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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

 

Период на отчитане От 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Пореден номер на доклада 1 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-138/ 21.10.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги 

Димитров“ № 25, ет. 4 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

 

инж. Радньо Манолов 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 
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0885 290 190, 0879 495 888, 0879 495 885 

migb_bd@abv.bg 
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Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 Стр. 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада стр. 2 

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ; 

стр. 2 

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ; 

стр. 3 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; стр. 3 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; стр. 3 - 4 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР стр. 4 - 5 

8. Управление на Местната инициативна група стр. 5 - 6 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение стр. 6 

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 

стр. 6 

11. Индикатори стр. 6 - 9 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики стр. 10 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; стр. 10 

14. Опис на приложения стр. 10-11 

 

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

ВОМР: Водено от общностите местно развитие 

СВОМР: Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО: Управляващ орган 

МЗХ: Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ: Държавен фонд „Земеделие“ 

МИГ: Местна инициативна група 

ПРСР: Програма за развитие на селските райони 

БФП: Безвъзмездна финансова помощ 

ОП: Обществени поръчки 

ОС: Общо събрание 

УС: Управителен съвет 

ИД: Изпълнителен директор 

Е1: Експерт по прилагане на СВОМР - 1 

Е2: Експерт по прилагане на СВОМР - 2 

 

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

лица на територията на МИГ; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

Не са провеждани обучения и/или 

информационни срещи. 

N/A N/A 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие 

на такива; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

Не са провеждани обучения и/или 

информационни срещи. 

N/A N/A 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

Не са провеждани обучения и/или 

информационни срещи. 

N/A N/A 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 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; 

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

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

помощ до сключване на договор; 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР 

на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

N/A N/A 

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 
В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР 

на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

N/A N/A 

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

електронната страница на МИГ; 

В периода 20.10.2016 – 31.12.2016 г. са 

реализирани общо 6 бр. публикации в 

Реализирани: 

2 бр. публикации във вестник 
N/A 
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местни/регионални печатни и електронни 

медии, както следва: 

 2 бр. публикации във вестник „Марица“ – 

регионален всекидневник разпространяван 

на територията на област Пловдив, в 

която попада община Брезово; 

 2 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ регионален 

всекидневник, разпространяван на 

територията на област Стара Загора, в 

която попада община Братя Даскалови; 

 2 бр. публикации в електронни медии: 

информационен портал: www.zarata.org 

отразяващ новини и събития от региона 

на област Стара Загора, в която попада 

община Братя Даскалови. 

Цел на публикациите е популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и информиране за 

индикативният график за прием на проекти 

през 2017 г. 

„Марица“: 

 бр. 298(8212)/29.12.2016; 

 бр. 299(8213)/30.12.2016; 

2 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ 

 бр. 238(5422)29.12.2016; 

 бр. 238(5422)29.12.2016; 

2 бр. публикации в електронни 

медии 

http://www.zarata.org/?s=%D0%

91%D1%80%D0%B5%D0%B7%

D0%BE%D0%B2%D0%BE 

: 

 29.12.2016 г.: 
http://www.zarata.org/%D0%

BC%D0%B8%D0%B3-

%D0%B1%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%BE%D0%B2

%D0%BE-

%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D1%82%D1%8F-

%D0%B4%D0%B0%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D0%B

B%D0%BE%D0%B2%D0%

B8/ 

 30.12.2016 г. : 

http://www.zarata.org/%D0%

B8%D0%BD%D0%B4%D0

%B8%D0%BA%D0%B0%D1

%82%D0%B8%D0%B2%D0

%B5%D0%BD-

%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8%D0%BA

-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%B5%D0%BC-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B5%D0%BA%D1%82

/ 

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; 

В отчетния период няма стартирали 

процедури по прием на проекти към СВОМР на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

Първите приеми на проекти са планирани за 

месец април 2017 г. 

N/A N/A 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

N/A N/A N/A 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

Постигнати резултати Количествено измерение на 

резултатите 

Забележки и 

коментари 

http://www.zarata.org/
http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
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Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ се 

отличава с иновативен характер. Тя се стреми 

към въвеждане на нови идеи и подходи в 

района. 

До момента в изминалия програмен период 

Старата стратегия за местно развитие 

включваше мерки идентични с тези в ПРСР 

2007 – 2013 г. В настоящия програмен период в 

новата Стратегия за ВОМР са разработени: 1 

една мярка, която е извън обхвата на ПРСР 2014 

-2020, но е от Регламент 1305/2013  - Подмярка 

7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в селските 

райони, включително за отдих и културни 

дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 

1305/2013 г., и една изцяло иновативна мярка, 

която е специфична за региона на МИГ, не е 

включена ПРСР и Регламент 1305/2013, но 

допринася за постигане на целите и 

приоритетите на Регламента: мярка 

21.„Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното 

културно наследство на територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

1) Подмярка 7.4. ще позволи осигуряването на 

нови за територията на МИГ услуги за 

населението, като изграждане на публични зони 

с безплатен достъп до безжичен интернет в 

населени места на територията на МИГ; 

2) Мярка 21 предоставя възможност за нова за 

територията форма на използване на 

природните ресурси и/или културно-

историческото наследство и развитие на 

местните идентичности. 

Разработени 2 бр. 

специфични за СВОМР 

мерки, които не са част от 

ПРСР 

 

Прилагането на 

иновативния характер 

на СВОМР ще 

стартира с 

реализирането на 

проекти по мерки 7.4. 

и 21 от СВОМР. Към 

настоящият момент 

все още не са 

стартирали приемите 

по мерки от СВОМР. 

 

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

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 
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6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

НЕПРИЛОЖИМО 

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

приложимо); 

НЕПРИЛОЖИМО 

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

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

НЕПРИЛОЖИМО 

11. Индикатори 

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

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Специфични индикатори от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови 
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: 

Вид индикатор индикатор Мерна ед. Цел до кр. 

на СВОМР 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

изходен Проекти, финансирани по 

СМР 

брой 39 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 35 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Общ обем на публичния 

принос 

брой 2933 хил. 

лева 

База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Подкрепени новосъздадени  

микропредприятия 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Подкрепени проекти за  

интегриран туризъм 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти на частни 

бенефициенти 

брой  База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

Проекти на публични  

бенефициенти 

брой 6 База данни и отчети 

на МИГ 

0 0 

резултат Създадени работни места  Мин.25  0 0 

Млади хора до 40 г. и жени, 

успешно реализирали 

проекти по СВОМР 

брой 3  0 0 

Население от територията, 

което се ползва от 

подобрени  

услуги 

В %   0 0 

Стопанства,  прилагащи 

биологично земеделие 

брой Минимум  1  0 0 

Привлечени нови 

инвеститори в територията 

 Минимум 4  0 0 

Населени места, които се 

ползват от подобрените 

услуги 

брой 10  0 0 

Инициативи за поддържане 

живи местни традиции и 

брой 4  0 0 
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обичаи, възстановени, 

съхранени и пресъздадени 

като туристическа атракция 

Организирани фестивали, 

които популяризират 

територията и нейната 

специфика, възможности и 

ресурси 

брой Минимум 2  0 0 

Брой местни традиции и 

обичаи, възстановени, 

съхранени и пресъздадени 

като туристическа атракция 

брой 4  0 0 

Индикатори по мерки от СВОМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по 

мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета  

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 16 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 
инвестициите  

Лв. 690 000.00 лв 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Резултат 

Общ брой на 

създадените работни 
места 

Брой   

Сключени трудови или 

граждански договори 

0 0 

Брой стопанства 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 Одобрени проекти със 

съответната насоченост – 

проектни документи и 
досиета, доказателства за 

изпълнение. 

0 0 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 7 Сключени договори 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Предприятия 
прилагащи 

биологичен начин на 

производство 

Брой  Мин 1 Одобрени проекти със 
съответната насоченост – 

проектни документи и 

досиета, доказателства за 
изпълнение. 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката 

Брой 7 База данни на МИГ  

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по 

мярката 

Брой 7 База данни на МИГ 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

1 110 000.00 

 

База данни на МИГ 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

 Новосъздадени микро-

предприятия  

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 
Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

0 0 
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Резултат проектни досиета 

Подпомогнати микро-

предприятия с опит в 
подпомаганата 

дейност 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ; 

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности/обекти 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ 

Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой създадени нови 

работни места 

Брой Минимум 7 Сключени договори 
Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Брой създадени нови 

услуги за населението 
на територията на 

МИГ 

Брой Минимум 1 База данни на МИГ 

Сключени трудови или 
граждански договори с 

бенефициенти 

Анкето сред населението 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 
мярката 

Брой Минимум 4 База данни на МИГ  0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 
мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 
инвестициите  

Лв. 778 000,00 

База данни на МИГ; 

Документи на проектите, 

отчети на 
бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Населени места, които 

се ползват от 
подобрените услуги 

 

Брой 

 

5 

Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите,  

0 0 

Население, което се 
ползва от подобрената 

среда 

% от 

населениет
о на 

територият

а 

50% База данни на МИГ 

Документи на проектите 
 

0 0 

Брой създадени нови 

услуги 

Брой 2 База данни на МИГ; 

Досиета на проектите 

Протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.4 ОТ СМР 

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по 

мярката  

Брой 2 Сключени договори и 
изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 
мярката 

Брой 2 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
Проектни досиета 

 

0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

120 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 
протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Инвестиции в нови 

технически решения за 
предоставяне на 

услуги за населението 

Брой 2 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

Населени места, 
ползващи се от новите 

 
Брой  

 
 2 

База данни на МИГ 
Проектни досиета 

0 0 
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услуги  

Проекти, допринасящи 

за гарантиране на 
обществения ред и 

сигурност 

брой 2 База данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР   

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по 

мярката 

Брой 3 База данни на МИГ  0 0 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 База данни на МИГ 0 0 

Общ обем на 

инвестициите  
Лв. 

190 000.00 

 

База данни на МИГ 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Резултат 

Общ брой на 

създадените работни 

места по време на 
изпълнението на 

проектите 

Брой  До 5 

Сключени договори 

Документи на проектите, 
отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 
проверки 

0 0 

Брой нови създадени 

туристически услуги, 
свързани с опазване и 

експониране на места 

с исторически, 
културен, природен 

или образователен 

интерес (еко пътеки, 
велоалеи, 

социализирани 

обекти), и т.н. 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 
проектни досиета 

0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 ОТ СМР   

Вид индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

Постигнати 

резултати в 

отчетния 

период 

Постигнати 

резултати с 

натрупване 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

проектни досиета 

0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой Минимум 3 Сключени договори и 

изпълнени проекти – 

Проектни досиета 

0 0 

Общ обем на 
инвестициите  

Лв. 
45 700.00 

 

База данни на МИГ 
Документи на проектите, 

отчети на 
бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

0 0 

Резултат 

Брой инициативи за 
опазване, съхранение и 

популяризиране на 

наследството на 
територията  

Брой Минимум 4 Бази данни на МИГ 
Проектни досиета 

0 0 

Брой на участниците в 

различните видове 
инициативи 

 

Брой  

Мин 200 База данни на МИГ 

Проектни досиета 
Списъци с участници  

0 0 

Брой на населените 

места, включени в 

инициативите/подпом
огнатите проекти 

Брой 5 Бази данни на МИГ 

Проектни досиета 

0 0 
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12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

НЕПРИЛОЖИМО 

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

Опис на кореспонденцията с УО на програми за отчетния период: Дата: 

Писмо на МИГ до МЗХ с наш изх. №28/02.11.2016 г., относно заявления на МИГ 

по Приложение №2 към чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2016 г.; Приложение №3 

към чл. 12, ал. 1 от Наредба №1/22.01.2016 г. 

02.11.2016 г 

Писмо 19-19-2-01-41/28.11.2016 г. на МЗХ до МИГ, с наш вх. №14/05.12.2016 г. 05.12.2016 г 

Писмо на МИГ до МЗХ с наш изх. №35/20.12.2016 г., относно процедури за 

подбор на проекти по СВОМР на МИГ 

20.12.2016 г 

Опис на кореспонденцията с ДФЗ за периода от 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г.: Дата: 

Уведом. писмо №29/19/1/0/00041/3/01/02/01/19,1 на ДФЗ до МИГ с наш вх. 

№11/15.11.2016 г. 

05.11.2016 г 

Писмо на МИГ до ДФЗ с наш изх. №31/24.11.2016 г., относно предоставяне на 

информация и документация по Уведомително писмо на ДФЗ, с наш вх. 

№11/15.11.2016 г. 

24.11.2016 г 

Писмо на МИГ до ДФЗ с наш изх. №32/02.12.2016 г., относно предоставяне на 

списъци 2 за планирани и проведени ОП за 2015 и 2016 г. 

02.12.2016 г 

Писмо на МИГ до ДФЗ с наш изх. №34/12.12.2016 г., относно предоставяне на 

доп. инф. по Уведом. Писмо на ДФЗ с наш вх. №11/15.11.2016 г. 

12.12.2016 г 

Писмо на МИГ до ДФЗ с наш изх. №35/20.12.2016 г., относно процедури за 

подбор на проекти по СВОМР на МИГ 

20.12.2016 г 

Заявка за авансово плащане на МИГ, депозирана в ДФЗ – ОРРА Пловдив, с наш 

изх. №36/29.12.2016 г. 

29.12.2016 г 

 

14. Опис на приложения 

 Стр. 

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

проектите 

стр. 12  

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

инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани 

от ЕЗФРСР. 

стр. 12 

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния 

период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

стр. 13 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния 

период в лева 

стр. 14 

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

споразумение за финансиране в лева 

стр. 15 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР стр. 16 

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

отчетния период в лева 

стр. 17 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване 

на споразумение за финансиране в лева 

стр. 18 

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

селските райони 

стр. 19 - 20 

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

финансирани от ЕЗФРСР 

стр. 21 - 23 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по стр. 24 



Стр. 11 от 27 

 

фондове 

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

фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

стр. 25 

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

период в лева 

стр. 26 - 27 

CD – Доклад в електронен формат + таблици във EXCEL формт.  

 

Дата: 13.02.2017 г. 

…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

Радньо Манолов – Председател на УС на МИГ 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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Приложения: 

 

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

Индикатор 

Цел за периода 

2014 – 2020 

според СВОМР 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода 

от подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода от 

подписване на СВОМР (за 

изплатени проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани 

от: 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

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; 

минимум 2 населени места/ не е 

предвидена конкретна бройка на жители 
0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
% от населението на територията 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори с изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от 

мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 

2020 г. 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 

7 на ПРСР 2014-2020 г. 

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

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР) 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на основни услуги на местно равнище за 

населението в селските райони, включително за отдих и 

културни дейности, както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

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

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

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

Общо: 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ размер 

на разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена субсидия 

по заявления, 

подадени в МИГ 

Интензитет на 

заявената помощ, 

% 

Одобрен общ размер 

на разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ 

Заявен общ размер на 

разходите по проект 

към УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субсид

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" 

от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от 

ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 

2014 - 2020 г. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на основни услуги 

на местно равнище за населението в селските 

райони, включително за отдих и културни дейности, 

както и на съответната инфраструктура” от 

мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 21 „Съхраняване и развитие на местните 

идентичности и валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявен общ размер 

на разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключе

ни 

договор

и 

ОСТАТЪК 
Процент на 

одобрение Изпла

тена 

субсид

ия 

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) 
2 768 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 768 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски 

стопанства" от мярка 4 "Инвестиции 

в материални активи" от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“ 

от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР за периода 

2014 - 2020 г. 

1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР за 

периода 2014 – 2020 г. 

778 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа 

инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 

2014-2020 г. 

190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

Подмярка 7.4. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на основни услуги на 

местно равнище за населението в 

селските райони, включително за 

отдих и културни дейности, както и на 

съответната инфраструктура” от 

мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0,00 0,00 

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на 

местните идентичности и 

валоризиране на местното културно 

наследство на територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0,00 0,00 

Общо: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933 700,00 0,00 0,00 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

Брой регистрирани 

проекти от кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

Приоритет 1. Развитие на 
устойчив бизнес на територията на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови и 

конкурентоспособна местна 
икономика.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 2  Подобряване и 
съхраняване на природното, 

културно и историческо 
наследство на територията на 

„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 3 - Подобряване 

качеството на живот на 

територията на „МИГ Брезово, 
Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 

териториална общност „МИГ 
Брезово, Братя Даскалови“ чрез 

създаване на социален капитал на 

общността.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

………   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Общо:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена субсидия 

по проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената помощ 

Одобрен общ размер 

на разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1. Развитие на 
устойчив бизнес на 

територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и 
конкурентоспособна местна 

икономика.  

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

Приоритет 2  Подобряване и 

съхраняване на природното, 

културно и историческо 
наследство на територията на 

„МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ 

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

Приоритет 3 - Подобряване 

качеството на живот на 
територията на „МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ 

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

Приоритет 4 - Изграждане, 

укрепване и интегриране на 
териториална общност „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

чрез създаване на социален 
капитал на общността.  

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

Общо: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен бюджет 

на субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е 
Изплат

ена 

субсиди

я колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1. Развитие на устойчив 

бизнес на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови и конкурентоспособна 
местна икономика.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 2  Подобряване и 

съхраняване на природното, културно и 

историческо наследство на територията 
на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 3 - Подобряване качеството 

на живот на територията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

Приоритет 4 - Изграждане, укрепване и 

интегриране на териториална общност 
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“ чрез 

създаване на социален капитал на 

общността.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 

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

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

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

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

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 видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 



Стр. 22 от 27 

 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 
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стратегията за ВОМР 

 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 

0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 

0 0 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 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 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПУБЛИЧНИ 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Публичен орган/ 
община 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ЧАСТНИ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Друго (ако е 

приложимо) ЗП - ФЛ и 
ЮЛ/ Змеделски 

кооперации 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ОБЩО:   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

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 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 933 700,00 0 0 

ПУБЛИЧНИ 1 133 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 133 700,00 0 0 

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

Публичен орган/ 

община 
1 088 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 088 000,00 0 0 

НПО 45 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 700,00 0 0 

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

ЧАСТНИ 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

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

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 
форма) 

1 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 110 000,00 0 0 

Физическо лице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

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

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0 

Друго (ако е 
приложимо) ЗП - 

ФЛ и ЮЛ/ 

Змеделски 
кооперации 

690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801 100,00 #DIV/0! 0 

ОБЩО: 2 933 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 801 100,00 #DIV/0! 0 

 

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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявенат

а помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив 

за 

отхвър

ляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 

субсидия от 

УО/ДФЗ 

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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 4.1"Инвестиции в 

земеделски стопанства" от 
мярка 4 "Инвестиции в 

материални активи" от 

ПРСР за периода 2014 - 
2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“ 

от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и 
предприятия“ от ПРСР за 

периода 2014 - 2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, 
подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 

7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в 
селските райони“ от ПРСР 

за периода 2014 – 2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.5. „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 
и малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура” от мярка 
7 на ПРСР 2014-2020 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 
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Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Подмярка 7.4. „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 
разширяването на основни 

услуги на местно равнище за 

населението в селските 
райони, включително за 

отдих и културни дейности, 

както и на съответната 

инфраструктура” от мярка 

7 на Регламент 1305/2013 г. 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Мярка 21 „Съхраняване и 

развитие на местните 
идентичности и 

валоризиране на местното 

културно наследство на 
територията на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови“ 

N/A N/A 0 0 0% 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 

Общо:     0 0   0 0 0  0 0 0 0 0 

 

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 


