеждане на 

обучения  

47. 15.10.2019 ДФЗ Предоставяне на информация във връзка с 

процедура за прием на проектни 

предложения по Мярка 6-7.2 от СВОМР 

48. 30.10.2019 УО на ПРСР 2014-2020 и 

ДФЗ 

Удължаване на срока за кандидатстване по 

Мярка 1-4.1 

49. 31.10.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 2-4.2 

50. 1.11.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Покана за определяне на наблюдател/и по 

процедурата по Мярка 5 от СВОМР 

51. 15.11.2019 ДФЗ Предоставяне на допълнителна информация 

по Мярка 6-7.2 от СВОМР 

52. 21.11.2019 ДФЗ Предоставяне на допълнителна информация 

по Мярка 6-7.2 от СВОМР 

53. 6.12.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Уведомяване за промяна на представляващия 

на община Гърмен в КВО и КУО на МИГ  

54. 6.12.2019 ДФЗ Уведомяване за промяна на представляващия 

на община Гърмен в КВО и КУО на МИГ 

орган 

 

ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

№ 

по 

ред 

Дата Кореспондент/и Тема 

1. 15.1.2019 ДФЗ Решение за изплащане на финансова 

помощ 

2. 25.1.2019 

 

УО на ПРСР 2014-2020 Искане на допълнителна информация и 

документи по проекта на документи по 

процедурата за кандидатстване с проекти 

по Мярка 1-4.1  от СВОМР 

3. 4.2.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 6-7.2 

4. 8.2.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 10 от СВОМР 
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5. 15.2.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Методически указания за подпомагане на 

МИГ в изпълнение на мерките в СВОМР 

с финансиране от ОПИК 2014-2020 

6. 18.2.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Одобрение на бюджет на МИГ за 2019 г. 

7. 14.03.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Искане на допълнителна информация и 

документи по проекта на документи по 

процедурата за кандидатстване с проекти 

по Мярка 6-7.2  от СВОМР 

8. 27.3.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 9 

9. 28.3.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Отговор на покана за определяне на 

наблюдател/и по процедурата по Мярка 1-

4.1 от СВОМР 

10. 1.4.2019 ДФЗ Отстраняване на нередовности към Второ 

междинно плащане 2018 г. 

11. 3.4.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Одобрение на промени в КВО на МИГ 

12. 3.4.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Одобрение на годишен доклад по под-

мярка 19.2 

13. 4.4.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 8, Компонент 

3 от СВОМР  

14. 15.4.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Информация относно процедура за 

кандидатстване с проекти по Мярка 5 от 

СВОМР 

15. 7.5.2019 

 

УО на ПРСР 2014-2020 Искане за допълнителна информация 

относно промяна в колективния 

управителен орган 

16. 27.5.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 4 от СВОМР 

17. 16.5.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Определяне на наблюдател по М 6-7.2 от 

СВОМР 

18. 4.6.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Съгласуване на документи по Мярка 4 

„Подкрепа за разработване и внедряване 

на иновации в МСП“ от СВОМР 

19. 13.6.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Бележки на УО на ОПИК във връзка със 

съгласуване на документи - Мярка 4 от 

СВОМР 

20. 17.6.2019 ДФЗ Искане на разяснения и/или информация 

по процедура за кандидатстване по Мярка 

6-7.2 

21. 8.8.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Покана за подписване на допълнително 

споразумение за изпълнение на стратегия 

за ВОМР 

22. 27.8.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Отговор относно оставащ финансов 

ресурс Мярка 8 

23. 2.9.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Допълнително споразумение № РД50-

197/26.08.2019 г. 
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24. 5.9.2019 ДФЗ Решение за изплащане на Второ 

междинно за 2018 г. 

25. 5.9.2019 ДФЗ Решение за изплащане на Авансово 

плащане за 2019 г. 

26. 11.9.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Съгласуван индикативен график за прием 

на проекти за 2020 г. 

27. 11.9.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Указания по бюджети по Мярка 19.4  за 

2020 г.  

28. 30.9.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Одобрено изменение на 

Административен договор на ИНМАК-

2000 ООД 

29. 3.10.2019 ДФЗ Отстраняване на нередовности от Заявка 

за плащане 

30. 4.10.2019 УО на ОПРЧР 2014-2020 Копие от писмо до ЦПО към СТИК 

ЕООД, гр. Варна. 

31. 7.10.2019 ДФЗ Върнати Записи на заповед за авансово 

плащане за 2018 г. на кметовете на трите 

общини. 

32. 10.10.2019 Министерство на финансите Съгласуване с приложимите правила за 

държавна помощ за Мярка 7 от СВОМР 

33. 13.11.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Отговор на покана за определяне на 

наблюдател/и по процедурата по Мярка 2-

4.2 от СВОМР 

34. 25.11.2019 ДФЗ Искане за предоставяне на разяснения 

и/или информация по проведена 

процедура за подбор на проектни 

предложения по Мярка 2-4.2 от СВОМР 

35. 5.12.2019 УО на ОПИК 2014-2020 Одобрение на оценителен доклад по 

Мярка 4  

36. 20.12.2019 УО на ПРСР 2014-2020 Искане на допълнителни документи 

относно промяна в колективния 

управителен орган 

37. 23.12.2009  УО на ОПИК 2014-2020 Доклад на наблюдателя по процедурата 

по Мярка 5 от СВОМР 
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14. Опис на приложения: 

 

- Таблици от №1 до № 13 – попълнени. 

- Електронен носител CD, съдържащ доклада и приложените таблици, вкл. във формат MS Excel. 

 

Дата: 07.02.2020 г. 

 

 

…………………………… 

ТЕРЕЗА ВАКАРЕЕВА 

Изпълнителен директор и представляващ  

СНЦ „МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“ 

 



 

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  25 17 9 17 9 0 0 0 0 

ОПРЧР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

• 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; 

• За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко 

една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

 

Индикатор 

Брой 

съгласно 

СВОМР 

Планиран 

брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за периода 

от подписване 

на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

ИТ 

услуги/инфраструктура; 

-         

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, 

различни от тези, 

свързани с ИТ. 

16 335.00 2 539 12 076 0.00 0.00 



 

 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) 

20 13 19 11 13 11 13 1 1 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства” 

9 10 10 8 8 8 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара 

и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

2 2 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

3 1 4 1 3 1 3 1 1 0 0.00 0 0 0 0.00 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 



 

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 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната 

идентичност, културно-

историческо и природно 

наследство“ 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
16 24 24 22 22 22 22 20 20 20 20 125 0 0 0 

Мярка 8 „Повишаване  

достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с 

увреждания  и адаптиране 

на работещите спрямо 

нуждите на бизнеса”* 

8 16 16 14 14 14 14 12 12 12 12 150.00 0 0 0.00 

Мярка 9 „Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 0 0 0.00 

Мярка 10 „Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0.00 

Мярка 11 „По-добър достъп 

до устойчиви услуги за 

социално включване на 

хора с увреждания и 

самотноживеещи лица” 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0.00 



 

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 

ОПИК (ЕФРР) 
8 4 19 3 11 3 11 2 10 8 8 100.00 0 0 0 

Мярка 4 "Подкрепа за 

разработване и внедряване 

на иновации в МСП" 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 5 " Технологично 

обновление и внедряване на 

стандарти в МСП" 

7 2 17 1 9 1 9 0 8 8 8 114.29 0 0 0.00 

Общо: 50 41 62 36 46 36 46 23 31 28 28 56.00 0 0 0.00 

 

* Разликата мужду брой внесени заявления от МИГ за одобрение от УО  на ОПРЧ и брой одобрени заявления от УО, се дължи на факта, че решение № РД 05-265/15.10.2019 г., 

РУО на ОПРЧР отказа предоставяне на БФП за двама от одобрените кандидати, на основание на непредставени доказателства, че кандидатите отговарят на изискванията 

за бенефициент. 



 

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) 
2 086 949.15 1 220 857.67 58.50 1 803 484.52 1 063 481.63 1 803 484.52 1 063 481.63 384 843.74 384 843.74 0.00 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
1 427 268.65 734 166.07 51.44 1 301 374.02 655 575.03 1 301 374.02 655 575.03 0.00 0.00 0.00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

345 977.80 172 988.90 50.00 188 407.80 94 203.90 188 407.80 94 203.90 0.00 0.00 0.00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

313 702.70 313 702.70 100.00 313 702.70 313 702.70 313 702.70 313 702.70 384 843.74 384 843.74 0.00 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-историческо 

и природно наследство“ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 553 604.05 1 553 604.05 100.00 1 433 999.48 1 433 999.48 1 433 999.48 1 433 999.48 1 364 369.48 1 364 369.48 0.00 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите 

на бизнеса” 

872 708.77 872 708.77 100.00 762 167.98 762 167.98 762 167.98 762 167.98 692 537.98 692 537.98 0.00 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

94 170.72 94 170.72 100.00 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 0.00 

Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните 

общности” 
293 350.16 293 350.16 100.00 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 0.00 



 

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 

Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви 

услуги за социално включване на хора с 

увреждания и самотноживеещи лица” 

293 374.40 293 374.40 100.00 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 0.00 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 075 373.29 967 835.96 90.00 545 918.29 491 326.46 545 918.29 491 326.46 390 908.29 351 817.46 0.00 

Мярка 4 "Подкрепа за разработване и 

внедряване на иновации в МСП" 
390 908.29 351 817.46 90.00 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 0.00 

Мярка 5 " Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП" 
684 465.00 616 018.50 90.00 155 010.00 139 509.00 155 010.00 139 509.00 0.00 0.00 0.00 

Общо: 4 715 926.49 3 742 297.68 79.35 3 783 402.29 2 988 807.57 3 783 402.29 2 988 807.57 2 140 121.51 2 101 030.68 0.00 



 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

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) 

2 738 

162.00 

3 605 

367.65 

2 534 

485.20 

2 580 

834.22 

1 840 

831.33 

2 580 

834.22 
1 840 831.33 

384 

843.74 
384 843.74 0.00 2 738 162.00 0.00 0.00 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

606 307.30 
1 427 

268.65 
734 166.07 

1 105 

795.11 
557 785.57 

1 105 

795.11 
557 785.57 0.00 0.00 0.00 606 307.30 0.00 0.00 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

234 699.60 760 310.51 382 530.64 
383 

986.71 
191 993.36 

383 

986.71 
191 993.36 0.00 0.00 0.00 234 699.60 0.00 0.00 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

723 657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723 657.10 0.00 0.00 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

1 173 

498.00 

1 417 

788.49 

1 417 

788.49 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 
1 091 052.40 

384 

843.74 
384 843.74 0.00 1 173 498.00 0.00 0.00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

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, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

195 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195 583.00 0.00 0.00 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

195 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195 583.00 0.00 0.00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 486 

430.80 

1 553 

604.05 

1 553 

604.05 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 
1 433 999.48 

1 364 

369.48 

1 364 

369.48 

1 364 

369.48 
122 061.32 91.79 0.00 

Мярка 8 

„Повишаване  

достъпа до заетост 

на безработни 

лица, вкл. лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на 

бизнеса”* 

801 890.30 872 708.77 872 708.77 
762 

167.98 
762 167.98 

762 

167.98 
762 167.98 

692 

537.98 
692 537.98 692 537.98 109 352.32 86.36 0.00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

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 

Мярка 9 

„Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

97 791.50 94 170.72 94 170.72 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 11 823.10 87.91 0.00 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

293 374.50 293 350.16 293 350.16 
292 

488.70 
292 488.70 

292 

488.70 
292 488.70 

292 

488.70 
292 488.70 292 488.70 885.80 99.70 0.00 

Мярка 11 „По-

добър достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

включване на хора 

с увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

293 374.50 293 374.40 293 374.40 
293 

374.40 
293 374.40 

293 

374.40 
293 374.40 

293 

374.40 
293 374.40 293 374.40 0.10 100.00 0.00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

2 933 

745.00 

6 214 

604.33 

5 480 

810.14 

3 383 

754.19 

2 933 

045.01 

3 383 

754.19 
2 933 045.01 

3 228 

744.19 

2 793 

536.01 

2 441 

718.55 
492 026.45 83.23 0.00 

Мярка 4 "Подкрепа 

за разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

352 049.40 390 908.29 351 817.46 
390 

908.29 
351 817.46 

390 

908.29 
351 817.46 

390 

908.29 
351 817.46 0.00 352 049.40 0.00 0.00 

Мярка 5 " 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП" 

2 581 

695.60 

5 823 

696.04 

5 128 

992.68 

2 992 

845.90 

2 581 

227.55 

2 992 

845.90 
2 581 227.55 

2 837 

835.90 

2 441 

718.55 

2 441 

718.55 
139 977.05 94.58 0.00 

Общо: 
7 353 

920.80 

11 373 

576.03 

9 568 

899.39 

7 398 

587.89 

6 207 

875.82 

7 398 

587.89 
6 207 875.82 

4 977 

957.41 

4 542 

749.23 

3 806 

088.03 
3 547 832.77 51.76 0.00 



 

 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.  

Устойчиво развитие на 

местната икономика 

25 16 34 13 21 13 21 2 10 8 8 32.00 0 0 0.00 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства” 

9 10 10 8 8 8 8 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански 

продукти” 

2 2 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 4 "Подкрепа за 

разработване и внедряване на 

иновации в МСП" 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0.00 0 0 0.00 

Мярка 5 " Технологично 

обновление и внедряване на 

стандарти в МСП" 

7 2 17 1 9 1 9 0 8 8 8 114.29 0 0 0.00 

Приоритет 2. 

Подобряване средата на живот 

чрез инвестиции в обновяване на 

малка по мащаби  

инфраструктура, съхранение на 

местна идентичност, културно 

исторически и природно 

наследство 

9 1 4 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 



 

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 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

3 1 4 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната 

идентичност, културно-

историческо и природно 

наследство“ 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет3. 

Развитие на човешкия капитал 

чрез подобряване достъпа до 

заетост, стимулиране на 

предприемачески идеи и 

осигуряване на съвременни 

социални услуги.  

16 24 24 22 22 22 22 20 20 20 20 125 0 0 0 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до 

заетост на безработни лица, вкл. 

лица с увреждания  и адаптиране 

на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса” 

8 16 16 14 14 14 14 12 12 12 12 150 0 0 0 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието 

на предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 0 0 0 

Мярка 10 „Интеграция на 

маргинализираните общности” 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0 

Мярка 11 „По-добър достъп до 

устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания 

и самотноживеещи лица” 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100 0 0 0 



 

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 

Общо: 50 41 62 36 46 36 46 23 31 28 28 56.00 0 0 0 



 

 

 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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приоритет 1.  

Устойчиво развитие на местната икономика 
2 848 619.74 1 874 990.93 65.82 2 035 700.11 1 241 105.39 2 035 700.11 1 241 105.39 390 908.29 351 817.46 0.00 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства” 
1 427 268.65 734 166.07 51.44 1 301 374.02 655 575.03 1 301 374.02 655 575.03 0.00 0.00 0.00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

345 977.80 172 988.90 50.00 188 407.80 94 203.90 188 407.80 94 203.90 0.00 0.00 0.00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мярка 4 "Подкрепа за разработване и внедряване на 

иновации в МСП" 
390 908.29 351 817.46 90.00 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 0.00 

Мярка 5 " Технологично обновление и внедряване 

на стандарти в МСП" 
684 465.00 616 018.50 90.00 155 010.00 139 509.00 155 010.00 139 509.00 0.00 0.00 0.00 

Приоритет 2. 

Подобряване средата на живот чрез инвестиции 

в обновяване на малка по мащаби  

инфраструктура, съхранение на местна 

идентичност, културно исторически и природно 

наследство 

313 702.70 313 702.70 100.00 313 702.70 313 702.70 313 702.70 313 702.70 384 843.74 384 843.74 0.00 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

313 702.70 313 702.70 100.00 313 702.70 313 702.70 313 702.70 313 702.70 384 843.74 384 843.74 0.00 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно-историческо и природно 

наследство“ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 

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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приоритет3. 

Развитие на човешкия капитал чрез подобряване 

достъпа до заетост, стимулиране на 

предприемачески идеи и осигуряване на 

съвременни социални услуги.  

1 553 604.05 1 553 604.05 100.00 1 433 999.48 1 433 999.48 1 433 999.48 1 433 999.48 1 364 369.48 1 364 369.48 0.00 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса” 

872 708.77 872 708.77 100.00 762 167.98 762 167.98 762 167.98 762 167.98 692 537.98 692 537.98 0.00 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

94 170.72 94 170.72 100.00 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 0.00 

Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните 

общности” 
293 350.16 293 350.16 100.00 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 292 488.70 0.00 

Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за 

социално включване на хора с увреждания и 

самотноживеещи лица” 

293 374.40 293 374.40 100.00 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 0.00 

Общо: 4 715 926.49 3 742 297.68 79.35 3 783 402.29 2 988 807.57 3 783 402.29 2 988 807.57 2 140 121.51 2 101 030.68 0.00 



 

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

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 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1.  

Устойчиво развитие 

на местната 

икономика 

4 498 409.00 8 402 183.49 6 597 506.85 4 873 536.01 3 682 823.94 
4 873 

536.01 

3 682 

823.94 
3 228 744.19 2 793 536.01 2 441 718.55 2 056 690.45 54.28 0.00 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски стопанства” 

606 307.30 1 427 268.65 734 166.07 1 105 795.11 557 785.57 
1 105 

795.11 
557 785.57 0.00 0.00 0.00 606 307.30 0.00 0.00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа 

за инвестиции в 

преработката, 

предлагането на пазара 

и/или развитието на 

селскостопански 

продукти” 

234 699.60 760 310.51 382 530.64 383 986.71 191 993.36 383 986.71 191 993.36 0.00 0.00 0.00 234 699.60 0.00 0.00 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности“ 

723 657.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 723 657.10 0.00 0.00 

Мярка 4 "Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на иновации 

в МСП" 

352 049.40 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 390 908.29 351 817.46 0.00 352 049.40 0.00 0.00 

Мярка 5 " Технологично 

обновление и 

внедряване на стандарти 

в МСП" 

2 581 695.60 5 823 696.04 5 128 992.68 2 992 845.90 2 581 227.55 
2 992 

845.90 

2 581 

227.55 
2 837 835.90 2 441 718.55 2 441 718.55 139 977.05 94.58 0.00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

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 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 2. 

Подобряване средата 

на живот чрез 

инвестиции в 

обновяване на малка по 

мащаби  

инфраструктура, 

съхранение на местна 

идентичност, 

културно исторически 

и природно наследство 

1 369 

081.00 
1 417 788.49 

1 417 

788.49 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 
384 843.74 384 843.74 0.00 

1 369 

081.00 
0.00 0.00 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ 

1 173 

498.00 
1 417 788.49 

1 417 

788.49 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 
384 843.74 384 843.74 0.00 

1 173 

498.00 
0.00 0.00 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на 

местната идентичност, 

културно-историческо и 

природно наследство“ 

195 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195 583.00 0.00 0.00 

Приоритет3. 

Развитие на човешкия 

капитал чрез 

подобряване достъпа 

до заетост, 

стимулиране на 

предприемачески идеи 

и осигуряване на 

съвременни социални 

услуги.  

1 486 

430.80 
1 553 604.05 

1 553 

604.05 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 

1 364 

369.48 

1 364 

369.48 

1 364 

369.48 
122 061.32 91.79 0.00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

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 

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 

Мярка 8 „Повишаване  

достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. 

лица с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на бизнеса” 

801 890.30 872 708.77 872 708.77 762 167.98 762 167.98 762 167.98 
762 

167.98 
692 537.98 692 537.98 692 537.98 109 352.32 86.36 0.00 

Мярка 9 „Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески идеи 

на територията на МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен 

– Хаджидимово” 

97 791.50 94 170.72 94 170.72 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 85 968.40 11 823.10 87.91 0.00 

Мярка 10 „Интеграция 

на маргинализираните 

общности” 

293 374.50 293 350.16 293 350.16 292 488.70 292 488.70 292 488.70 
292 

488.70 
292 488.70 292 488.70 292 488.70 885.80 99.70 0.00 

Мярка 11 „По-добър 

достъп до устойчиви 

услуги за социално 

включване на хора с 

увреждания и 

самотноживеещи лица” 

293 374.50 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 293 374.40 
293 

374.40 
293 374.40 293 374.40 293 374.40 0.10 100.00 0.00 

Общо: 
7 353 

920.80 

11 373 

576.03 

9 568 

899.39 

7 398 

587.89 

6 207 

875.82 

7 398 

587.89 

6 207 

875.82 

4 977 

957.41 

4 542 

749.23 

3 806 

088.03 

3 547 

832.77 
51.76 0.00 



 

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

         

Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от ДФЗ в 

лв. 

Изплатена 

субсидия 

в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на базата 

от знания в селските райони; 

            

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление 

и екологичните показатели; 

            

1C 

Поощряване на ученето през целия живот 

и професионалното обучение в секторите 

на селското и горското стопанство; 

            

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност във 

всички региони и 

насърчаване на новаторските 

технологии в селското 

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; 

            

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

4 0 0 263 581.98 0.00 0 



 

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 

насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката и 

предлагането на пазара на 

селскостопански продукти,на 

хуманното отношение към 

животните и управлението на 

риска в селското стопанство с 

акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 

на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига 

посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки, групи 

на производителите и организации и 

междубраншови организации; 

            

3B 
Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на стопанствата; 
            

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с акцент 

върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително 

в зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти; 

            

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

            

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
            

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

            



 

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 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство, с акцент върху 

следните области: 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

3 0 0 216 252.04 0.00 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването 

на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, 

и други нехранителни суровини за целите 

на биоикономиката; 

            

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; 

            

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
6 1 0 1 360 997.31 384 843.74 0 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

            

  FA Друга област              

   13 1 0 1 840 831.33 384 843.74 0.00 



 

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

  

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 

0 0 

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 
0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

2B 
Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 



 

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 8 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 



 

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 8 

+За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие 

и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 



 

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 8 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P5 Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5A Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната 

площ (ха) 

(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

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) 

0 0 



 

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 8 

 

 

 

P5 Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в  

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5C Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни  

разходи - публични и 

частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)     

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на 

подпомаганите 

животински единици 

(ЖЕ) 

0 0 



 

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 8 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 



 

 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 9 1 4 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

МИГ                               

Публичен орган/ 

община 
3 1 4 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 

НПО 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други                               

ЧАСТНИ 17 12 15 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

                              

Физическо лице   5 5 4 4 4 4 0 0 0 0   0 0   

ЕТ   2 4 1 1 1 1 0 0 0 0   0 0   

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
  5 6 5 5 5 5 0 0 0 0   0 0   

Друго (ако е 

приложимо) 
                              

Общо от ЕЗФРСР: 26 13 19 11 13 11 13 1 1 0 0 0 0 0 0 

                                

от ОПРЧР                               

Частни 7 15 15 13 13 13 13 11 11 11 11 157.14 0 0 0 

Общини и НПО 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  16 24 24 22 22 22 22 20 20 20 20 125 0 0 0 



 

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 ОПИК                               

Малко или средно 

предприятие 
8 4 19 3 11 3 11 2 10 8 8 100 0 0 0 

Общо от ОПИК 8 4 19 3 11 3 11 2 10 8 8 100 0 0 0 

                                

ОБЩО: 50 41 62 36 46 36 46 23 31 28 28 56.00 0 0 0 



 

 Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получателии 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 

Субсидия 

по по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 1 369 081.00 1 417 788.49 
1 417 

788.49 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 
1 091 052.40 1 091 052.40 384 843.74 384 843.74 0.00 1 369 081.00 0.00 0.00 

МИГ                           

Публичен орган/ 

община 
1 173 498.00 1 417 788.49 

1 417 

788.49 

1 091 

052.40 

1 091 

052.40 
1 091 052.40 1 091 052.40 384 843.74 384 843.74 0.00 1 173 498.00 0.00 0.00 

НПО 195 583.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195 583.00 0.00 0.00 

други                           

ЧАСТНИ 1 564 664.00 2 187 579.16 
1 116 

696.71 

1 489 

781.82 
749 778.93 1 489 781.82 749 778.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Малко или средно 

предприятие 
                          

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

                          

Физическо лице   662 950.81 336 363.42 505 245.69 257 510.86 505 245.69 257 510.86 0.00 0.00 0.00     0.00 

ЕТ   711 917.33 355 958.67 195 578.91 97 789.46 195 578.91 97 789.46 0.00 0.00 0.00     0.00 

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

  812 711.02 424 374.62 788 957.22 394 478.61 788 957.22 394 478.61 0.00 0.00 0.00     0.00 

Друго (ако е 

приложимо) 
                          

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933 745.00 3 605 367.65 

2 534 

485.20 

2 580 

834.22 

1 840 

831.33 
2 580 834.22 1 840 831.33 384 843.74 384 843.74 0.00 2 933 745.00 0.00 0.00 



 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Субсидия 

по по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

                            

от ОПРЧР                           

Частни   774 917.37 774 917.37 664 376.58 664 376.58 664 376.58 664 376.58 594 746.58 594 746.58 594 746.58     0.00 

Общини и НПО   778 686.68 778 686.68 769 622.90 769 622.90 769 622.90 769 622.90 769 622.90 769 622.90 769 622.90     0.00 

Общо от ОПРЧР  1 486 430.80 1 553 604.05 
1 553 

604.05 

1 433 

999.48 

1 433 

999.48 
1 433 999.48 1 433 999.48 1 364 369.48 1 364 369.48 

1 364 

369.48 
122 061.32 91.79 0.00 

                            

от ОПИК                           

Малко или средно 

предприятие 
2 933 745.00 6 214 604.33 

5 480 

810.14 

3 383 

754.19 

2 933 

045.01 
3 383 754.19 2 933 045.01 3 228 744.19 2 793 536.01 

2 441 

718.55 
      

Общо от ОПИК 2 933 745.00 6 214 604.33 
5 480 

810.14 

3 383 

754.19 

2 933 

045.01 
3 383 754.19 2 933 045.01 3 228 744.19 2 793 536.01 

2 441 

718.55 
492 026.45 83.23 0.00 

                            

ОБЩО: 7 353 920.80 11 373 576.03 
9 568 

899.39 

7 398 

587.89 

6 207 

875.82 
7 398 587.89 6 207 875.82 4 977 957.41 4 542 749.23 

3 806 

088.03 
3 547 832.77 51.76 0.00 



 

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 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мерки, 

финансиран

и от ПРСР 

2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

                          

                            

Мярка 1-4.1 СТОЙЧО МИЛАНОВ 

ПОРЯЗОВ 

Закупуване на 

земеделска 

техника 

152 336.41 50% 145 

307.74 

72 653.87 НП НП 145 

307.74 

72 

653.87 

      

ЗП Велин Руменов 

Бандрев 

Закупуване на 

прикачен 

инвентар за 

нуждите на ЗП 

Велин Бандрев 

за 

производство 

на картофи 

48 880.00 60% 48 880.00 29 328.00 НП НП 48 

880.00 

29 

328.00 

      

АГРО   НЕСТУМ  

КООП ЕООД 

Повишаване 

на 

конкурентоспо

собността на 

"Агро Нестум 

Кооп" ЕООД 

131 809.00 50% 131 

809.00 

65 904.50 НП НП 131 

809.00 

65 

904.50 

      



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

ТЮРКЯН БЕЙХАН 

БАЙРАКТАР 

Закупуване на 

земеделска 

техника 

155 387.34 50% 155 

387.34 

77 693.67 НП НП 155 

387.34 

77 

693.67 

      

Зафир Александров 

Кафков 

Изграждане на 

селскостопанс

ка сграда за 

съхранение на 

селскостопанс

ка продукция 

и инвентар, 

закупуване на 

земеделска 

техника 

150 676.45 50% 0.00 0.00 Резерва  НП 0.00 0.00       

ЕТ "ЗП ИВАН 

ПАНЧЕВ" 

„Модернизаци

я на 

животновъдно 

стопанство“ 

163 768.42 50% 0.00 0.00 Отхвърлен

о 

Не 

отговаря 

на 

критериит

е за ОАСД 

0.00 0.00       



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Лимо Булс ЕООД Закупуване на 

земеделска 

техника за 

повишаване на 

селскостопанс

ката 

производителн

ост и по-

ефективно 

използване на 

ресурсите в 

земеделско 

стопанство на 

Лимо Булс 

ЕООД 

156 400.00 50% 156 

400.00 

78 200.00 НП НП 156 

400.00 

78 

200.00 

      

Десислава Димитрова 

Ламбрева 

Закупуване на 

земеделска 

техника 

155 670.61 50% 155 

670.61 

77 835.32 НП НП 155 

670.61 

77 

835.32 

      

"КООП - 1" ЕООД Модернизация 

на склад за 

плодове и 

зеленчуци в 

гр. Гоце 

Делчев 

155 903.10 50% 155 

903.10 

77 951.55 НП НП 155 

903.10 

77 

951.55 

      

ВИА 

КЪНСТРАКШЪН 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване за 

кравеферма за 

говеда от 

156 437.32 60% -

нам. 

На 

50% 

156 

437.32 

78 218.66 НП НП 156 

437.32 

78 

218.66 

      



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

месодайни 

породи 

                            

Мярка 2-4.2 "АВДИКОВ 1956" 

ЕООД 

"Инвестиции в 

машини и 

оборудване за 

преработка и 

маркетинг на 

пчелен мед с 

цел развиване 

на успешен 

бизнес на ново 

предприятие 

„Авдиков 

1956“ ЕООД в 

село Рибново, 

община 

Гърмен" 

23 753.80 60% 0.00 0.00 Отхвърлен

о 

Не 

отговаря 

на 

критериит

е за ОАД 

0.00 0.00       

ЕТ ЗП Иван Панчев Закупуване на 

модул за 

преработка на 

мляко 

195 000.00 50% 0.00 0.00 Отхвър-

лено  

Не 

отговаря 

на 

критериит

е за ОАСД 

0.00 0.00       



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

ЕТ АХМЕД ГРОШАР 

- 2003 

„Закупуване 

на 

специализиран

о оборудване, 

хладилен бус и 

довършителни 

работи на 

сграда за 

преработка и 

сушене на 

плодове в с. 

Брезница“ 

195 578.91 50% 195 

578.91 

97 789.46 НП НП 195 

578.91 

97 

789.46 

      

МЕРКЕЗ ООД Закупуване на 

машини и 

производствен

о оборудване 

за нуждите на 

"Меркез" ООД 

188 407.80 50% 188 

407.80 

94 203.90 НП НП 188 

407.80 

94 

203.90 

      

ЕТ "ЗП Иван Панчев" Модулен 

обект за 

преработка на 

мляко 

157 570.00 50% 0.00 0.00 Резерва  НП 0.00 0.00       

                            

Мярка 3-6.4                           

                            



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 6-7.2 ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

"Реконструкци

я и 

рехабилитация 

на улици в 

селата 

Мосомище и 

Брезница, 

община Гоце 

Делчев" 

391 116.87 100% 391 

116.87 

391 

116.87 

Не    391 

116.87 

391 

116.87 

      

ОБЩИНА ГЪРМЕН "Рехабилитаци

я и реконстру-

кция на улици, 

тротоари и 

съоръженията 

и принадлеж-

ностите към 

тях на 

територията на 

община 

Гърмен" 

391 152.22 100% 386 

232.83 

386 

232.83 

НП НП 386 

232.83 

386 

232.83 

384 

843.74 

384 

843.74 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитаци

я и 

реконструкция 

на улици, 

тротоари и 

съоръженията 

и принад-

лежностите 

към тях в гр. 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ 

-улица 

"Илинденци" 

321 816.70 100% 0.00 0.00 Оттеглено НП 0.00 0.00       

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитаци

я и 

реконструкция 

на улици, 

тротоари и 

съоръженията 

и принад-

лежностите 

към тях в гр. 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ 

-улица 

"Илинденци" 

313 702.70 100% 313 

702.70 

313 

702.70 

НП НП 313 

702.70 

313 

702.70 

      



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

                            

Мерки, 

извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, 

но 

съответства

щи на 

целите на 

регламента 

(финансира

ни от 

ЕЗФРСР) 

                          

                            

Мярка 7                           

                            

Мерки, 

финансиран

и от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

                          

                            



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 8, К1 ЕРЕНДЖИ ГРУП 

ООД 

Подобряване 

на 

производствен

ия капацитет 

на "ЕРЕНДЖИ 

ГРУП" ООД, 

с. Огняново, с 

нови 

назначения по 

процедура - 

Компонент I 

"Обучение н 

безработни 

лица" 

89 130.23 100% 89 130.23 89 130.23 НП НП 89 

130.23 

89 

130.23 

89 

130.23 

89 

130.23 

  

Мярка 8, К1 ЕТ "ЙОАНА 

СТОЕВА" 

Работилница 

за рисувани 

сладки, 

бутикови 

бонбони и 

други вкусни 

неща 

71 364.45 100% 71 364.45 71 364.45 НП НП 71 

364.45 

71 

364.45 

71 

364.45 

71 

364.45 

  

Мярка 8, К1 НЕАПОПИС 1 ЕООД Творческа 

занималня 

"ХОРИЗОНТ 

21" за деца от 

6 до 12 години 

71 903.45 100% 0.00 0.00 Отеглено НП 0 0 0 0   



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 8, К 

1 - втори 

прием 

НЕАПОЛИС 1 ЕООД Туристическа 

занималня 

"ХОРИЗОНТ 

21" за деца от 

до 14-годишна 

възраст 

58 877.06 100% 58 877.06 58 877.06 НП НП 58 

877.06 

58 

877.06 

58 

877.06 

58 

877.06 

  

Мярка 8, К1 

- втори 

прием 

РЕНАТА ТУРС ЕООД Фасилитиране 

на дейности по 

почистване и 

цветна 

екосреда на 

територията на 

МИГ - Гоце 

Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово 

72 250.18 100% 71 964.18 71 964.18 НП НП 71 

964.18 

71 

964.18 

71 

964.18 

71 

964.18 

  

Мярка 8, К2 ГРАМАТИКОВ - 

ИНТЕРГРУП ЕООД 

Повишаване 

уменията и 

компетенциит

е на заетите в 

"Граматиков 

Интергруп" 

ЕООД 

30 925.00 100% 30 925.00 30 925.00 НП НП 30 925 30 925 30 925 30 925   



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 8, К2 ЕТ "МИРАЖ - ВИЛИ 

КУРТОВА" 

Обучения за 

заети лица в 

хотел 

"Огняново" - 

ЕТ "Мираж - 

Вили Куртова" 

и създаване на 

дигитална 

образователна 

иновативна 

вътрешнофирм

ена система за 

обучение 

наперсонал в 

туризма 

78 595.00 100% 78 443.68 78 443.68 НП НП 78 

443.68 

78 

443.68 

78 

443.68 

78 

443.68 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 8, К2 ЕРЕНДЖИ ГРУП 

ООД 

Обучение на 

заети лица във 

фирма 

ЕРЕНДЖИ 

ГРУП ООД и 

създаване на 

Образователна 

дигитална 

фирмена 

система за 

мебелни 

специалисти 

46 805.00 100% 46 801.62 46 801.62 НП НП 46 

801.62 

46 

801.62 

46 

801.62 

46 

801.62 

  

Мярка 8, К2 ЕТ "ЙОАНА 

СТОЕВА" 

Обучение на 

заети лица в 

креативна 

нова 

професия, 

надграждаща 

осн. 

икономическа 

дейност на ЕТ 

"Йоана 

Стоева" и 

създаване на 

отворена ИКТ 

образователна 

платформа за 

гъвкави 

44 660.00 100% 44 655.36 44 655.36 НП НП 44 

655.36 

44 

655.36 

44655.3

6 

44655.3

6 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

умения за 

заетост в 

сферата на 

уелнес и спа 

туризма + 

борса за 

рекреативни 

специалисти 

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

ГОЦЕ ГИД ЕООД Осигуряване 

на устойчива 

заетост за 

служителите 

на Гоце Гид 

ЕООД 

38 830.00 100% 27 390.00 27 390.00 НП НП 27 

390.00 

27 

390.00 

0 0   

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

Teпленски Камък 

ООД 

Осигуряване 

на устойчива 

заетост за 

служителите 

на Teпленски 

Камък ООД 

26 752.00 100% 0.00 0.00 Отхвърлен

о на етап 

ТФО 

Недоста-

тъчен 

капацитет 

на 

кандидата 

- по Раздел 

I от 

критериит

е за ТФО 

0.00 0.00 0 0   

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

ТОП ТЕРМО ЕООД Обучения за 

заети лица в 

Топ термо 

ЕООД 

24 420.00 100% 24 420.00 24 420.00 НП НП 24 

420.00 

24 

420.00 

24420 24420   



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

КОНВЕНТА 7 ЕООД Възможност за 

развитие чрез 

повишаване 

квалификация

та на 

служителите в 

СПА хотел 

"Бохема" - 

с.Огняново 

42 240.00 100% 42 240.00 42 240.00 НП НП 42 

240.00 

42 

240.00 

0 0   

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

Гросман ООД Повишаване 

на 

квалификация

та на 

служителите в 

Гросман ООД 

39 215.00 100% 39 215.00 39 215.00 НП НП 39 

215.00 

39 

215.00 

39215 39215   

Мярка 8, К2 

- втори 

прием 

ЕКОДИН ЕООД Повишаване 

на 

професионалн

ата 

квалификация 

и дигиталните 

компетенции 

на заетите 

лица в 

"ЕКОДИН 

ЕООД" 

38 950.00 100% 38 950.00 38 950.00 НП НП 38 

950.00 

38 

950.00 

38950 38950   

Мярка 8, К3 ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

Подкрепа за 

включване в 

97 791.40 100% 97 791.40 97 791.40 НП НП 97 

791.40 

97 

791.40 

97791.4 97791.4   



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

заетост на 

хора от 

уязвими групи 

в община Гоце 

Делчев 

                            

М 9 БИЗНЕС 

ИНКУБАТОР - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТ

ВОТО 

Подкрепа на 

предпреимачес

твото на 

територията на 

МИГ – Гоце 

Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово 

46 324.88 100% 46 324.88 46 324.88 НП НП 46 

324.88 

46 

324.88 

46 

324.88 

46 

324.88 

  

СДРУЖЕНИЕ 

"НЕВРОКОП" 

Насърчаване 

на 

предприемачес

твото на 

територията на 

МИГ Гоце 

Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово, 

чрез обучения 

и консултации 

47 845.84 100% 39 643.52 39 643.52 НП НП 39 

643.52 

39 

643.52 

39 

643.52 

39 

643.52 

  

                            



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

М 10 ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

Активиране 

потенциала на 

маргинализира

ни общности в 

община 

Хаджидимово 

за социално 

приобщаване 

97 787.56 100% 97 567.48 97 567.48 НП НП 97 

567.48 

97 

567.48 

97567.4

8 

97567.4

8 

  

ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

Полезни за 

общността, 

полезни на 

себе си 

97 780.39 100% 97 780.39 97 780.39 НП НП 97 

780.39 

97 

780.39 

97780.3

9 

97780.3

9 

  

ОБЩИНА ГЪРМЕН Подкрепа за 

интеграция на 

маргинализира

ните общности 

в община 

Гърмен 

97 782.21 100% 97 140.83 97 140.83 НП НП 97 

140.83 

97 

140.83 

97140.8

3 

97140.8

3 

  

                            

М 11 ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО  

Активна 

подкрепа за 

достоен живот 

на хора в 

неравностойно 

положение и 

със специални 

потребности в 

97 791.40 100% 97 791.40 97 791.40 НП НП 97 

791.40 

97 

791.40 

97791.4 97791.4 0 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

община 

Хаджидимово 

Община Гоце Делчев  Община Гоце 

Делчев с 

грижа за 

хората с 

увреждания и 

в 

неравностойно 

положение 

97 791.50 100% 97 791.50 97 791.50 НП НП 97 

791.50 

97 

791.50 

97791.5 97791.5 0 

ОБЩИНА ГЪРМЕН  Подкрепа за 

социално 

включване на 

хора с 

увреждания и 

самотни 

възрастни в 

община 

Гърмен 

97 791.50 100% 97 791.50 97 791.50 НП НП 97 

791.50 

97 

791.50 

97791.5 97791.5 0 

                            

Мерки, 

финансиран

и от ОПИК 

(ЕФРР) 

                          

                            

М 4 ПИРИН ТЕХ Разработване 

на иновация от 

Пирин Тех 

217 058.29 90% 217 

058.29 

195 

352.46 

НП НП 217 

058.29 

195 

352.46 

217058.

29 

195352.

46 

0 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ 

- НЕТИ ЕТ 

Внедряване на 

иновативен 

продукт в ET 

ДИМИТЪР 

ХРИСТОВ - 

НЕТИ 

173 850.00 90% 173 

850.00 

156 

465.00 

НП НП 173 

850.00 

156 

465.00 

173850 156465 0 

                            

М 5 ГАМА-КОМЕРС ООД  Повишаване 

на 

производствен

ия капацитет и 

засилване на 

експортния 

потенциал на 

Гама-Комерс 

ООД 

389 927.28 90% 389 

927.28 

350 

934.56 

НП НП 389 

927.28 

350 

934.56 

389 

927.28 

350 

934.56 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

ПИРИНПЛАСТ АД  Технологична 

модернизация 

на 

"Пиринпласт" 

АД чрез 

внедряване на 

ново 

оборудване и 

ИКТ базиран 

софтуер за 

управление на 

производствот

о и ресурсите 

в предприя-

тието 

379 879.36 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

МЕСОМАНИЯ 

ТРЕЙД ЕООД  

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система за 

управление на 

процесите в 

Месомания 

Трейд 

389 559.00 90% 0.00 0.00 Оттеглено НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

ИНМАК-2000 ООД  Технологично 

обновление и 

автоматизация 

в Инмак-2000 

351 569.00 90% 351 

569.00 

316 

412.10 

НП НП 351 

569.00 

316 

412.10 

351 

569.00 

316 

412.10 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

МОДЕЛО ЕООД  Повишаване 

на 

конкурентоспо

собността и 

възможностит

е за растеж на 

МОДЕЛО 

ЕООД чрез 

подобряване 

на 

производствен

ия и 

управленски 

капацитет 

365 509.39 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

ГРОСМАН ООД  Технологично 

обновление и 

автоматизация 

в "Гросман" 

ООД 

390 860.00 90% 390 

860.00 

351 

774.00 

НП НП 390 

860.00 

351 

774.00 

390 

860.00 

351 

774.00 

  

ЕВРОПЛАСТ ЕООД  Повишаване 

на 

конкурентоспо

собността на 

ЕВРОПЛАСТ 

ЕООД 

391 162.71 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

МЕСОМАНИЯ 

ТРЕЙД ЕООД  

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система за 

управление на 

процесите в 

Месомания 

Трейд 

389 559.00 90% 389 

559.00 

350 

603.10 

НП НП 389 

559.00 

350 

603.10 

389 

559.00 

350 

603.10 

  

ПИРИН ТРЕЙДИНГ 

ЕООД  

Модернизация 

и автомати-

зация в 

"Пирин 

386 611.76 90% 386 

611.76 

347 

950.58 

НП НП 386 

611.76 

347 

950.58 

386 

611.76 

347 

950.58 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

Трейдинг" 

ЕООД 

СИБИЯ ЕООД  Подобряване 

на 

производствен

ия и 

управленски 

капацитет на 

Сибия ЕООД 

390 891.11 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

ПИРИН СПРИНГ АД  Технологично 

обновление и 

автоматизация 

212 135.76 90% 212 

135.76 

190 

922.18 

НП НП 212 

135.76 

190 

922.18 

212 

135.76 

190 

922.18 

  

ЛЮМАНА и КО ООД  "Люмана и 

Ко" ООД- 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система 

383 272.57 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

ИНТЕРПРЕД 

ПАРТНЕР АД  

Технологична 

модернизация 

и автомарти-

зация в 

ИНТЕРПРЕД 

ПАРТНЕР АД 

390 998.10 61.27

% 

390 

998.10 

239 

564.53 

НП НП 390 

998.10 

239 

564.53 

390 

998.10 

239 

564.53 

  



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

АДИ СТИЛ ООД  Подобряване 

на 

конкурентоспо

собността, 

създаване на 

потенциал за 

експорт и 

подобряване 

на пазарното 

присъствие на 

вътрешния 

пазар на "Ади 

стил" ООД 

390 680.00 90% 0.00 0.00 Резерва НП 0.00 0.00 0.00 0.00   

ДЖЕМИ-СТИЛ ЕООД  Технологично 

обновление в 

"Джеми Стил" 

ЕООД 

326 175.00 90% 326 

175.00 

293 

557.50 

НП НП 326 

175.00 

293 

557.50 

326 

175.00 

293 

557.50 

  

ЛЮМАНА и КО ООД "Люмана и 

Ко" ООД- 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система 

155 010.00 90% 155 

010.00 

139 

509.00 

НП НП 155 

010.00 

139 

509.00 

0.00 0.00 0 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заявен

а 

субсид

ия към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплате

на 

субсиди

я 

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

 

  СМИЛЯНОВ ЕООД Подобряване 

на 

производствен

ия капацитет в 

"Смилянов" 

ЕООД чрез 

закупуване и 

внедряване на 

ново 

производствен

о оборудване 

139 896.00 90% 0.00 0.00 Отвърелно 

на етап 

ТФО 

Не  

отговаря 

на мин. 

Праг по 

раздел II 

от 

методолги

я за ТФО 

0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Общо:     11 373 576.03   7 398 

587.89 

6 207 

875.82 

    7 398 

587.89 

6 207 

875.82 

4 977 

957.41 

4 542 

749.23 

0.00 

 


