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2. Списък на съкращенията, включени в доклада: 

 

УО Управляващ орган 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

МИГ Местна Инициативна група 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ОС Общо събрание 

УС Управителен съвет 

КППП Комисията за подбор на проектни предложения 

АСД Административно съответствие и допустимост 

ТФО Техническа и финансова оценка 

 

  



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

заинтересовани лица на територията на МИГ: 

 

Оценката на прилагането на СВОМР разглеждаме в три аспекта: 

• Процеса на прилагане – до каква степен се изпълнява СВОМР, с оглед планираните 

параметри; 

• Резултатите - съответствие и степен на постигнатите резултати с планираните резултати 

по съответните мерки на СВОМР; 

• Въздействието - степента на постигане на целите, а също и постигнатите действителни в 

сравнение с очакваните резултати от прилагането им: 

 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад процесите, свързани с оценка на 

прилагането на СВОМР отново не могат да бъдат анализирани, поради продължилото и през 

2021г. закъснение от страна на ДФЗ - РА при разглеждането, одобряването и договорирането на 

проектните предложения, одобрени от МИГ и предложени за финансиране. В подкрепа на 

казаното:  

- по подмярка 19.2-4.1 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.232, оценителна 

сесия S1):  

Прием по подмярката е обявен през април 2019г.. Регистрирани са общо 33 проектни 

предложения, две от които оттеглени от бенефициентите още в периода на прием поради 

установени от тях технически пропуски и входирани наново след съответната корекция. 31 

проектни предложения със заявена субсидия в размер на 1.900.798,17 лв. участват в конкурентен 

подбор за наличните 850.000,00 лв.. КППП класира 14 (четиринадесет) на брой проектни 

предложения със заявена субсидия в размер на 839.660,03 лв., за които предлага на УС да вземе 

решение за финансиране. Други 6 (шест) проектни предложения попадат в списък с резервни 

проекти, разпределени там поради недостиг на средства. Останалите 11 (единадесет) са 

отхвърлени на етапите на оценка – АСД или ТФО.  

В последствие, през 2020 и 2021г., така изпълненото класиране претърпява значителни 

промени. За 6 (шест) проектни предложения са получени откази на етапа на тяхната оценка от 

ДФЗ, за което фондът е надлежно и своевременно уведомен. Като основна причина за отказ 

кандидатите посочват изключителното забавяне от времето на кандидатстване до одобрението 

им, както и настъпилите през това време промени -  неблагоприятната макроикономическа 

ситуация, непредвидимост, лоши метеорологични условия и силно ограничени в следствие на 

това инвестиционни възможности. В допълнение, два сключени през 2021 година 

административни договори за предоставяне на БФП бяха отказани - единият по искане на 

бенефициента, а вторият от ДФЗ поради неспазване на договорни ангажименти. На 19.01.2022г. 

е изпълнено последното към този момент класиране по подмярката.  В него одобрени са 12 

(дванадесет) проектни предложения, няма резервни такива и вече има наличен остатъчен ресурс. 

От тези 12 (дванадесет) класирани проектни предложения само 5 (пет) са одобрени и от ДФЗ и  

договорирани. За 3 (три) от тях през 2021г. са подадени искания за промяна, които същите все 

още не са уважени от ДФЗ. Едно проектно предложение е отхвърлено от ДФЗ, което решение 

кандидатът обжалва по реда на АПК. Останалите 6 (шест) проектни предложения все още са в 

процес на оценка от страна на Фонда. 

В обобщение за подмярка 19.2-4.1: 

▪ Подписани договори: 5 (пет) броя; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 289.335,00 лв. 

▪ 1 (един) договор е изпълнен и платен, на стойност 74.810,49 лв. 



▪ Остатък по подмярката, съгласно последно класиране: 140.472,55 лв. 

 

- по подмярка 19.2-4.2 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.087, оценителна 

сесия S1 и S2, процедура BG06RDNP001-19.470):  

Приеми по подмярка 19.2-4.2 са реализирани през 2018, 2019, 2020 и 2021г.. Регистрирани 

са общо 8 проектни предложения със заявена субсидия в размер на 467.120,92 лв., при наличен 

бюджет по подмярката 491.000,00 лв. За остатъка от 23.879,08 лв. е обявен прием през месец март 

2021г., по който няма подадени проектни предложения. След проведено обществено обсъждане, 

УС на МИГ Добричка предлага прехвърляне на този остатъчен бюджет към друга подмярка, 

което ОС одобрява и взема съответно решение. В хода на тези процеси, обаче настъпиха 

промени, породени отново от забавяне на официалното одобрение на проектите, 

задълбочаващата се икономическа криза и „изяждането“ на субсидията от инфлацията, което по 

думите на кандидатите, обезсмисля подпомагането. По тези причини 3 (три) проектни 

предложения със стойност на заявената и одобрена от МИГ субсидия в размер на 186.623,43 лв. 

бяха оттеглени от бенефициентите.  

Като пример за „лоша практика“ можем да дадем проекта с пореден №0001, подаден на 

31.10. 2018г., който беше договориран на 18.01.2022г. или повече от 3 години бяха необходими 

на ДФЗ за да бъде проектът одобрен. В допълнение същият е и редуциран, съгласно т.нар. лимити 

за стойностите на СМР, които не са известни на кандидатите. Всички можем да направим 

съпоставка между цените през 2018г. и понастоящем и да преценим дали и доколко ще бъде 

достатъчен одобреният от ДФЗ ресурс за изпълнение на планираната инвестиция. Предвиждаме, 

че предстои подаване на искане за промяна на одобрените параметри по договора, което 

допълнително ще удължи времето до стартиране изпълнението на инвестицията. 

Едно проектно предложение подадено по подмярката все още не е получило официално 

одобрение от ДФ „Земеделие“ и понастоящем е в процес на оценка. 

 

В обобщение за подмярка 19.2-4.2: 

▪ Подписани договори: 4 (четири) броя; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 241.049,68 лв. 

▪ 1 (един) договор е изпълнен и платен, на стойност 49.623,52 лв. (на 

бенефициента е наложена редукция в размер на 9.123,96 лв.) 

▪ Остатък по подмярката, съгласно последно класиране: 203.385,31 лв.. 

 

- по подмярка 19.2-6.4 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.383, оценителна 

сесия S1) 

Прием по подмярка 19.2-6.4 е реализиран през 2020г.. Регистрирани са 4 (четири) 

проектни предложения със заявена субсидия в размер на 491.994,67 лв., при наличен бюджет по 

подмярката 492.000,00 лв.. От подадените 4 проектни предложения само 1 (едно) е официално 

одобрено от ДФЗ. Останалите 3 (три) все още са в процес на оценка. 

 

В обобщение за подмярка 19.2-6.4: 

▪ Подписани договори: 1 (един) броя; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 149.985,26 лв. 

▪ Остатък по подмярката, съгласно последно класиране: 5,33 лв.. 

 

- по подмярка 19.2-7.2 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.098, оценителни 

сесии S1, S2) 



Приеми по подмярка 19.2-7.2 са реализирани през 2018 и 2019г.. Регистрирани са 4 

(четири) проектни предложения със заявена субсидия в размер на 584.496,62 лв., при наличен 

бюджет по подмярката 850.000,00 лв.. В следствие на процесите по оценка от страна на ДФЗ и 

проведените вече процедури за избор на изпълнител, проектните предложения по подмярката ще 

усвоят ресурс в размер на 802.645,55 лв.. От подадените 4 проектни предложения 3 (три) са 

официално одобрени от ДФЗ. Едно проектно предложение все още е в процес на оценка. 

 

В обобщение за подмярка 19.2-7.2: 

▪ Подписани договори: 3 (три) броя; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 538.229,88 лв. 

▪ Остатък по подмярката: 47.354,45 лв.. 

 

- по подмярка 19.2-7.5 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.401, оценителни 

сесии S1, S2) 

Приеми по подмярка 19.2-7.5 са реализирани през 2020г.. Регистрирани са 2 (две) 

проектни предложения със заявена субсидия в размер на 199.999,84 лв., при наличен бюджет по 

подмярката 200.000,00 лв..  

 

В обобщение за подмярка 19.2-7.5: 

▪ Подписани договори: 2 (два) броя; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 199.999,84 лв. 

▪ Остатък по подмярката: 0,16 лв.. 

 

- по подмярка 19.2-7.6 (процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.478, оценителна 

сеся S1) 

Приеми по подмярка 19.2-7.6 са реализирани през 2020г. и 2021г.. Регистрирани са 3 (три) 

проектни предложения със заявена субсидия в размер на 44.695,00 лв., при наличен бюджет по 

подмярката 50.000,00 лв.. От подадените 3 проектни предложения само 1 (едно) е официално 

одобрено от ДФЗ. Останалите 2 (две) все още са в процес на оценка. 

 

В обобщение за подмярка 19.2-7.6: 

▪ Подписани договори: 1 (един) брой; 

▪ Обща стойност на субсидията по договорираните проекти: 14.840,00 лв. 

▪ Остатък по подмярката, след класиране на проектите: 5.305,00 лв.. 

 

Оценката на процеса на прилагане е от особено важно значение при междинното 

оценяване на изпълнението на СВОМР с оглед необходимостта от установяване на проблемите, 

възникнали в процеса на реално прилагане на стратегията, и своевременна идентификация и  

предприемане на съответните стъпки за тяхното преодоляване. Резултатите и въздействието на 

СВОМР се следят в текущата оценка и се формулират съответните препоръки, които да 

допринесат за постигането на целите на стратегията, но цялостен анализ, особено на 

въздействието, може да бъде направен на етапа на крайна оценка на база всички предприети 

интервенции. 

 

На базата на подадени проектни предложения до 2021г., усвояването на средствата от 

СВОМР е както следва: 



 
 

Благодарение на активната работа сред потенциалните бенефициенти и пълна 

ангажираност с информационна и разяснителна дейност, осъществявани от екипа, за периода от 

2018 година до май 2021г., МИГ Добричка успява да разпредели и усвои 98,68 % от бюджета на 

СВОМР. 

Степента на усвояване на средствата, както и заявената с проектните предложения 

субсидия показва, че бюджетът на Стратегията е разпределен балансирано, с отчитане на 

интереса на местната общност към отделните подмерки.  

В заключение можем да обобщим, че за времето на прилагане на Стратегията за 

ВОМР от април 2018г. до края на 2021г. в МИГ Добричка:  

➢ 13 процедури за подбор на проектни предложения по всички мерки, включени в 

Стратегията са изготвени, публикувани и официално одобрени от ДФ „Земеделие“; 

➢ 11 Комисии за подбор на проектни предложения са назначени, с участници външни 

експерти – оценители на проекти със съответстващи на процедурата квалификация и 

експертиза; 

➢ 52 проектни предложения са внесени и оценени, общо със:  

• 6 480 851,90 лева стойност на разходите, за които се кандидатства и  

• 2 893 425,62 лева (98,65%) стойност на одобрената субсидия 

➢ сключени договори за БФП – 17 бр., като 2 са отказани в хода на изпълнението на 

дейностите;  

➢ над 200 души са получили лична консултация; 

➢ 274 души са участвали в обучения на МИГ; 

➢ над 2 200 души са участвали в дейности за популяризиране; 

➢ 39 на брой са изпълнените дейности за придобиване на умения и постигане на обществена 

активност. 

 

Предвид бавните темпове на договориране, а от там и на изпълнение и отчитане на 

проектите, оценката на въздействието на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на МИГ на този етап не е възможна.  

 

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

наличие на такива: 

По смисъла на СВОМР на МИГ Добричка, представители на уязвими и малцинствени 

групи са: роми и представители на други малцинствени етноси; пенсионери; самотно живеещи 

възрастни хора и хора с увреждания; безработните, и в частност трайно безработните младежи.  

Подмерки Бюджет 2018 2019 2020 2021

19.2-4.1 850,000.00 лв. - 839660.03 - - 839660.03 98.78%

19.2-4.2 491,000.00 лв. 220468.59 193237.41 77294.00 23879.08 467120.92 95.14%

19.2-6.4 492,000.00 лв. - - 491949.83 - 491949.83 99.99%

19.2-7.2 850,000.00 лв. 433032.95 421463.67 - - 850000.00 100.00%

19.2-7.5 200,000.00 лв. - - 199999.84 - 199999.84 100.00%

19.2-7.6 50,000.00 лв. - - 50000.00 50000.00 45695.00 91.39%

2,933,000.00 лв. 653501.54 1454361.11 819243.67 73879.08 2,894,425.62 лв.

98.68%

Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка Изпълнение на 

СВОМР към 2021г.
%

% на изпълнение на СВОМР



При реализиране на дейностите, свързани с популяризиране на Стратегията и 

информиране на местната общност за хода на изпълнението й, екипът на МИГ Добричка отделя 

специално внимание на младите хора, жените, както и на представителите на малцинствени 

етноси и други уязвими групи.  В хода на презентациите и последващите ги дискусии по теми, 

свързани с европейско финансиране (и не само), същите се стимулират да споделят своите идеи 

и виждания, проблеми и възможни решения. По този начин у тях се създава чувство за 

принадлежност, усещане за приобщаване към по-широка общност, а получените знания ги карат 

да се чувстват по-значими сред съселяните си и с разширен кръгозор. 

За периода на 2021г., от МИГ Добричка са изпълнени следните дейности, при които 

участници са били предимно представители на уязвими и малцинствени групи: 

1) През първото шестмесечие на 2021г. екипът на МИГ Добричка организира и 

проведе поредица от информационни събития – информационни срещи, конференция и 

обучения, в които се включиха общо 203 участника. Не по-малко от  45% от присъстващите бяха 

представители на уязвими и малцинствени групи. По време на информационната кампания беше 

представена подробна информация за работата на МИГ-а, възможностите за кандидатстване с 

проекти по подмерките, включени в СВОМР, като бяха отчетени и постигнатите до сега 

резултати.  

2) През цялата 2021г. МИГ продължи да предоставя и индивидуални консултации на 

заинтересовани лица. В резултат на проведените лични срещи, обучения и информационни 

събития, от датата на подписване на Споразумение № РД 50-27/05.04.2018г. до края на 2021г. 

информация, нови знания и умения получиха значителен брой представители на малцинствени 

и уязвими групи. От обратната връзка с участниците става ясно, че сред тези хора също има 

инициативни и предприемчиви, но съвкупност от фактори, сред които икономическите условия, 

изолацията, насаденото отношение към тях, техните традиции дори (при представителите на 

ромския етнос) оказват своето негативно влияние за тяхното положение в обществото и 

обществения живот. Въпреки това, обаче, голяма част от тях са мотивирани за придобиване на 

нови знания и са активни в процесите по изпълнение на Стратегията. В подкрепа на това, в МИГ 

Добричка: 

▪ 3 проектни предложения са подадени от представители на малцинствени за 

територията етноси; 

▪ 15 проектни предложения са подадени от жени; 

▪ 5 проектни предложения са подадени от кандидати в и над пенсионна възраст; 

▪ инвестициите, планирани по четирите проекта на Община Добричка по подмярка 

19.2-7.2 ще достигнат до над 6500 души ползватели, значителен процент от които 

са представители на малцинствени и уязвими групи; 

▪ инвестициите, планирани по двата проекта на Община Добричка по подмярка 19.2-

7.5 ще достигнат до над 1000 души ползватели, предимно деца и младежи, като в 

т.ч. и представители на малцинствени и уязвими групи; 

▪ дейностите, планирани в изпълнение на проектните предложения по подмярка 

19.2-7.6 ще привлекат голяма група хора за участници в планираните за 

организиране празници и фестивали, голяма част от които представители на 

малцинствени и уязвими групи, включително роми, жени, пенсионери и др. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР: 

 

До този момент Сдружение МИГ Добричка има 15 (петнадесет) разписани 

административни договора за предоставяне на БФП, при общо 30 одобрени от МИГ и 

представени в ДФ „Земеделие“ проектни предложения.  



Към декември 2021г. този аспект, свързан с изпълнението на целите на Стратегията, не 

може да бъде анализиран, поради закъснението от страна на ДФЗ - РА при разглеждането на 

проектните предложения, одобрени от МИГ. Към февруари 2022г. само два от подписаните 

договори са изпълнени и платени. Същински резултати по отношение изпълнението на целите 

на СВОМР ще могат да бъдат отчетени след одобрението, договорирането и изпълнението на 

всички проектни предложения, подадени по подмерките на Стратегията.  

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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: 

Съгласно одобрения от УС на МИГ Добричка индикативен график за приеми по 

подмерките от Стратегията за ВОМР, през първото шестмесечие на 2021 г. бяха планирани 

следните приеми:  

- по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  –  процедура 470 - втори прием; 

- по подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията 

на МИГ Добричка“ – процедура 478 - втори прием. 

Индикативен график за прием на проектни предложения по подмерките от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Добричка за 2021 г. е публикуван на електронната страница на МИГ в раздел 

„Кандидатстване“. Актуалният график за 2021г. е наличен в сайта на Сдружението, като всички 

заложени в него срокове са спазени. 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати: 

 

За всички заинтересовани страни чрез различни информационни канали беше осигурена 

актуална информация по отношение на нормативната база, изискванията и условията към 

проектите и начина на кандидатстване, времевите периоди на предстоящите за 2021г. приеми по 

мерките от СВОМР.  

Екипът на МИГ Добричка провежда ежедневно консултации с потенциални 

бенефициенти по СВОМР в офиса, по телефона, чрез електронна поща, дори и чрез социалните 

мрежи. По време на проведените срещи, консултираните попълват „Формуляр за проявен 

интерес”, който съдържа данни и информация относно намеренията на заинтересованите лица 

във връзка с кандидатстване с проектно предложение. По този начин екипът на МИГ Добричка 

допълва базата данни на преминалите консултация, както и обогатява списъка при изпращане на 

покани за участие на заинтересовани лица в дейности на Сдружението – работни и 

информационни срещи, семинари и други. 

С всеки потенциален бенефициент се работи индивидуално с цел постигане на 

максимално ниво на информираност и помощ при подготовка на проектите. Провеждат се 

множество консултации както на етапа на изготвяне на проектната документация, така и при 

подаването на проектното предложение в ИСУН.  

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

финансова помощ до сключване на договор: 



За постигане на максимална степен на публичност и информираност на територията, 

обявите за прием на проектни предложения по подмерките бяха публикувани в регионален вестник 

-  в-к „Седмичен глас“, на електронната страница на МИГ, а така също и поставени на видно място 

в офиса на МИГ Добричка и на информационното табло на Община Добричка. 

Изискванията на ДФЗ по отношение на обявяване и осигуряване на публичност на 

приемите са изпълнени. 

- Изготвяне на указания за кандидатстване 

През 2018 и 2019г. от външен експерт с релевантен опит бяха изготвени условия за 

кандидатстване, условия за изпълнение, документации и контролни листи по всички подмерки  от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, които обезпечиха приемите и през 2021 г.. 

През 2021г., екипът на МИГ Добричка подготви в ИСУН проекти на процедури за прием на 

проектни предложения по подмерки 19.2-4.2 и 19.2-7.6 от СВОМР, които предостави на УО на 

ПРСР - МЗХГ за преглед, одобрение и активиране. Приемите бяха изпълнени в рамките на 

предварително обявените периоди, а проектните предложения – оценени и класирани съгласно 

нормативните изисквания и установените срокове. 2 процедури за прием и 5 проектни 

предложения са предоставени на ДФЗ за проверка и одобрение. 

- Обяви за прием на проектни предложения 

През първото шестмесечие на 2021г., екипът на МИГ Добричка подготви в ИСУН проекти 

на процедури за прием на проектни предложения по подмерки 19.2-4.2 и 19.2-7.6 от СВОМР, 

които предостави на УО на ПРСР - МЗХГ за преглед, одобрение и активиране. 

С решения на УС на МИГ Добричка, приемите стартираха както следва: 

- по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“  – втори прием - от 01.03.2021г. до 07.04.2021г. 

- по подмярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на 

МИГ Добричка“ – втори прием - от 01.03.2021г. с удължен краен срок до 07.05.2021г. 

След приключването на крайните срокове бяха приети следните проектни предложения по 

процедури, както следва: 

По процедура с код BG06RDNP001-19.470-S1 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2, в 

рамките на обявения срок бяха подадени 2 проектни предложения: 

 

Номер на ПП Наименование 

BG06RDNP001-19.470-0001 Закупуване на технологично оборудване за производство на ябълков 

оцет от ЗП Христо Недков 

BG06RDNP001-19.470-0002 Инвестиции в обект за производство на местни заготовки и местни 

продукти от птиче месо 

 

В резултат от работата на КППП и двете подадени проектни предложения бяха класирани 

и предложени за финансиране. 

 

Втори прием по процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.6 

„Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка” стартира 



на 01.03.2021г. със срок до 17:00 часа на 07.04.2021г. В рамките на този срок не бе регистрирано 

нито едно подадено проектно предложение и срокът на приема беше удължен до 07.05.2021 г..  

.По процедура BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.6, втори прием 

бяха приети следните проектни предложения: 

Номер на ПП Наименование 

 

BG06RDNP001-19.478-0001 

 

Организиране и провеждане на фестивал на хляба в Златна Добруджа 

BG06RDNP001-19.478-0002 Празник на градинаря в село Одринци 

BG06RDNP001-19.478-0003 Фестивал на добруджанския фолклор - село Царевец 

- Назначаване на комисии за подбор и оценка на постъпилите проектни 

предложения 

А) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 07.12.2020г., със заповед №19.2-4.2-

470/22.12.2020г. на председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни 

предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по първи 

прием на процедура с код BG06RDNP001-19.470 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти”. Комисията се състои от 

пет редовни членове, от които: председател  и секретар – без право на глас, двама външни експерти-

оценители на проекти, избрани чрез проведен конкурс с право на глас и един член на ОС на МИГ 

– оценител с право на глас, избран от ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане 

на длъжността и от УС – за участие в конкретната КППП на базата на опита му в изпълнението на 

проекти с европейско финансиране. Бяха определени и трима резервни членове на КППП, като 

двама от тях са външни експерти - оценители на проекти с право на глас и един член на ОС – 

оценител с право на глас.  

В рамките на обявения прием бяха подадени 2 проектни предложения. В рамките на 30 

работни дни КППП приключи работата си по оценката на подадените по процедурата проектни 

предложения, включваща: оценка за административно съответствие, оценка за допустимост, 

техническа и финансова оценка. Работата на КППП във връзка с оценителната сесия по 

процедурата приключи на 05.02.2021г., като подадените проекти бяха предложени за 

финансиране. На 11.02.2021г. на свое заседание УС на МИГ Добричка одобри предложените за 

финансиране проектни предложения с размер на БФП 53 414,92 лв. 

Пореден 

номер 

Одобрено 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Обобщена оценка 

1 30 728,99 BG06RDNP001-

19.470-0001 

"Закупуване на 

технологичнооборудване за 

производство на ябълков оцет от 

ЗП ХристоНедков” 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 70 
 

2 22 685,93 BG06RDNP001-

19.470-0002 

„Инвестиции в обект за 

производство на месни заготовки 

и месни продукти от птиче месо“ 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 65 
 

 



Планиран е втори прием по процедурата, в периода от 01.03 до 07.04.2021г.  Бюджетът за 

втори прием по процедурата е остатъчен и е в размер на 23 879,08 лв. Вторият прием по 

процедура BG06RDNP001-19.470-S2 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с остатъчен бюджет в размер на 23 879,08 лв. 

стартира на 01.03.2021г. със срок до 17:00 часа на 07.04.2021г. В рамките на срока, определен с 

обявата не бе регистрирано нито едно подадено проектно предложение. Изискванията на ДФЗ по 

отношение на обявяване и осигуряване на публичност на приема са изпълнени. 

Б) На основание решение на УС на МИГ Добричка от 17.03.2021г., със заповед №19.2-7.6-

1/10.05.2021г. на председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на проектни предложения 

(КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения по втори прием на 

процедура с код BG06RDNP001-19.478 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-7.6. „Съхранение и 

приобщаване към богатствата на територията на МИГ Добричка“. Комисията се състоеше от 

пет редовни членове, от които: председател и секретар – без право на глас, двама външни експерти-

оценители на проекти избрани чрез проведен конкурс с право на глас и един член на ОС на МИГ 

– оценител с право на глас, избран от ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане 

на длъжността и от УС – за участие в конкретната КППП на базата на опита му в изпълнението на 

проекти с европейско финансиране. Бяха определени и трима резервни членове на КППП, като 

двама от тях са външни експерти-оценители на проекти с право на глас и един член на ОС – 

оценител с право на глас.  

В рамките на 30 работни дни КППП приключи работата си по оценката на подадените по 

процедурата общо 3 (три) проектни предложения, включваща: оценка за административно 

съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. В резултат от работата на 

КППП, всички подадени проектни предложения бяха предложени за финансиране. На 24.06.2021г. 

на свое заседание УС на МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране 

проектни предложения с размер на БФП 44 695,00 лв.  

 

Пореден 

номер 

Одобрена 

БФП (лв.) 
Номер на ПП Наименование Обобщена оценка 

 

1 

 

14 840,00 

 

BG06RDNP001-

19.478-0002 

 

„Празник на градинаря в 

село Одринци” 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 55 
 

 

2 

 

14 985,00 

 

BG06RDNP001-

19.478-0001 

 

„Организиране и 

провеждане на фестивал на 

хляба в Златна Добруджа” 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 50 
 

 

3 

 

14 870,00 

 

BG06RDNP001-

19.478-0003 

 

„Фестивал на 

добруджанския фолклор - 

село Царевец” 

Тип Преминава Точки 

ОАСД Да 
 

ТФО Да 50 
 

 

6.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ: 

В офиса на МИГ се поддържат регистри на входящата и изходящата кореспонденция.  

В отделно обособено архивно помещение се съхранява документацията на МИГ, 

включително оригиналите на всички проектни предложения, постъпили в МИГ Добричка за 

периода 2007-2013г.. 



 

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

поддържане на електронната страница на МИГ 

 

Екипът на МИГ ДОБРИЧКА провежда активна информационна кампания за 

популяризиране на одобрената Стратегията за водено от общностите местно развитие и за 

визуализация на хода на изпълнението й. Кампанията използва различни форми за информиране 

на населението на Община Добричка и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за 

възможностите за финансиране на проектните им идеи, както и за предстоящите дейности в 

изпълнение на Стратегията. За постигане на максимално високо ниво на информираност и 

публичност на процесите по изпълнение на СВОМР на територията на МИГ, бяха изпълнени 

следните дейности: 

- Мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията 

Анализът, мониторингът и оценката относно изпълнението на СВОМР на Местна 

инициативна група  Добричка имат за цел да покажат дали  заложените в Стратегията  цели, 

политики  и стимули за развитие на  територията на МИГ са приемливи за бенефициентите,  

дали са отчетени възможните рискове, както и какъв е напредъка по изпълнението на мерките 

от СВОМР. Посредством направените анализи, оценка и изводи относно изпълнението на  

Стратегията за посочения период ще се допринесе за подобряване управлението на процеса на 

прилагане на ВОМР както до края на настоящия програмен период, така и за  по-ефективното 

планиране и  изпълнение на Стратегията през следващия програмен период. Цел на изготвения 

междинен мониторингов доклад е и да представи оценка на изпълнението на  Стратегията за 

ВОМР до края на трудната 2021г., през която голяма част от дейностите, особено за 

популяризиране на Стратегията в условията на пандемия от КОВИД 19 се извършваха в 

нетипична обстановка при спазване на задължителни хигиенни мерки и мерки за дистанция. 

Дейността се извършва в  изпълнение на задълженията на сдружение МИГ Добричка  по чл. 

34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

- Популяризиране, информиране и публичност: 

И през 2021г. екипът на МИГ ДОБРИЧКА провежда активна информационна кампания за 

популяризиране на одобрената Стратегия за ВОМР и за визуализация на хода на изпълнението 

й. Кампанията използва различни форми за информиране на населението на Община Добричка 

и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за възможностите за финансиране на проектните им 

идеи, както и за предстоящите дейности в изпълнение на Стратегията. За постигане на 

максимално високо ниво на информираност и публичност на процесите по изпълнение на 

СВОМР на територията на МИГ, бяха изпълнени следните дейности: 

- Поддържане и актуализиране съдържанието на интернет страницата на МИГ 

ДОБРИЧКА www.mig-dobricka.org  

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ: 

www.mg-dobrichka.org. В изпълнение на договора, през 2021г. в сайта на Сдружението е 

публикувана информация за предстоящи приеми, подробна информация по отворени приеми и 

обяви за прием на проектни предложения, насоки и документи за кандидатстване, правила за 

работа, отразяване и други документи, свързани с изпълнението на Стратегията. На сайта се 

представя и отчита информация за планирани / проведени мероприятия и инициативи на 

сдружението, вкл. и снимков материал. 

http://www.mg-dobrichka.org/


- Публикация в регионални медии: 

В рамките на периода на доклада бяха изпълнени десет платени публикации в областния 

вестник „Седмичен глас“ (бр.8 от 01.03.2021г. – две публикации, бр.18 от 17.05.2021г., бр.19 от 

25.05.2021г., бр.20 от 31.05.2021г., бр.22 от 14.06.2021г., бр.36 от 20.09.2021г., бр.38 от 

04.10.2021г., бр.44 от 15.11.2021г. и бр.46 от 29.11.2021г.). Публикувани бяха обяви за прием на 

проектни предложения по подмерки 19.2-4.2 и 19.2-7.6 – втори прием от СВОМР, както и 

поредица от публикации за представяне на дейността на МИГ – одобрени проекти, сключени 

договори и бенефициенти. Линк към електронните броеве на изданията, съдържащи обявите, са 

поместени и в сайта на Сдружението, раздел „Инфоматериали”. 

- Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за МИГ и СВОМР чрез 

регионални медии  

През месец юни 2021г. изпълнителят записа, монтира и излъчи в ефира на Радио 99+ за 

региона на Община Добричка 10 минутно интервю с екипа на МИГ Добричка, представящо 

актуална информация за степента на усвояване на средствата по Стратегията за ВОМР, както и 

за новите възможности, предоставени на МИГ по силата на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година.  

През второто шестмесечие на 2021г. изпълнителят записа, монтира и излъчи в ефира на 

Радио 99+ за региона на Община Добричка 55:18 минути, от които 8 на брой интервюта, 

представящи актуална информация за хода на изпълнение на Стратегията - степен на усвояване 

на средствата, новите възможности по Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 година, споделен опит, реализирани проекти. 

▪ Изработване на рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ   

И през 2021г. МИГ Добричка изготви материали, които да информират населението за 

МИГ и СВОМР и да популяризират дейността ни сред широк кръг живеещи и работещи на 

територията. Рекламните материали отпечатахме и за да зарадваме и поощрим участниците в 

обучения, срещи, семинари, конференции, празници и други мероприятия, организирани от 

МИГ. Рекламните материали, изготвени през 2021г. бяха свързани с пътувания, комуникации и 

мобилност. Насочени са към активната част от населението, към носителите на новаторските 

идеи и любителите на технологиите. Наред с останалото рекламните материали създадоха имидж 

на МИГ Добричка като организация, която е насочена към иновации и ресурсна ефективност, 

имаща позитивно отношение към околната среда – важни характеристики, имплементирани и в 

основната цел на СВОМР, към която индиректно насочваме ползвателите. 

Голяма част от избраните през 2021г. рекламни и информационни артикули не бяха от 

групата на традиционните рекламни материали, но са изключително харесвани и желани от 

младите хора. Тези технологични „джаджи“ не могат да се купят на нашата територия, поради 

което чрез предоставянето им успяхме да достигнем и до учениците в горните класове, както и 

да събудим интерес у младежите. По този начин информацията за ЛИДЕР/ВОМР, МИГ и СВОМР 

достигна до младото поколение - хората, на които ще разчитаме при реализиране на бъдещи 

инициативи и стратегии за развитие в идващите програмни периоди. 

 



▪ Организиране и провеждане на еднодневно изложение на местни производители от 

територията на МИГ  

 

В изпълнение на дейността, на 26-ти юни с начален час 9:30 беше организирано и 

проведено еднодневно изложение на местни производители от територията на МИГ Добричка. В 

него участие взеха 12 местни производители. С цел промотиране и реклама на събитието бяха 

подготвени и разпространени рекламни материали, оповестяващи изложението. Публикувани 

бяха електронни информационни материали в сайта на МИГ Добричка и в информационния 

портал „Добрич онлайн“.  

Изложението беше посетено от над 300 души, в това число и посетители от Румъния и 

Украйна. Събитието се превърна в местен празник с много музика, танци и настроение, за което 

се погрижиха самодейни певчески състави. Добрата реклама и отличната организация 

превърнаха изложението на МИГ Добричка в емоционално събитие, изпълнено с много дух, 

стремеж и желание за подкрепа на малкия местен производител. 

 

▪ Информационни срещи, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и 

други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода  

 

През 2021г. МИГ Добричка организира и проведе 10 публични информационни срещи в 

10 населени места от територията на МИГ Добричка. Общо 118 души, представители на 

земеделските производители, бизнеса, услугите, социални дейности, местната власт и местни 

лидери; представители на уязвими групи и други заинтересовани страни, живеещи и/или 

работещи на територията на МИГ Добричка участваха в проведените информационни 

мероприятия. 

По време на информационните срещи беше представена презентация за дейността на МИГ 

и изпълнението на СВОМР към момента. Беше изложена подробна информация за брой подадени 

и одобрени проекти по мерки, размер на усвоения бюджет и субсидия, подписани договори и 

усвоени средства и др.. Индивидуално бяха представени и проектите със сключени до момента 

договори. Засегна се и темата за допълнителното финансиране към СВОМР, което ще бъде 

отпуснато на МИГ Добричка през преходния период /2021 – 2022/ и неговото планирано 

разпределение по мерки. 

 

▪ Организиране и провеждане на еднодневна конференция за представяне на 

резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР 

 

Конференцията беше организирана и проведена в рамките на два дни. На 24 ноември 

беше проведена първа част на планираното мероприятие за информиране на местното население 

за хода на изпълнение на СВОМР. Участници в събитието бяха 26 души. Втората част на 

информационната конференция беше проведена на 14 декември 2021г., с участници в 36 души. 

В хода и на двете събития бяха представени постиженията на МИГ в процеса на изпълнение на 

Стратегията от 2018г. до настоящия момент.  Предостави се информация за  изпълнението по 

подмерки, разходването на бюджета на Стратегията, изпълнените приеми, брой приети и 

одобрени проектни предложения по подмерки, брой договорирани проекти и налични 

разполагаеми финансови средства. Основно място в презентацията на екипа беше отредено на 

допълнителното финансиране на Стратегията на МИГ Добричка, разпределението на тези 

средства по мерки и планираните приеми на проектни предложения през следващата година.  



На всички участници в конференцията бяха раздадени рекламни и информационни 

материали, популяризиращи МИГ и дейностите в изпълнение на СВОМР.  

Сумарно, в изпълнение на договора в частта за организиране и провеждане на еднодневна 

информационна конференция, информация за хода на изпълнението на Стратегията достигна до 

62 души от 43 от населените места от територията на МИГ Добричка. 

▪ Две еднодневни обучения тема: "Изпълнение и отчитане на проекти", участници: 

представители на одобрени от МИГ бенефициенти 

На 24 септември 2021г. и на 08 ноември 2021г. в зала в читалището на село Бранище, при 

осигуряване на дистанция между присъстващите и спазване на въведените противоепидемични 

мерки бяха проведени две еднодневни обучения на тема «Изпълнение и отчитане на проекти» за 

одобрени от МИГ бенефициенти. В мероприятията участие взеха 23 души, представители на 20 

одобрени от МИГ Добричка кандидати, повечето от които вече с подписани договори.   

В рамките на обученията бяха представени, разискани и обсъдени теми, свързани с 

изпълнението на сключените договори, вкл. фактическото им изпълнение, придружаващи 

документи, искане за промяна, искане за удължаване на срока за изпълнение, подаване на заявки 

за плащане и отчитане на договора. Специално място беше отделено на избора на изпълнител с 

публична покана.  

 

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. 

 

Към датата на изготвяне на настоящия доклад МИГ Добричка има подписани 15 

административни договора за предоставяне на БФП, само два от договорите са изпълнени и 

платени.  

Въведената нова функционалност на системата ИСУН 2020 дава възможност на МИГ да 

проследяват кореспонденцията във връзка с изпълнение на подписаните договори. Член на екипа 

на МИГ осъществява периодичен контрол и върху изпълнението на договорени ангажименти по 

чл. 6, свързани с представяне на доказателства за стартиране изпълнението на проекта в рамките 

на до 6 месеца от подписване на договора.  

 За проекти, включващи СМР и създаване на трайни насаждения, МИГ организира 

посещение на място по време на изпълнението на проекта. При създаване на насажденията – в 

момента на засаждане. При дейности по СМР - на отделните етапи от изпълнението на обекта, 

вкл. „първа копка“ или откриване на строителна площадка и при всяко актуване от страна на 

строителен надзор или технически ръководител. 

По отношение на изпълнението на договорите и методическата помощ при подаване на 

заявки за плащане, през 2021г. МИГ Добричка организира и проведе специално обучение по 

темата. Участници бяха 23 представители на 20 одобрени бенефициенти, повечето от които със 

сключени договори. Мероприятието беше изпълнено с необходимата яснота, точност и 

конкретика така, че получената информация удовлетвори напълно присъстващите. В допълнение 

беше давана дума за въпроси, насърчаваше се дискусията между участниците, беше споделен 

опит. В резултат на проведените обучения се създадоха знания и умения, които ще бъдат 

необходими в процесите по изпълнение и  отчитане на проектите. А за допълнителна 

информация и лична консултация екипът на МИГ е на разположение в офиса, по телефон, 

електронна поща, дори и в социалните мрежи.  



 

6.5 Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

неприложимо 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

 

Иновативните характеристики на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка са 

предопределени от самата философия на подхода ЛИДЕР/ ВОМР и са изразени чрез методите и 

средствата за нейното прилагане на територията на МИГ Добричка: 

1) Иновативността на СВОМР е свързана с  прилагането на нов метод и начин за 

решаване на местните проблеми и слабости на територията 

Иновативността е в характеристиките на подхода, приложени при разработването на 

СВОМР на МИГ Добричка: 1) вземането на решения от местните заинтересовани страни става 

„отдолу-нагоре“; 2) фокусът на СВОМР е поставен върху потребностите и потенциала  на 

територията; 3) публично-частното партньорство между община, неправителствените 

организации и читалищата, земеделските производители и местен бизнес; 4) многосекторната 

стратегия – селско стопанство, производство, бизнес и обществени услуги, обучения, граждански 

инициативи и др,; 5) работа в мрежа – местната мрежа от заинтересовани страни, мрежата от 

други местни инициативни групи в страната и чужбина, национална селска мрежа и европейска 

селска мрежа; 6) сътрудничество и взаимодействие с партньорски организации;  

 

В тази връзка постигнатото от МИГ Добричка за периода на прилагане на СВОМР в това 

направление може да бъде проследено в следното: 

▪ Подмярка 19.2-4.1 от СВОМР извежда необходимост от подкрепа за закупуване на 

техника за обработка на земята и прибиране на реколтата за малки, дребни и средни стопани. 12 

от одобрените за финансиране от МИГ Добричка проектни предложения (100%) включват 

инвестиции за закупуване на техника за обработка на почвата и прибиране на реколтата и са 

подадени от микропредприятия (по смисъла на ЗМСП). 

▪ Подмярка 19.2-4.2 от СВОМР е включена в отговор на тенденцията територията на 

Добричка да се превръща в своеобразна „суровинна база“, където липсват преработвателни 

предприятия и няма добавена стойност. От планираните за финансиране в СВОМР 3 проектни 

предложения, към момента са подадени и одобрени 5, има и наличен ресурс. Това говори, че 

бизнесът на територията на МИГ Добричка е активизиран, осъзнава ползите за своето развитие 

от т. нар. „къси вериги на доставки“ и създаването на добавена стойност, както за предприятието, 

така и за територията като цяло. 

▪ Подмярка 19.2-6.4 от СВОМР включва подпомагане на леснодостъпни услуги за 

населението, съпоставими с тези в големите градове, тъй като същите са недостатъчни и 

труднодостъпни, а производствата са лошо представени на територията. В отговор на така 

изведените нужди, 4 проектни предложения са одобрени от местната общност, предлагайки 

услуги и производства, които до момента не са били налични на територията на МИГ – детска 

кухня, вкл. с производство на храна за деца със специални хранителни потребности, алергии и 

непоносимост към определени групи храни; предоставяне на строителни услуги; услуга „лазерно 

рязане на метали“ и печатарски и рекламни услуги, вкл. и „бродиране“ на шевици. 

▪ Подмярка 19.2-7.2 от СВОМР е насочена към инвестиции, свързани с подобряване 

на достъпа на населението на територията на МИГ  Добричка до услуги в сферата на културата, 

на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги. В рамките на подадените 



4 проектни предложения Община Добричка като кандидат бенефициент е включила инвестиции 

в улици и прилежаща инфраструктура, детски площадки, фитнес на открито, соларно осветление 

в парковете. В едно от подадените заявления са предвидени и инвестиции в социална 

инфраструктура, във връзка с предоставянето на социалните услуги "домашен социален 

патронаж" и „обществена трапезария“. За „Домашен социален патронаж“ в с. Дончево се 

предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване. 

▪ Подмярка 19.2-7.5 от СВОМР има за основна цел „Повишаване на атрактивността 

на места със съхранено природно, културно, образователно и историческо наследство от 

територията на община Добричка“. По подадените две проектни предложения се предвиждат 

инвестиции, свързани с повишаване на атрактивността на територията – 1) създаване на 

посетителски център за представяне на местното образователно наследство и учебно дело; 

обучителен център и атракцион за обучение по безопасно движение по пътищата, провеждане на 

образователни и развлекателни събития; 2) създаване на музейна експозиция „100 години 

„Песента на колелетата“ в читалището на село Стефан Караджа и обновяване на Каралезката 

чешма -паметник на културата от местно значение.  

В допълнение и двете проектни предложения са насочени предимно към ползватели деца 

и младежи, което повишава „стойността“ им от гледна точка на полезност, необходимост и 

устойчивост на инвестициите. А предвид факта, че повече от 80% от учениците на територията 

са от ромски етнос можем да считаме, че тези инвестиции са адресирани и към нуждите на 

уязвимите групи. 

В обобщение се налага извода, че анализите, залегнали при изготвянето на  СВОМР са 

дали достатъчна по обем, актуална и изключително точна информация по отношение на нуждите 

и потенциалите на територията на МИГ Добричка. Същите са правилно изведени и доразвити, 

като в последствие са намерили израз в подмерките, включени в Стратегията. А лостовете, които 

ще доведат в най-висока степен до постигане на заложените в СВОМР цели са имплементирани 

в критериите за оценка и приоритизиране на проектните предложения. От изпълненото до 

момента, както и от гореизложеното можем да заключим, че е налице пълно съответствие между 

заложено в СВОМР и изпълнено от страна на местната инициативна група. Всичко това едва ли 

би било възможно без да е налице партньорство между община, неправителствените организации 

и читалищата, земеделските производители и местния бизнес от територията. Както МИГ 

включва в органите си за управление представители на трите сектора, така и средствата по 

подмерките на Стратегията са насочени балансирано към изведените потребности на тези групи. 

Резултатите, които са постигнати до момента, са получени благодарение и на наложените и 

поддържани във времето взаимоотношения на взаимно уважение и партньорство, както в МИГ, 

така и между МИГ, публичния сектор и активните лица от територията. 

2) СВОМР включва мярка, предоставяща възможност за нова за територията 

форма на използване на природните ресурси и културно-историческото наследство 

В съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013 е разработена мярка, представляваща нова 

за територията форма за опазване, представяне и съхранение на местното материално и 

нематериално културно и историческо наследство и опазване на природното наследство, 

насърчавайки разширяването на дейностите, с които към момента са ангажирани   читалища, 

ЮЛНЦ и МИГ.  

Втори прием по подмярка 19.2-7.6 е изпълнен през 2021г. Трима кандидати, от които две 

народни читалища и едно сдружение от територията подадоха проектни предложения. Едно от 

тях е вече договорирано. Планираните дейности са свързани с опазване, пресъздаване и 

представяне на местното културно наследство. Очаква се през настоящата 2022 година, в 

изпълнение на проектите, подадени по подмярката, да бъдат организирани и проведени „Празник 



на градинаря в село Одринци“, „Фестивал на хляба в Златна Добруджа“ и „Фестивал на 

добруджанския фолклор - село Царевец“. И трите проекта са свързани с представяне и 

популяризиране на богатата добруджанска земя и на неизчерпаемия добруджански фолклор. 

Очакванията са събитията да бъдат добре промоцирани и да привлекат много гости от съседни 

населени места, включително и от областните центрове. 

3) СВОМР предвижда възможност за създаване на нов за територията продукт или 

услуга 

Насърчаването и стимулирането на иновациите е хоризонтална политика, вградена в 

СВОМР на МИГ Добричка. Мерките залегнали в Приоритет 2 и двете му специфични цели са 

насочени към въвеждането на иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми 

по отношение на публичните (социални) услуги и  капитализирането на потенциала от местните 

природни ресурси и дадености. А мерките, включени за постигането на приоритет 1 и двете му 

специфични цели, са насочени към подпомагане и насърчаване създаването на нови продукти 

или бизнес услуги.  

Във връзка с тази иновативна характеристика на СВОМР на МИГ Добричка, към 

критериите за оценка на проектите по подмерките са включени следните: 

▪ По подмярка 19.2-4.1 „Проектът съдържа иновативност - въвеждане на нови за 

територията продукт,  и/или услуга, и/или добра практика“, с тежест 10 точки. От одобрените от 

МИГ за финансиране 14 проектни предложения 6 са заявили съответствие с критерия. 

▪ По подмярка 19.2-4.2 „Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за 

територията продукт и/или услуга, и/или добра практика“, с тежест 20 точки. Всички от 

одобрените от МИГ за финансиране 8 проектни предложения са заявили съответствие с 

критерия. 

▪ По подмярка 19.2-6.4 „Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място 

производство,  услуга или продукт, или е за развитие на занаяти“, с тежест 15 точки. Всички от 

одобрените от МИГ за финансиране 4 проектни предложения са заявили съответствие с 

критерия. 

▪ По подмярка 19.2-7.6 „Проектът предлага иновативен подход за маркетиране, 

представяне и популяризиране на местните потенциали“, с тежест 10 точки.  

4) Иновативна характеристика на СВОМР е и разработването на критерии за 

оценка на проектите по отношение на тяхната иновативност 

Иновациите в проектите ще се оценяват спрямо местните условия и спрямо 

ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на нашата 

територия. По този начин проектите, въвеждащи нова услуга, разработващи нов продукт, или 

предлагащи нов подход за адресиране на съществуващите проблеми на територията, ще бъдат 

приоритизирани пред  класическите видове проекти.  

 

В тази връзка ОС на МИГ Добричка избра критерии за техническа оценка, по които да 

бъдат допълнително приоритизирани проектите  в случай на подадени проектни предложения с 

еднакъв брой точки и недостатъчен ресурс за финансирането им: 

▪ по подмярка 19.2-4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“: „Проектът въвежда иновативност – прилагане на нови за територията продукт 

и/или услуга, и/или добра практика“. 

▪ по подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: 

„Проектът предлага нови/ иновативни за населеното място производство,  услуга или 

продукт, или е за развитие на занаяти“. 



▪ по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“: „Проектът въвежда 

иновативни технологии и/ или предлага иновативен подход за решение на местни 

проблеми“. 

▪ По подмярка 19.2-7.6 „Проектът предлага иновативен подход за маркетиране, 

представяне и популяризиране на местните потенциали“ 

8. Управление на Местната инициативна група: 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо); 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо); 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо); 

4. Промяна на други служители на МИГ (неприложимо); 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (неприложимо) 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (неприложимо) 

7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо); 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо); 

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

 

През 2021 г. е подписано Допълнително споразумение с №РД 50-27/14.10.2021г. към 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР за увеличаване на бюджета на Стратегията 

на 3 731 130,35 лв., както и за удължаване на срока за изпълнение на проектите до 30 юни 2025г.. 

Промените в Стратегията са отразени в раздели, както следва: 

- раздел 5 „Описание на мерките“, част „Общи положения“ 

- раздел 6 „Финансов план“; 

- раздел 7 „План за действие“; 

- раздел 9 „Индикатори за мониторинг и оценка“ 

 

Стратегия за ВОМР на МИГ Добричка до 2025 г. 

Подмерки Бюджет % Увеличение 2021 
Общ бюджет 

СВОМР 
% 

19.2-4.1. 850 000.00 28,98% 368 130.35 1 218 130.35 32.65 % 

19.2-4.2. 491 000.00 16,74%  467 120,92 12.52 % 

19.2-6.4. 492 000.00 16,77% 150 000.00 665 879.08 17.85 % 

19.2-7.2. 850 000.00 28,98% 280 000.00 1 130 000.00 30.29 % 

19.2-7.5 200 000.00 6,82%  200 000.00 5.36 % 

19.2-7.6 50 000.00 1,70%  50 000.00 
1.49 % 

 

ОБЩО: 2 933 000.00 100 % 798 130.35 3 731 130.35 100 % 



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 

(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. 

 

* на база подадени проектни предложения и последно класиране 

 

 

 

Вид индикатор Индикатор
Мерна 

единица

Цел до 

края на 

стратегият

а

Постигнато 

за периода 

на 

доклада*

Източник на 

информация

Проекти, 

финансирани по 

мярката

Брой 26 12

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката

Брой 26 12

Проекти за 

подкрепа на 

стопанства от 

чувствителните за 

СВОМР сектори

Брой 14 6

Проекти, свързани 

с иновации
Брой 7 7

Създадени нови 

работни места 
Брой 16 5

Сключени договори/ 

счетоводни справки 

от бенефициентите

 Индикатори по под-мярка 19.2-4.1

Изходен

Информационна 

система (ИСУН) или 

база данни на МИГ

Резултат

Подпомогнати 

стопанства с 

размер от 8000 до 

25 000 Е СПО

Брой 12 7
База данни на  МИГ/ 

анкетни карти на ЗП

База данни на  МИГ/ 

анкетни карти на ЗП



 

 

 

Вид 

индикатор
Индикатор

Цел до края 

на 

стратегията

Изпълнение*
Източник на 

информация

Проекти, 

финансирани по 

мярката

3 5

Бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката

3 5

Проекти за 

преработка на 

собствени и/ или 

произвеждани на 

територията на МИГ 

продукти

3 5

Проекти, свързани с 

иновации
1 5

Създадени нови 

работни места 
7 8

Сключени 

договори 

/счетоводни 

справки от 

бенефициентите

Индикатори по под-мярка 19.2-4.2

Мерна единица

Изходен

Брой
Информационна 

система (ИСУН) 

или база данни 

на МИГБрой

Резултат

Брой
База данни на  

МИГ

Брой

Брой

Вид 

индикатор
Индикатор

Цел до края 

на 

стратегията

Изпълнение*
Източник на 

информация

Проекти, финансирани по 

мярката
6 4

Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката
6 4

Проекти, свързани с 

иновации
5 4

Въведени нови 

производства
3 3**

Въведени нови услуги 4 3**

Създадени нови работни 

места 
9.5 8.5

Сключени 

договори 

/счетоводни 

справки от 

бенефициентите

Население, ползващо 

услуги, създадени в 

резултат на проектите

10.50%

не може да бъде 

изчислено на 

този етап

База данни на  

МИГ

Индикатори по под-мярка 19.2-6.4

Мерна единица

Изходен

Брой Информационна 

система (ИСУН) 

или база данни на 

МИГБрой

** в два от проектите се въвеждат едновременно и нови за територията производства, и нови услуги

Резултат

Брой

Процент от 

жителите на 

територията

База данни на  

МИГ

* на база подадени проектни предложения, за периода от сключване на споразумението

Брой

Брой

Брой



 

 

Вид 

индикатор
Индикатор Изпълнение*

Проекти, финансирани по 

мярката
4

Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката
1

Проекти с инвестиции в 

социална инфраструктура  

или за предоставяне на 

социални услуги

3

Включени в дейностите по 

изпълнение на проекта 

местни безработни лица или 

представители на уязвими 

групи.

1

Население в територията, 

което се ползва от 

подобрената среда.

33.56%

Ползватели - уязвими групи 

от населението, в т.ч 

малцинства

4000

* на база подадени проектни предложения за периода от сключване на споразумението

* на базата на 20882 души население към изготвяне на СВОМР. 

7007 са жителите на населените места, в които предстоят инвестиции по проектите по подмярката

Индикатори по под-мярка 19.2-7.2

Мерна единица
Цел до края на 

стратегията
Източник на информация

Изходен

Брой 6
Информационна система 

(ИСУН) или база данни на 

МИГ

Брой 1

Резултат

Брой 3

40% База данни на  МИГ

Брой 4500 База данни на  МИГ

База данни на  МИГ

Брой 2 База данни на  МИГ

Процент от 

населението на 

територията*

Вид 

индикатор
Индикатор

Изпълнение

*

Проекти, финансирани 

по мярката
2

Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката
1

Проекти, свързани с 

иновации
1

Създадени нови 

атракции, предоставящи 

услуги с познавателна 

или образователна цел

1

Създадени нови работни 

места 
1

Ползватели - деца и 

младежи; уязвими групи 

от населението в т.ч 

малцинства 

1500**

* на база подадени проектни предложения за периода от сключване на споразумението

Индикатори по под-мярка 19.2-7.5

Мерна единица
Цел до края на 

стратегията
Източник на информация

Изходен

Брой 1
Информационна система 

(ИСУН) или база данни на 

МИГБрой 1

Брой 500 База данни на  МИГ

**951 са общо жителите на двете населени места, в които предстоят инвестиции по проектите по подмярката. 

- В рамките на първото проектно предложение се планира обектът да бъде посетен от всички ученици от територията на

община Добричка, вкл. учители и родители, като се очакват и посещениия от съседни области;

- Във второто проектно предложение също се залага обектът на инвестицията да бъде посетен не само от жители, - но и

от гости на Общината.

- На този етап изписаната стойност е очаквана, но едва ли може да бъде считана за окончателна.

Резултат

Брой 1 База данни на  МИГ

Брой 1 База данни на  МИГ

Брой 2 База данни на  МИГ



 

 

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

неприложимо 

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

Изх. № 110/07.01.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 110-1/07.01.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 01-0800/69/11.01.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 112/14.01.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 113/25.01.2021г. МИГ до МЗХГ (Годишен доклад) 

Изх. № 114/25.01.2021г. МИГ до ДФЗ – гр. Варна 

Изх. № 19-19-2-02-15/05.02.2021г. МЗХГ до МИГ  

Изх. № 01-070-6300/10/11.02.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 115/11.02.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 116/12.02.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 01-0800/417/15.02.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 117/16.02.2021г. МИГ до ДФЗ - гр. Габрово 

Изх. № 01-6300/276/04.03.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 01-6300/287/08.03.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-041-6300/89/09.03.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 118/10.03.2021г. МИГ до ДФЗ - гр. Велико Търново 

Изх. № 120/15.03.2021г. МИГ до Изпълнителен директор на ДФЗ – РА 

Изх. № 19-19-2-02-15/15.03.2021г. МЗХГ до МИГ  

Изх. № 123/17.03.2021г. МИГ до ДФЗ - гр. Велико Търново 

Вид 

индикатор
Индикатор

Изпълне

ние*

Проекти, финансирани по 

мярката
3

Бенефициенти, 

подпомогнати по мярката
3

Дейности / проведени 

събития повишили 

интереса към територията

3

Обекти, свързани с 

природно наследство, 

подобрили 

привлекателността си

2

Обекти, свързани с 

историческо наследство, 

подобрили 

привлекателността си

3

Дял от населението, 

обхванато от проектните 

дейности

не може да 

бъде 

изчислено 

на този етап

Брой 15%
База данни на  

МИГ

Резултат

Брой 4
База данни на  

МИГ

Брой 1
База данни на  

МИГ

Брой 1
База данни на  

МИГ

Индикатори по под-мярка 19.2-7.6

Мерна 

единица

Цел до края 

на 

стратегията

Източник на 

информация

Изходен

Брой 6 Информационна 

система (ИСУН) 

или база данни на 

МИГ
Брой 6



Изх. № 01-6300/334/18.03.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-123-6500/7/22.03.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 01-123-2600/8/22.03.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 01-0800/784/24.03.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 19-19-2-02-15/31.03.2021г. МЗХГ до МИГ  

Изх. № 124/05.04.2021г. МИГ до МЗХ 

Изх. № 91-232/08.04.21 МЗХ до МИГ  

Изх. № 126/08.04.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 127/08.04.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 127-1/08.04.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 126/08.04.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 01-6300/420/09.04.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 129/09.04.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 130/13.04.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 91-232/15.04.21 МЗХ до МИГ  

Изх. № 91-232/19.04.21 МЗХ до МИГ  

Изх. № 01-6300/498/20.04.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-043-2600/47/21.04.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 02-6300/430/22.04.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 131/26.04.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 131-1/26.04.2021г.МИГ до ДФЗ 

Изх. № 01-2600/2745/12.05.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-6500/2406/12.05.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 132/14.05.2021г. МИГ до МЗХ (Искане за анекс) -  

Изх. № 01-2600/2915/19.05.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6500/2526/19.05.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-0800/784/20.05.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6300/688/31.05.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-200-2600/442/03.06.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 133/10.06.2021г. МИГ до МЗХ 

Изх. № 133-1/10.06.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 134/10.06.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 136/15.06.2021г. МИГ до ДФЗ-Сливен 

Изх. № 137/17.06.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 138/23.06.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 19-19-2-02-15/09.07.2021г. МЗХГ до МИГ  

Изх. № 01-6500/3093/09.07.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6300/864/14.07.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6500/2406/16.07.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-2600/2745/16.07.2021г. ДФЗ до МИГ   



Изх. № 01-6500/3159/16.07.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-2600/4040/16.07.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-2600/4047/16.07.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-0033/6500/102/19.07.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 139/21.07.2021г. МИГ до ДФЗ - В.Търново 

Изх. № 140/30.07.2021г. МИГ до МЗХ 

Изх. № 01-6300/963/05.08.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-281-2600/235/11.08.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-090-6500/405/16.08.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 142/17.08.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 142-1/17.08.2021г. МИГ до ДФЗ-Разград 

Изх. № 01-090-6500/411/18.08.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-153-6500/164/20.08.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-283-2600/299/23.08.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6300/1055/23.08.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-0800/2249/26.08.2021г. ДФЗ до МИГ   

Изх. № 01-2600/4040/27.08.2021г. ДФЗ до МИГ -   

Изх. № 01-6500/3159/27.08.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 143/27.08.2021г. МИГ до ДФЗ-Ямбол  

Изх. № 144/27.08.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 145/02.09.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 145-1/02.09.2021г. МИГ до ДФЗ – Ямбол 

Изх. № 145-2/08.09.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 146/08.09.2021г. МИГ до ДФЗ 

Изх. № 147-1/08.09.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 02-6300/1101/09.09.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 148/16.09.2021г. МИГ до ДФЗ – Ямбол  

Изх. № 01-6300/1211/17.09.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 19-19-2-02-15/27.09.2021г. МЗХГ до МИГ  

Изх. № 01-6500/4528/29.09.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 150/29.09.2021г. МИГ до ДФЗ – Сливен  

Изх. № 151/29.09.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 152/29.09.2021г. МИГ до МЗХ  

Изх. № 01-6500/4528/29.09.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6500/4315/05.10.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 01-6300/1369/20.10.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 153/21.10.2021г. МИГ до МЗХ  

Изх. № 153-1/21.10.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 01-6300/1403/26.10.2021г. ДФЗ до МИГ  

Изх. № 154/26.10.2021г. МИГ до ДФЗ-Видин  



Изх. № 155/03.11.2021г. МИГ до ДФЗ-Ямбол  

Изх. № 157/09.11.2021г. МИГ до МЗХ  

Изх. № 157 - 1/09.11.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 159/25.11.2021г. МИГ до МЗХ  

Изх. № 159 - 1/25.11.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 160/29.11.2021г. МИГ до ДФЗ  

Изх. № 162/07.12.2021г. МИГ до МЗХГ 

Изх. № 01-6300/1629/08.12.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 01-6300/1629/08.12.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 03-030- РД/259/14.12.2021г. ДФЗ до МИГ 

Изх. № 03-150-РД/213/23.12.2021г. - ДФЗ до МИГ  

 

14. Опис на приложения 

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

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

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

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

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

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

за финансиране в лева 

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

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

период в лева 

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

споразумение за финансиране в лева 

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

райони 

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

от ЕЗФРСР – неприложимо към периода на доклада 

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

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

сключване на споразумение за финансиране в лева 

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

лева 
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Приложения: 

 

 
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 

 

   

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени

Работни места,

разкрити в резултат

от подпомагане на

проектите, 

финансирани от:

ЕЗФРСР 33.5 1 0 13 10 0 2 0 2

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)

Индикатор Брой съгласно СВОМР

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР

1 2 3 4 5 6

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура;
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ.

7308.00 1500.00 8507.00 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

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

Подмярка 19.2-4.1. 

Подкрепа за инвестиции 

в земеделски 

стопанства

26 0 31 0 20 0 20 7 7 5 5 16.13% 1 1 3.85%

Подмярка 19.2-4.2  

Инвестиции в 
3 2 8 2 8 2 8 1 3 1 3 37.50% 1 1 33.33%

Подмярка 19.2-6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

6 0 4 0 4 0 4 1 1 1 1 16.67% 0 0 0

Подмярка 19.2-7.2 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

6 0 4 0 4 0 4 4 4 3 3 75% 0 0 0

Подмярка 19.2-7.5. 

Подкрепа за публично 

ползване в 

1 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 100% 0 0 0

Подмярка 19.2-7.6. 

Съхранение и 

приобщашане към 

богатствата на 

6 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 16.67% 0 0 0

Общо: 48 5 52 5 41 5 41 16 18 13 15 2 2 0.37179487

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

Брой договори с 

изплатена субсидия 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ

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



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

Подмярка 19.2-4.1. 

Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства

0 0 0% 0 0 0 0 578670.05 289335 74810.49

Подмярка 19.2-4.2  

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански 

продукти

106829.84 53414.92 50% 106829.84 53414.92 106829.84 53414.92 482099.37 241049.68 49623.52

Подмярка 19.2-6.4. 

Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски 

дейности

0 0 0% 0 0 0 0 199980.35 149985.26 0

Подмярка 19.2-7.2 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура

0 0 0% 0 0 0 0 538229.88 538229.88 0

Подмярка 19.2-7.5. 

Подкрепа за публично 

ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура

0 0 0% 0 0 0 0 199999.84 199999.84 0

Подмярка 19.2-7.6. 

Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и природното 

наследство

44695 44695 100% 44695 44695 44695 44695 14840 14840 0

Общо: 151524.84 98109.92 151524.84 98109.92 151524.84 98109.92 2013819.49 1433439.66 124434.01

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



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

 

 
 

  

ОСТАТЪК
Процент на 

одобрение

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)

вкл. средствата по 

доп.споразумение 

РД50-27/14.10.2021г.

Подмярка 19.2-4.1. Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства
1218130.35 3801596.34 1900798.18 1442474.38 709527.45 1442474.38 709527.45 578670.05 289335.00 289335.00 928795.35 23.75% 74810.49

Подмярка 19.2-4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

467120.92 934633.56 467316.78 934633.56 467120.92 563386.70 281693.35 360630.92 180315.46 180315.46 286805.46 38.60% 49623.52

Подмярка 19.2-6.4. Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности
665879.08 690125.57 517594.19 669658.77 491949.47 669658.77 491949.47 199980.35 149985.26 149985.26 515893.82 22.52% 0

Подмярка 19.2-7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура

1130000.00 854496.62 854496.62 854496.62 854496.62 854496.62 854496.62 802949.55 802949.55 538229.88 591770.12 47.63% 0

Подмярка 19.2-7.5. Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа 

инфраструктура

200000.00 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 199999.84 0.16 100.00%

Подмярка 19.2-7.6. Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство

50000.00 44695.00 44695.00 44695.00 44695.00 44695.00 44695.00 14840.00 14840.00 14840.00 35160.00 29.68% 0

Общо: 3731130.35 6525546.93 3984900.61 4145958.17 2767789.3 3774711.31 2582361.7 2157070.71 1637425.11 1372705.44 2358424.91 124434.01

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

Изплатена 

субсидия
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

субсидията по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ



Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

 
 

 

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

 

 
 

Цел за периода 

2014 – 2020 

Процент 

на 

одобрение

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: Създаване на  

поминък, който опазва 

богатствата на територията

35 2 43 2 21 2 21 11 11 7 9 25.71% 2 2 5.71%

Приоритет 2: Подобряване и 

разнообразяване на  живота и 

привличане интереса към 

територията

13 3 9 3 9 3 9 5 7 4 6 46.15% 0 0 0

Общо: 48 5 52 5 30 5 30 16 18 11 15 71.87% 2 2 5.71%

Брой договори с 

изплатена субсидия 

ПРИОРИТЕТИ

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

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: Създаване на  поминък, който 

.опазва богатствата на територията - 19.2-4.1
0 0 0% 0 0 0 0 578670.05 289335.00 74810.49

Приоритет  1: Създаване на  поминък, който 

.опазва богатствата на територията - 19.2-4.2
106829.84 53414.92 50% 106829.84 53414.92 106829.84 53414.92 482099.37 241049.68 49623.52

Приоритет 2: Подобряване и разнообразяване на  

живота и привличане интереса към територията - 

подмярка 19.2-6.4

0 0 0% 0 0 0 0 199980.35 149985.26 0

Приоритет 2: Подобряване и разнообразяване на  

живота и привличане интереса към територията - 

подмярка 19.2-7.2

0 0 0% 0 0 0 0 538229.88 538229.88 0

Приоритет 2: Подобряване и разнообразяване на  

живота и привличане интереса към територията - 

подмярка 19.2-7.5

0 0 0% 0 0 0 0 199999.84 199999.84 0

Приоритет 2: Подобряване и разнообразяване на  

живота и привличане интереса към територията - 

подмярка 19.2-7.6

44695 44695 100% 44695 44695 44695 44695 14840.00 14840.00 0

Общо: 151524.84 98109.92 151524.84 98109.92 151524.84 98109.92 2013819.49 1433439.66 124434.01



 

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

 

 
 

 

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

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 

 

 

 

  

ОСТАТЪК

Процент 

на 

одобрение

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: Създаване на  

поминък, който опазва богатствата 

на територията

2351130.35 5426355.47 2885709.15 3046766.71 1668597.84 2675519.85 1483170.27 1139281.32 619635.72 669630.81 1681499.54 28.48% 124434.01

Приоритет 2: Подобряване и 

разнообразяване на  живота и 

привличане интереса към 

територията

1430000.00 1099191.46 1099191.46 1099191.46 1099191.46 1099191.46 1099191.46 1017789.39 1017789.39 753069.72 676930.28 52.66% 0

Общо: 3781130.35 6525546.93 3984900.61 4145958.17 2767789.3 3774711.31 2582361.73 2157070.7 1637425.1 1422700.5 2358429.82 81.14% 124434.01

Изплатена 

субсидия
ПРИОРИТЕТИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

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

Приоритетина съюза за 

развитие на селските 

райони

Брой 

одобрени 

заявления от 

МИГ

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ

Брой 

изплатени

заявления 

отДФЗ в 

лв.

Субсидия по 

проектите, одобрени 

от МИГ в лв.

Субсидия по проектите, 

одобрени от ДФЗ в лв.

Изплатена субсидия в 

лв.

1 3 4 5 6 7 8

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;

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите

2

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 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;

12 5 1 709527.45 578670.05 74810.49

2B

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията;

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;

5 3 1 263735.61 180315.46 49623.52

3B
Подпомагане на превенцията и управлението 

на риска на стопанствата;

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;

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:

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:

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с акцент 

върху следните области:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство; 

5B

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост; 

5C

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката;

5D
Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство;

5E

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство;

6A

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места;

4 1 0 491949.47 0 0

6B
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони; 
9 6 0 1099191.46 1017789.39 0

6C

Подобряване на достъпа до информационни 

и комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските 

райони;

FA Друга област 

30 124434.01

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:

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с 

акцент върху следните 

области:



 

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

 

 

 

 

 

 

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

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

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
5 1

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
3 1

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

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



 

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

Обща подпомогната площ (ха) 0 0

(Отнася се за площта, обхваната от

инвестиции за напояване)
0 0

Общ размер на инвестициите 0 0

(Сума от всички допустими

инвестиционни разходи - публични и

частни)

0 0

Общ размер на инвестициите 0 0

(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

5A
Повишаване на ефективността при

потреблението на вода в селското стопанство 

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

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 

P5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



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

 

 
 

 

 

  

Цел за периода 

2014 – 2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ 13

МИГ

Публичен орган/община 7 0 6 0 6 0 6 4 6 3 5 38.46% 0 0 0

НПО 6 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 7.69% 0 0 0

други

ЧАСТНИ 35

Малко или средно предприятие

Микропредприятие(Моля, 

отбележете и юридическата 

форма) - ЕООД

1 13 1 13 1 13 0 5 5 5 14.29% 1 1 2.86%

Физическо лице 1 8 1 8 1 8 1 4 4 4 11.43% 1 1 2.86%

ЕТ 0 0 0 0

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго(ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 48 5 30 5 30 5 30 6 16 13 15 2 2 5.71%

ОБЩО: 48 5 30 5 30 5 30 6 16 13 15 0 2 2 5.71%

Брой договори с 

изплатена субсидия 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

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



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

 

 
  

ОСТАТЪК

Процент 

на 

одобрение

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

МИГ

Публичен орган/община 1330000 1054496.46 1054496.46 1054496.46 1054496.46 1054496.46 1054496.46 802949.55 802949.55 538229.88 791770 40.47% 0

НПО 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

други

ЧАСТНИ 2351130 5426355.47 2885709.15 3046766.71 1668597.84 2675519.85 1483170.27 360630.92 180315.46 180315.46 2170815 7.67% 124434.01

Малко или средно предприятие

Микропредприятие(Моля, 

отбележете и юридическата 

форма) ЕООД

Физическо лице 0 0 0 0 0

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ 0 0 0 0 0

Друго(ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 3731130.35 6480851.93 3940205.61 4101263.17 2723094.3 3730016.31 2537666.73 1163580.5 983265.01 718545.34 2962585.01 48.14% 124434.01

ОБЩО: 3731130.35 6480851.93 3940205.61 4101263.17 2723094.3 3730016.31 2537666.73 1163580.5 983265.01 718545.34 2962585.01 48.14% 124434.01

Изплатена субсидия
ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

субсидията 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



 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрена

субсидия 

от 

УО/ДФЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 7.1 8.1 9 10 11 12 13 14 15

ЗП Христо Василев Недков

"Закупуване на технологично оборудване 

за производство на ябълков оцет от ЗП 

Христо Недков” 61457.98 30728.99 50.00% 61457.98 30728.99

61457.98 30728.99 61457.98 30728.99 0

НАСТО - ПЕТ ЕООД

„Инвестиции в обект за производство на 

месни заготовки и месни продукти от 

птиче месо“ 45371.86 22685.93 50.00% 45371.86 22685.93

45371.86 22685.93 0 0 0

Сдружение с нестопанска цел 

"Баян"

Организиране и провеждане на фестивал 

на хляба в Златна Добруджа 14985.00 14985.00 100.00% 14985.00 14985.00 14985.00 14985.00
0.00 0.00 0.00

Народно читалище "Възраждане - 

1941" Празник на градинаря в село Одринци 14840.00 14840.00 100.00% 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00 14840.00
0.00

Народно читалище "Просвета - 

1940"

Фестивал на добруджанския фолклор - 

село Царевец 14870.00 14870.00 100.00% 14870.00 14870.00 14870.00 14870.00
0.00 0.00 0.00

Общо: 151524.84 98109.92 151524.84 98109.92 0 0 151524.84 98109.92 76297.98 45568.99 0

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулирано 

заявление

Мотив за 

отхвърляне

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Име на кандидата/ получателя Име на проекта

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

субсидията по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

% на 

заявената 

помощ

Резерви

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

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

ПОДМЯРКА 19.2-4.2

Подмярка 19.2-4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

ПОДМЯРКА 19.2-7.6

Подмярка 19.2-7.6.Съхранение и 

приобщашане към богатствата на 

територията на МИГ Добричка


