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

ВОМР -  Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ  -    Държавен фонд „Земеделие“ 

ЕИП –   Единен информационен портал 

ИГРП – Индикативна годишна работна програма 

ИСУН-  Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските 

КИП -     Комисия за избор на проекти  

МИГ - Местна инициативна група/ Местна инициативна рибарска  група 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО  -      Управляващ орган 

УС -       Управителен съвет 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

През периода 01.01.2018 – 31.12.2018 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ е стартирал 

приеми по 11 от общо 13 мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно 

развитие, което оказва пряко влияние върху групите заинтересовани лица на територията на 

МИГ: 

 Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 

- Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  

- Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

- Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

- Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

- Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“ 
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 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“ 

- Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“ 

- Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” 

- Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“ 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“: 

- Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” 

В отчетния период има общо 6 процедури, с приключени крайни срокове през 2018 година, 

като са подадени проектни предложения от представители и на трите групи заинтересовани 

страни – публичен сектор, нестопански и стопански сектор: 

 Процедура за подбор на проектни предложения №  BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, 

Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград: 

 Публичен сектор – 1 подадено проектно предложение  

 Стопански сектор – 1 подадено проектно предложение  

 Нестопански сектор – 8 подадени проектни предложения  

 Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, 

Септември, Велинград - Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

 Стопански сектор – 4 подадени проектни предложения  

 Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.124-S1 МИГ Белово, 

Септември, Велинград - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 Публичен сектор – 4 проектни предложения 

 Нестопански сектор – 3 проектни предложения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

  

5 

 Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.127-S1, Процедура: 

МИГ - Белово Септември Велинград - – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

 Публичен сектор - 2 проектни предложения 

 Нестопански сектор – 1 проектно предложение 

 Процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, 

Септември, Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети 

лица“. 

 Стопански сектор – 5 подадени проектни предложения  

 Процедура за подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № 

BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности като ромите“. 

 Стопански сектор – 1 подадено проектно предложение 

 Процедура за подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № 

BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ 

 Стопански сектор – 1 подадено проектно предложение  

 Процедура за подбор на проектни предложения с три крайни срока за кандидатстване № 

BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ 

 Стопански сектор – 8 подадени проектни предложения  

Най-общо, изпълнението на Стратегията за ВОМР е за периода 01.01.2018 – 31.12.2018г. е 

оказало пряко въздействие върху трите заинтересовани групи, чрез предоставяне на възможности 

за кандидатстване на: 20 представители на стопански сектор (земеделски производители, 

микропредприятия, малки и средни предприятия), 12 представители на нестопански сектор 

(читалища) и 7 представители на публичен сектор (община). Към 31.12.2018г. са приключени 

оценките по две процедури:  

- Процедура BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ – одобрени от МИГ 9 проектни предложения – 1 проектно предложение на 
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представител на стопански сектор, 1 на представител на публичен сектор и 7 на 

представители на нестопански сектор. 

- BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград – мярка 1.1 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ – одобрено от МИГ 1 проектно 

предложение на представител на стопански сектор. 

В процес на оценка са още 6 процедури, където има подадени проектни предложения и от 

трите групи заинтересовани страни. 

За отчетния период има постигнато непряко въздействие върху групите от заинтересовани 

лица, чрез провеждане на 12 броя информационни срещи за всеки обявен прием по мерките от 

СВОМР. Участниците в информационните срещи се запознават пряко с условията за 

кандидатстване, допустимостта на дейностите, разходите и кандидатите, начините за подаване на 

проектните предложения, необходимите документи, които се прилагат. 

Въздействие върху целева група неправителствен сектор (читалища, НПО) бе постигнато, 

чрез включването им в 4 броя информационни срещи по процедури за кандидатстване по 

мерките: 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирани от ПРСР 

2014-2020г. и 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. 

Въздействие върху целева група стопански сектор (микропредприятия, малки и средни 

предприятия, земеделски производители) бе постигнато, чрез включването им в 8 броя 

информационни срещи по процедури за кандидатстване по мерките: 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“, финансиране от ПРСР 2014 – 2020, 1.6  „Подобряване на равния достъп 

до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“, 2.1 „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, финансирани от ОПРЧР 

2014 – 2020. 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“, финансирани от ОПИК 2014-2020г. 

Въздействие върху целева група публичен сектор (общини, училища, доставчици на социални 

услуги) бе постигнато, чрез включването им в 4 броя информационни срещи по процедури за 
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кандидатстване по мерките: 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ финансирани от 

ПРСР 2014-2020г., 1.6  „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“, 2.1 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020. 

 

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

при наличие на такива; 

През периода 01.01.2018 – 31.12.2018г., МИГ Белово, Септември, Велинград публикува 

процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, 

Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“. Процедурата бе отворена в периода 21.09.2018 – 30.11.2018г. По процедурата постъпи 1 

проектно предложение с кандидат – юридическо лице „работодател“, като проектното 

предложение бе предложено за одобрение с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 

93 494,79 лева. Проектното предложение е изцяло насочено към целева група „роми“, като има 

предвидени дейности, насочени към подобряване достъпа до заетост, подобряване достъпа до 

образование, подобряване достъпа до социални и здравни услуги и развитие на местните 

общности и преодоляване на негативните стереотипи. В дейностите по проекта ще бъдат 

включени над 80 представители на малцинствената група от град Велинград и село Драгиново, 

като са очаква ефектът от неговата реализация да доведе до социално включване и преодоляване 

на негативните тенденции за тази уязвима група. 

3. Изпълнение на целите на СВОМР; 

В Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград са заложени следните стратегически и специфични цели: 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 – ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА, 

НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ  

Специфична цел 1.1  „Технологично обновление на МСП и въвеждане на иновации“:  
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През посочения период, МИГ Белово, Септември, Велинград е стартирал прием по 2 

мерки, свързани с постигане на специфична цел 1.1.: 

 Мярка 1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията, финансирана от 

ОПИК 2014–2020 – реализирани два приема по процедурата: общо брой подадени 

проектни предложение – 1; общ брой предложени за финансиране проектни 

предложения - 1; 

 Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от 

ОПИК 2014–2020 – реализирани три приема по процедурата: общо брой подадени 

проектни предложение – 8; 

Специфична цел 1.2 „Разнообразяване възможностите за  създаване на местен бизнес 

и заетост на населението извън земеделието“ 

През посочени период е отворена за кандидатстване Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“, финансирана от ПРСР 2014–2020, чиито крайни срокове за 

кандидатстване изтичат през 2019 година. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И 

РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Специфична цел 2.1 „Подобряване ефективността на земеделските стопанства“ 

През посочения период, МИГ Белово, Септември, Велинград е стартирал прием по 1 

мярка, свързана с постигане на специфична цел 2.1.: 

 Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансиране от ПРСР 

2014-2020 - реализиран един прием по процедурата: общо брой подадени проектни 

предложение – 4;  

Специфична цел 2.2 „Модернизиране на  технологичната база и внедряване иновации в 

преработвателните предприятия“ 

През посочени период е отворена за кандидатстване Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014–2020, чиито 

крайни срокове за кандидатстване изтичат през 2019 година. 

Специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост  и качеството на работните 

места“ 
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През посочения период, МИГ Белово, Септември, Велинград е стартирал прием по 1 

мярка, свързана с постигане на специфична цел 3.1.: 

 Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“, финансиране от ОПРЧР 2014-2020 – 

реализирани два приема по процедурата: общо брой подадени проектни 

предложение – 5; 

Специфична цел 3.2 „Насърчаване на социалното включване” 

 Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“, финансиране от ОПРЧР 2014-2020 – реализиран един прием по 

процедурата: общо брой подадени проектни предложение – 1; 

Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните услуги за 

населението“ 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014–

2020 – реализиран един прием по процедурата: общ брой подадени проектни 

предложения – 7; 

Специфична цел 5.1 „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“ 

 Мярка 7.5 „„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014–2020, реализиран един 

прием по процедурата: общ брой подадени проектни предложения – 3; 

Специфична цел 5.2 „Валоризация на природното и културно наследство и 

ефективни маркетинг и реклама на територията като туристическа дестинация“ 

 Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“, финансиране от ПРСР 2014-2020 – реализиран един прием 

по процедурата: общо брой подадени проектни предложение – 10; общ брой 

предложени за финансиране проектни предложения – 9. 

 

4. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 
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4.1.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; 

Индикативната годишна работна програма на МИГ Белово, Септември, Велинград за 2018 

година е приета с протокол № 6 от 14.07.2017 г. и Протокол № 7 от 16.08.2017 г. на заседание на 

УС на МИГ. Поради провеждане на съгласувателни процедури на условията за кандидатстване 

по всички мерки от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград с Управляващите органи на 

ОПРЧР, ОПИК и ПРСР са реализирани четири актуализации на ИГРП през 2018г., така че да се 

предоставя навременна, актуална и вярна информация на заинтересованите страни: 

 Актуализиране на ИГРП – 03.04.2018 с Протокол № 22 от 03.04.2018г. 

 Актуализиране на ИГРП – 30.04.2018 с Протокол № 26 от 03.04.2018г. 

 Актуализиране на Индикативен годишен график за приеми по мерки от СВОМР  – 

13.09.2018 с Решение на УС № 79 от 13.09.2018г. 

 Актуализиране на Индикативен годишен график за приеми по мерки от СВОМР  – 

24.10.2018 с Решение на УС № 97 от 24.10.2018г. 

Индикативният годишен график за приеми по мерки от СВОМР  на МИГ Белово, Септември, 

Велинград за 2019 година е приета с Решение № 87 от 01.10.2018 г. на заседание на УС на МИГ. 

Всички актуализирани Индикативни годишни графици са изпратени за информация на УО на 

ПРСР и са съгласувани с УО на ОПРЧР и ОПИК. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

В изпълнение на дейностите по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,  МИГ е организирал и провел през периода 

01.01.2018г. – 31.12.2018г. 13 информационни срещи: 

1/ по Дейност 3 „Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода - чл. 9, ал. 3, т. 3“ - Разходи за организиране на 

еднодневна информационна среща, свързана с подготовката на проекти по СВОМР – зала, 
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кафе-паузи, консумативи и хартия (за най-малко десет участници) са проведени 8 

информационни срещи с цел консултиране, подготовка и изпълнение на проекти по стратегията 

за водено от общностите местно развитие за представители на заинтересованите група – 

стопански сектор (микропредприятия, малки и средни предприятия): 

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, проведена на 25.05.2018г. в гр. Велинград.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, проведена на 06.08.2018г. в гр. Велинград.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по мярка 1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, проведена на 04.07.2018г. в град Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, Септември, 

Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, по мярка 1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, финансирана от ОПИК 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград, проведена на 21.09.2018г. в град Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, 
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Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети 

лица“ по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. 

от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, проведена на 16.07.2018г. в град Септември.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, 

Велинград – предоставяне на възможности за учене през целия живот на заети 

лица“ по мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене 

през целия живот за всички възрастови групи“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. 

от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, проведена на 01.11.2018г. в град Велинград.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, 

Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ по мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, проведена на 10.10.2018г. в град Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.074 по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ по мярка Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, проведена на 05.11.2018г. в град 

Септември.  

2/ по Дейност 3 „Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително 

роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода - чл. 9, ал. 3, т. 3“ - 

Разходи за организиране на еднодневна информационна среща, свързана с подготовката 
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на проекти по СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи и хартия (за най-малко десет 

участници) са проведени 5 информационни срещи с цел консултиране, подготовка и 

изпълнение на проекти по стратегията за водено от общностите местно развитие за 

представители на заинтересованите група – нестопански сектор (читалища, НПО, 

физически лица) и публичен сектор: 

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ по мярка Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, проведена на 19.06.2018г. в град 

Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното 

природно, културно наследство и традиции“ по мярка Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, проведена на 02.07.2018г. в град 

Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № G06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, 

Велинград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-

2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, проведена на 15.11.2018г. в град Белово.  
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 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти  по процедура за подбор 

на проектни предложения № BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, 

Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ по мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград, проведена на 16.11.2018г. в град Белово.  

 Информационна среща, свързана с подготовка на проекти по процедура  

BG06RDNP001-19.127 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от стратегията за ВОМР 

на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, проведена на 30.11.2018г. в град  Белово.  

На участниците в информационните срещи бяха осигурени печатни и рекламни материали 

/презентационни материали, информационна книжка с мерките по СВОМР, химикал, папка/. 

В проведените от МИГ Белово, Септември, Велинград информационни срещи през 2018г. бяха 

включени общо 107 души. 

С цел информиране и подпомагане подготовката на проектни предложения от бенефициенти 

на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград бяха проведени 39 бр. консултации от 

служителите на МИГ. Консултациите са по ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

В отчетения период има стартирали общо 11 покани за подбор на проектни предложения 

по следните мерки:  

- Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  

- Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

- Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

- Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

- Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 
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- Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“ 

- Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“ 

- Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените” 

- Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“ 

- Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП” 

Процесът по обявяване на прием по всяка една процедура включва: 

1. Публикуване на обява, условия за кандидатстване и придружаващи документи в сайта на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

2. Поставяне на обява за отворен прием пред офиса на МИГ Белово, Септември, Велинград – гр. 

Белово, ул. Орфей № 2А и на сградите на трите общински администрации и сградата на 

„Туристически информационен център“ Велинград. 

3. Публикуване на обява за кандидатстване в минимум един местен вестник – Вестник ТЕМПО. 

4. Публикуване в общински вестници на общините Белово и Септември. 

5. Публикуване на обяви за кандидатстване в сайтовете на общините Белово, Септември и 

Велинград и сайта на Туристически информационен център – Велинград. 

6. Изпращане на обявата на Областен информационен център – гр. Пазарджик. 

7. Изпращане на обявата по електронна поща на всички членове на ОС на МИГ. 

8. Изпращане на обявата по електронна поща на всички консултирани лица, включени в 

регистъра за консултации по съответната мярка. 

9. Изпращане на обявата по електронна поща на всички, участвали в информационни срещи по 

съответната мярка. 

10. Провеждане на еднодневна информационна кампания, свързана с подготовката на проектни 

предложения по конкретната процедура. 

 

Процесът на провеждане на разяснителна кампания за всяка процедура включва: 
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1. В изпълнение на дейностите по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,  МИГ е организирал и провел през периода 

01.01.2018г. – 31.12.2018г. 13 информационни срещи: 

- 1 информационна среща по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 - 

2020 

- 1 информационна среща по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от ПРСР 2014 - 2020 

- 2 информационни срещи по Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“ от ПРСР 2014 - 2020 

- 1 информационна среща по Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от 

ПРСР 2014 - 2020 

- 2 информационни срещи по Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от ОПРЧР 

2014 -2020 

- 2 информационни срещи по Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ от ОПРЧР 2014 -2020 

- 2 информационни срещи по мярка Мярка 2.2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП” от ОПИК 2014-2020 

- 2 информационни срещи по Мярка 1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ от ОПИК 2014-2020 

2. Издаване на информационна книжка с условията за кандидатстване по всички 13 мерки, 

включени в СВОМР. Книжките са използвани при провеждане на информационните срещи, при 

провеждане на консултация с бенефициенти, за популяризиране на процедурите по СВОМР. 

3. В рамките на посочените възможности за задаване на въпроси и консултации по процедурите, 

експертите на МИГ отговаряха на запитвания от страна на потенциални кандидати за финансово 

подпомагане. 

 

Процесът по прием на проектни предложение по всяка една процедура включва: 
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За периода има подадени 39 проектни предложения, като за 2018 година има 1 оттеглено 

проектно предложение. Всички проектни предложения са подадени електронно чрез системата 

ИСУН 2020. 

 

Процесът по подбор на проектни предложения по всяка една процедура включва: 

1. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложение в рамките на 3 дни след 

последния срок за прием на проектни предложения със заповед на Председателя на УС но МИГ. 

За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 са назначени 10 комисии за подбор на проектни предложения, 

състоящи се от Комисията за избор на проекти е съставена от: председател без право на глас, 

секретар без право на глас, трима членове с право на глас и резервни членове, които са не по-

малко от трима. В две от Комисиите за подбор на проектни предложения има включен и 

помощник – оценител.  

2. Комисията работи в срок 30 работни дни след крайната дата за прием на проектни 

предложения. Получените проектни предложения се проверяват за административно 

съответствие, допустимост и подлежат на техническа и финансова оценка.  

3. Три КППП приключват работа през периода 01.01.2018 – 31.12.2018: 

- КППП, назначена със Заповед № 3 от 01.06.2018г. по процедура BG16RFOP002-2.020 МИГ 

Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП по мярка 2.2. 

„Подобряване на производствения капацитет в МСП“. 

- КППП, назначена със Заповед № 7 от 01.08.2018г. по процедура BG06RDNP001-19.031-S1, 

Процедура: МИГ - Белово Септември Велинград - Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ 

- КППП, назначена със Заповед № 17 от 01.11.2018г. по процедура BG16RFOP002-1.007 МИГ-

Белово, Септември, Велинград по мярка 1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“. 

КППП по останалите процедури продължават своята дейност през 2019 година и не са обект на 

настоящия доклад. 

4. Работата на КППП приключва с изготвянето на Оценителен доклад, който се утвърждава от 

Управителен съвет на МИГ. След което, същият се изпраща за одобрение от УО/ДФЗ. За периода 
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до 31.12.2018г. няма получено одобрение от УО/ДФЗ на изпратените оценителни доклади по 

трите процедури. 

5. За периода 01.01.2018 – 31.12.2018 няма сключени договори за безвъзмездна финансова 

помощ. 

 

4.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от служителите на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. е водена кореспонденция с 

УО на Програма за развитие на селските райони и Държавен фонд земеделие, УО на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Освен с 

УО, МИГ „Белово, Септември, Велинград“ води кореспонденция с кметовете и общинските 

съвети на трите общини, влизащи в състава й. Получени и изпратени са редица писма, които се 

описват в книги за входяща и изходяща поща на МИГ Белово, Септември, Велинград.  

МИГ Белово, Септември, Велинград води и регистър на проведените консултации на 

потенциални бенефициенти по мерките, заложени в СВОМР. 

МИГ разполага с отделно помещение – архив, което му дава възможността изрядно да 

съхранява цялата документация по проектните предложения, приключена и архивирана 

документация. 

 

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

на електронната страница на МИГ;  

През 2018 година бяха публикувани: 

 11 обяви за обществено обсъждане на процедури по мерки от СВОМР на МИГ; 

 11 справки за отразени коментари, след провеждане на обществено обсъждане по всяка 

една публикувана процедура; 

 11 обяви за стартиране на приеми по мерки от СВОМР на МИГ с прикачени условия и 

документация за участие; 

 Публикувани са списъци с постъпили проектни предложения по 6 процедури
1
; 

                                                 
1
 По мярка 1.6. и мярка 2.1., финансирани от ОПРЧР, процесът по оценка продължава през 2019 година. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

  

19 

 Публикувани са списъци с одобрени за финансиране проектни предложения по 4 

процедури; 

 Публикувани са списъци с отхвърлени проектни предложения по 4 процедури; 

 Публикувани са списъци с оттеглени проектни предложения по 4 процедури; 

 Публикувани са списъци с резервни проектни предложения по 4 процедури; 

 Публикувани са 4 актуализирани версии на ИГРП за 2018 година 

 Публикувана е Индикативния годишен график за прием на проектни предложения по 

мерки от СВОМР на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

 Публикувани са всички решения на ОС и УС от проведените през отчетния период 

заседания; 

 Информация за участие на МИГ Белово, Септември, Велинград в три събития, 

организирани от Областен информационен център – Пазарджик. 

 Годишен доклад по мярка 19.4 

 Информация за проведените информационни срещи 

МИГ е изработил и отпечатал 13 вида информационни книжки, с условията за 

кандидатстване по всяка мярка, включена  с в СВОМР за финансиране през програмен период 

2014-2020г. Информационните книжки се използват от служителите на МИГ при провеждане 

на консултации, при информационни срещи и обучения с цел запознаване на заинтересованите 

страни с мерките от СВОМР, целта и обхвата, допустимите дейности и разходи, допустимите 

получатели, финансови параметри, интензитет на финансовата помощ и размер на бюджета по 

мярката, както и критерии за избор на проекти по всяка една процедура. Информационните 

книжки служат за подпомагане на бенефициентите за идентифициране на мярката и фонда за 

финансиране на проектната им идея. 

За 2018 година МИГ е изработил следните планирани и одобрени рекламни материали за 

популяризиране дейността на МИГ,  СВОМР и подхода ЛИДЕР: 

 годишни работни календари – стенни – 100 бр.  

 работни тефтери – 150 бр.   

 химикали от ПВС – 500 бр.  

 чаши – 100бр.  
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 флаш – памет – 50 броя  

 календарчета – 1000 бр.  

 пирамидки – 100 бр.  

 химикали от метал – 100 бр. 

 скицник, блокче – 500 бр.  

 папки – 100 бр. 

 ключодържатели – 100 бр.  

Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията за Единен 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020г. На всички рекламни материали са поставени: емблемата на ЕС, общото лого на 

програмен период 2014-2020г, упоменат е финансиращият фонд, както и Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

 

4.4.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; 

МИГ Белово, Септември, Велинград извършва мониторинг във връзка със сключените 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ относно задължението на 

бенефициентите да подновяват ежегодно своите застрахователни полици. МИГ изготвя и 

изпраща на бенефициентите от програмен период 2007-2013г. напомнителни писма за 

изтичане на срока на застраховката и необходимост от подновяване, както и за задължението 

на бенефициентите да изпращам подновената застраховка в ДФЗ – РА град Пловдив. В тази 

връзка МИГ изисква от своите бенефициенти и представяне освен  в ДФЗ и в МИГ на копие на 

подновената застрахователна полица заедно с общите условия, банково нареждане или сметка 

за изплатени суми или пълно банково извлечение. МИГ води регистър за сключените 

застраховки на всичките си бенефициенти. 

 

4.5.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

 През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. за МИГ бе невъзможно да спази сроковете при 

първоначално планираните приеми заложени в ИГРП 2018г., което доведе до нейното 
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актуализиране четири пъти. Това е в резултат от процедурите по съгласуване и одобрение на 

условията и документацията за кандидатстване по всяка едно от мерките, включени в 

стратегията, липсата на публикувани наредби и бизнес планове по мерките, както и протичащата 

реформа и преминаването от наредби към насоки. Всичко това пряко касае изготвянето на 

условия за кандидатстване по мерките от СВОМР пред МИГ. 

 

5. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

 Иновативните характеристики на СВОМР са основно по отношение на Мярка 1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ от ОПИК е изцяло насочена към 

подпомагане на целия процес по въвеждане на нови продукти или услуги за територията.  

През периода е публикувана процедура за подбор на проектни предложения  № BG16RFOP002-

1.007 МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, чиято основна цел е подкрепа за 

въвеждането на иновации в предприятията от територията на МИГ, попадащи в тематичните 

области на ИСИС на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград. Подадено е 1 едно 

проектно предложения с общ размер на БФП – 348 570 лева.  Проектът е насочено към 

внедряване на нови продукти, насочени към здравословния начин на живот. Ще бъде закупено 

изключително иновативно оборудване за измерване на телесното тегло и автоматично 

определяне на хранителен режим. С проекта изцяло се постигнат посочените в СВОМР на МИГ 

иновативни подходи за развитие на територията. 

 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ се стреми да включва нови подходи, методи или 

средства за реализация на Стратегията. В тази връзка служителите на МИГ през този програмен 

период осъществяват и индивидуални консултации на място при бенефициентите, а не само по 

предварителен график. 

 Територията и местната общност имат голям ресурс и опит за прилагане на социални 

иновации, чрез проектите, финансирани от ОПРЧР. През посочения период е публикуван прием 

за подбор на проектни предложения  по процедура BG05M9OP001- 2.1 – 001  МИГ „Белово, 

Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“. Към крайния срок за кандидатстване е подадено 1 проектно предложение, в което има 
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включени иновативни начини за предоставяне на социалните услуги за целевите групи /напр. 

предвижда се индивидуален формат на работа, насочен към превантивни мерки, изразяващи се в 

психо-социална подкрепа, семейно консултиране, информиране и здравни съвети./. 

 

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

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

За отчетния период 01.01.2018г. – 31.12.2018г. не са настъпили промени по отношение на 

изпълнителния директор на МИГ:  

 

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

За отчетния период 01.01.2018г. – 31.12.2018г. не са настъпили промени по отношение на 

експертите по прилагане на стратегията за ВОМР:  

 

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

За отчетния период 01.01.2018г. – 31.12.2018г. не са настъпили промени по отношение на 

счетоводител на МИГ:  

 

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

 През 2018 бяха обявени два конкурса за заемане на длъжността „Технически асистент“ в 

МИГ Белово, Септември, Велинград: 

 16.01.2018г. – няма постъпили заявления 

 26.02.2018г. – 1 постъпило заявление от Диана Георгиева Николова. На позицията 

Технически асистент, считано от 05.04.2018 г., е назначена Диана Мирославова Николова 

с трудов договор № 008/30.03.2018г. и одобрена от УС на ПРСР – МЗХ с писмо с изх. № 

19-19-2-01-23 от 23.05.2018г. Искането за одобрение на служителя е направено пред МЗХ 

със Заявление за промяна на споразумение с изх. № 189 от 03.04.2018г.  

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

       През 2018 година са извършени няколко промени в членовете на Общото събрани на 

МИГ: 
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 Кирил Георгиев Генев е приет за член на ОС на МИГ, като представител на нестопански 

сектор – физическо лице с увреждане. Промяната е приета на заседание на УС на 

03.04.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-2-01-23/21.05.2018г. 

 Народно читалище „Благой Захариев – 1932г“ има промяна в представителя по закон – 

Председател на читалищно настоятелство от Тара Генова на Златка Стоилова Коцева. 

Промяната е приета на заседание на УС на 03.04.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-

19-2-01-23/21.05.2018г. 

 Фирма ЕТ „Родопи турист“ е изключена от членство в ОС на МИГ, поради заличаване от 

Търговски регистър към Агенция по вписванията. Промяната е извършена на заседание 

на УС на МИГ на 04.05.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо с изх. № 19-19-2-01-

23/01.06.2018г. 

 Народно читалище „Александър Пипонков – Чапай – 1938г.“ има промяна в 

председателя на читалищното настоятелство от Руляна Любина на Христина Пипонкова. 

Промяната е извършена на заседание на УС на МИГ на 14.06.2018г. и все още няма 

получено писмо за извършено одобрение от МЗХ. 

Извършените промени на членовете на колективния върховен орган на МИГ не противоречат 

на целите на стратегията за ВОМР и са извършени при спазване на условията на чл.29 от  

Наредба №22 от 2015г.  

     След извършените промени в членовете на върховния колективен орган на МИГ за периода 

01.01.2018г. – 30.06.2018г. Общото събрание е с обща численост от 80 /осемдесет/ члена и 

включва: 

1. Представители на публичен сектор – 5 члена, което, представлява 6,25% от имащите право 

на глас в ОС; 

2. Представители на стопански сектор – 36 члена, което представяла 45% от имащите право 

на глад в ОС; 

3. Представители на нестопански сектор – 39 члена, което представлява 48,75% от имащите 

право на глас. 

   Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор в Общото събрание на МИГ не превишават 49 на сто от 

имащите право на глас, съгласно чл. 29, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  
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6.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

Управителния съвет /УС/ на МИГ се състои от 9 лица, членове на Сдружението.  

За 2018 година има извършени няколко промени в състава на УС: 

1. Поради настъпила смърт на Председателя на УС на МИГ – Цветан Георгиев Котев, на 

заседание на УС проведено 04.05.2018г. с Протокол № 27 и Решение № 54 е избран нов 

председател на МИГ – Елена Георгиева Канлиева. Обстоятелството е вписано в Търговски 

регистър към Агенция по вписванията и са уведомени УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и ДФЗ. 

Цветан Георгиев Котев бе представител в УС на Народно читалище „Отец Паисий - 1893г“. 

Читалището продължава да бъде член на УС и се представлява до избор и вписване на нов 

председател от секретаря на читалището, който е представител по закон, съгласно Закона за 

читалищата – Иван Славейков Стоянов. 

2. „КИШ“ ЕООД, представлявано от Костадин Димитров Шулев е освободен от членство в УС на 

МИГ. Промяната е приета на заседание на ОС на 14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-

19-2-01-23/26.10.2018г. 

3. „Общински имоти Белово“ ЕООД, представлявано от Пламен Николов Андров е освободен от 

членство в УС на МИГ. Промяната е приета на заседание на ОС на 14.09.2018г. и одобрена от 

МЗХ с писмо № 19-19-2-01-23/26.10.2018г. 

4. „Рубин Комерс“ ЕООД, представлявано от Михаил Йорданов Михайлов е приет за член на УС 

на МИГ. Промяната е приета на заседание на ОС на 14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 

19-19-2-01-23/26.10.2018г. 

5. Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1910“, с. Мененкьово, представлявано от 

Иван Димитров Адов е приет за член на УС на МИГ. Промяната е приета на заседание на ОС на 

14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-2-01-23/26.10.2018г.След извършените промени 

Управителният съвет на МИГ запазва своята обща численост от 9 члена: 

1. СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, представлявано от Ивалина Василева Табакова. 

2. „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“, представлявано от Елена 

Иванова Канлиева. 

3. ЕТ „Бранимир Георгиев – 18“, представлявано от Бранимир Александров Георгиев. 
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4. Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1910“, с. Мененкьово, представлявано от Иван 

Димитров Адов. 

5. „Рубин Комерс” ЕООД, представлявано от Михаил Йорданов Михайлов 

6. ЕТ „Роси – ЕИТ – Елена Терзийсика”, представлявана от Емил Терзийски; 

7. НЧ „Отец Паисий-1893“ – гр. Велинград, представлявано от Иван Славейков Стоянов. 

8. Вера Василева Савова – физическо лице 

9. Народно читалище „Христо Смирненски - 1904“, представлявано от Радослав Иванов 

Лютаков. 

Представителите на публичният сектор, представителите на стопанския сектор и 

представителите на нестопанския сектор в Управителният съвет на МИГ не превишават 49 на сто 

от имащите право на глас, съгласно чл.28, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел. 

Новите членове на УС са със седалище и адрес на управление на територията на МИГ и 

отговарят на изискванията на чл.12, ал.3 от Наредба № 22 от 14.12.2015г., като представят 

подписани декларации приложение № 6 към чл. 24, ал.1, т. 8 и Свидетелства за съдимост. 

 

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

През отчетния период не са правени промени в офиса на МИГ. 

 

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

неприложимо  

 

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

приложимо);  

През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. е настъпила промяна в споразумение за 

изпълнение на СВОМР, поради промени в Стратегия, породени от отпадане на правното 

основание за издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-

2020г., след влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители с Държавен вестник брой 2 от 2018г. Това налага, когато в точка 5 

„Описание на мерките от СВОМР“ има препращане към наредба с правно основание чл.9а от 
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ЗПЗП, МИГ да предприеме действия за промяна на съответната мярка от СВОМР, като в мярката 

или част от мярката, в която се препраща към наредбата следва да се включи необходимото по 

чл. 15 и 16 от Наредба № 22 съдържание. За периода от 04.04.2018г. до 03.05.2018г. бе проведено 

Обществено обсъждане на предложените промени и за посочения срок не са постъпили 

коментари, предложения и допълнения. С протокол № 07/04.05.2018 на Общо събрание на МИГ 

Белово, Септември, Велинград са гласуваните промени в СВОМР. МИГ Белово, Септември, 

Велинград подписва Допълнително споразумение РД 50-189/29.08.2018г. 

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

и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо);  

- Извършено е посещение на място от УО на ПРСР, във връзка с провеждане на информационна 

среща по процедура BG05M9OP001- 2.1 – 001  МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, проведена на 10.10.2018г. 

Няма направени коментари и препоръки. 

- Извършени 2 бр. посещение на място от ДФЗ във връзка с подадени заявки за плащания през 

2018г. Няма направени коментари и препоръки. 

 

9. Индикатори 

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

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

 

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

През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. МИГ Белово, Септември, Велинград е взел участие 

във всички организирани работни срещи от УО на ПРСР. 

 

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

НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА С УО НА ПРОГРАМИ И ДФЗ  

В ХРОНОЛОГИЧЕН РЕД  

НА СНЦ МИГ „БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД” 

По Споразумение № РД 50-189 / 29.11.2016 г. 

и Допълнително споразумение РД 50-189/29.08.2018г. 

 

Изходяща кореспонденция: 

155/11.01.2018 ДФЗ 

Уведомително писмо за подновена застраховка на 

МИГ 

157/16.01.2018 МЗХГ Обявен нов конкурс за Технически асистент на МИГ 

158/16.01.2018 МЗХГ За оттегляне на подадено заявление с №139 

159/17.01.2018 МЗХГ 

Допълнителни документи към заявление за промяна на 

споразумение 

160/17.01.2018 МЗХГ 

Допълнителни документи към заявление за промяна на 

споразумение 

161/19.01.2018 МФ/МИ Корекция на Мярка 2.2 

167/25.01.2018 МФ/МИ Съгласуване на насоки по Мярка 1.1 

168/29.01.2018 ДФЗ Заявка от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

169/29.01.2018 МЗХГ 

Доп. документи към заявление за промяна в УС от 

20.11.2018 г. 
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170/31.01.2018 МЗХГ 

Доп. документи към заявление за промяна УС от 

20.11.2018 г. 

171/08.02.2018 МЗХГ Заявление за промяна на споразумение 

179/13.02.2018 МЗХГ,ОПИК,ОПРЧР 

Годишен доклад за изпълнение на СВОМР по Мярка 

19.2 

180/15.02.2018 ДФЗ 

Представяне на док. за проверка на обстоят. преди 

плащане на заявка 

181/16.02.2018 МФ 

Съгласуване на насоки за кандидатстване по Мярка 1.6 

ОПРЧР 

182/16.02.2018 ДФЗ 

Писмо към документи към заявка за плащане 

№13/19/4/0/00034/3/01 

183/22.02.2018 МЗХГ 

Доп. документи за одобрение на експерт по писмо 

№19-19-2-01-23 

184/23.02.2018 МЗХГ 

Доп. документи за промяна на колективният 

управителен орган по писмо №19-19-2-01-

23/20.02.2023г. 

185/26.02.2018 МЗХГ Писмо за обявен конкурс № 4 за технически асистент 

187/26.03.2018 УО ОПИК МИ 

Уведомително писмо за отваряне на прием по Мярка 

2.2 ОПИК 

188/26.03.2018 МЗХГ 

Коригиран годишен доклад по подмярка 19.4 за 2017 

по писмо №19-19-2-01-23/02.03.2018 

189/03.04.2018 МЗХГ 

Искане за промяна на споразум. - одобр. на 

техн.асистент Диана Николова 

190/03.04.2018 ДФЗ 

Препращане на Оригинал на полица по застраховка на 

ЗП Перчинков 

200/10.04.2018г. МЗХГ 

Заявление за промяна на споразумение - промяна в ОС 

от 03.04.2018г. 

201/11.04.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП 

Уведомително писмо пд Индикативна годишна 

работна програма за 2018г. 

206/24.04.2018г. ДФЗ 

Представяне на инф-я и докум.към Заявка за плащане 

13/19/4/0/00034/3/03 за 2017г. 

208/26.04.2018г. МИ Благодарствено писмо Д.Трифонова 

210/27.04.2018г. ДФЗ Доп.документи по заявка 

212/02.05.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП Индикативна год.работна програма за 2018г.на МИГ 

214/04.05.2018г. МЗХГ 

Обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения по Мярка 21 
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215/08.05.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" Планирано провеждане на инф.среща по мярка 2.2 

219/08.05.2018г. ДФЗ Полица за подновена застраховка №1112181121000641 

223/09.05.2018г. ДФЗ Заявка за плащане №13/19/4/0/000/34/3/03 за 2017г. 

225/10.05.2018г. МЗХГ Промяна на споразумение №РД50-189/29.11.2016г.-ОС 

226/10.05.2018г. МЗХГ 

Зая-е за промяна на споразумение №РД 50-

189/29.11.2016г. 

227/21.05.2018г. МЗХГ №РД 50-189/29.11.2016г 

228/23.05.2018г. ОПИК Искане за отваряне на мярка 1.1.ОПИК 

229/28.05.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" Уведом.писмо за инфосреща по мярка 21 - Белово 

231/28.05.2018г. ДФ "Земеделие" 

Представяне на списък на планирани и проведени 

общ.поръчки за 2018г. 

232/01.06.2018г. МИ 

Вклкючване на наблюдатели в комисия за подбор на 

пр.предложения 

233/01.06.2018г. МИ Въвеждащо обучение на КППП  по мярка 2.2. 

234/04.06.2018г. МИ,МС- ЦКЗ Назначена КППП по мярка 2.2 

235/04.06.2018г. ДФЗ 

Представяне на доп.инф-я към Заявка за плащане 

№13/19//4/0/00034/1/02 

236/07.06.2018г. МИ,МС- ЦКЗ Придр.писмо външен наблюдател 

237/11.06.2018г. УО ПРСР Мярка 21 - отговор на писмо за отваряне на процедура  

238/11.06.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" 

Уведом.писмо за инфосреща по мярка 21 - Белово 

02.07.2018г. 

241/15.06.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" 

Уведомително писмо за информационна среща по 

мярка 1.1 в Белово 

242/19.06.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" 

Промяна на законния представител на МИГ -

председ.на УС на МИГ 

244/21.06.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" 

Уведомително писмо за информационна среща по 

мярка 1.6 в Септември 

248/22.06.2018г. УО на ОПРЧР Ув.писмо за отваряне на прием по мярка 1.6. 
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249/22.06.2018г. МЗХГ Промяна на споразумение №РД50-189/29.11.2016г.-ОС  

258/02.07.2018г. МФ УО на ОПРЧР 

Ув.писмо относно съгласуване на ус-я по процедура по 

мярка 2.2.1 

259/04.07.2018г. ДФЗ  

Придружително писмо за представяне на подновена 

застраховка 

260/06.07.2018г. УО ОПИК МИ Вклкючване на наблюдатели в КППП 

261/06.07.2018г. УО ПРСР МЗХ Вклкючване на наблюдатели в КППП 

262/06.07.2018г. УО ОПРЧР МТСП Вклкючване на наблюдатели в КППП 

267/09.07.2018г. ДФ "Земеделие" 

Увдом.писмо за отстаняване на нередности към заявка 

за авансово плащане 2018г. 

268/10.07.2018г. МИ УО ОПИК 

Обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения по Мярка 2.2. 

269/11.07.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ 

Провеждане на инфосреща по мярка 2.2 Велинград 

06.08.2018г. 

271/24.07.2018г. ДФЗ  Заявка за плащане 01.01.2018 - 30.06.2018г. 

272/26.07.2018г. ДФЗ 

Ув.писмо за новонастъпили промени ,касаещи заявка 

за аван.плащане за 2018г. 

273/31.07.2018г. МЗХГ  Справка възнаграждения външни оценители 

274/01.08.2018г. МЗХГ Сформиране на КППП по мярка 21 

275/01.08.2018г. МТСП 

Процедура за подбор на проектни предложения по 

мярка 1.6 - краен срок  

277/02.08.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" 

Ув.писмо относно планирано провеждане на 

инфосреща по мярка 1.6. 

278/03.08.2018г. 

МЗХГ,МИ,МТСП,ДФ 

"Зем-е" Ув.писмо инфосреща 21.09.2018г.-Белово 

280/27.08.2018г. ДФЗ 

Препращане на Анекс №1 към Застр. полица на НЧ 

"Просвета - 1928" 

281/30.08.2018г. МИ УО ОПИК Покана за включване на наблюдатели по Мярка 2.2 

282/12.09.2018г. ДФЗ 

Ув.писмо относно процедура за подбор на проекти по 

Мярка 21 
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283/17.09.2018г. МЗХГ,МИ,МСТП Актуализиран ИГРГ 2018 

284/17.09.2018г. МЗХГ 

Обявяване на процедура за подбор на проекти по 

мярка 4.1 ПРСР 

285/18.09.2018г. ДФЗ Разпл.агенция Заявка 1-во шестмесечие 2018г. 

286/25.09.2018г. МЗХГ,МИ,МСТП,ДФЗ Планирана инфосреща по мярка2.1 - 10.10.2018г. 

287/25.09.2018г. МЗХГ 

Подаване на заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2019 

288/29.09.2018г. МЗХГ Ув.писмо за подбор на проекти по мярка 7.2 

289/04.10.2018Г. МЗХГ 

Искане за промяна в Споразумение - промяна в УС 

14.09.2018г. 

290/04.10.2018г. ДФЗ  

Допълнителни документи и инф-я за заявка за плащане 

за 1-во шестм.2018г 

291/04.10.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП ИГРГ 2019г. 

292/11.10.2018г. ДФЗ 

Доп.документи към заявка за авансово плащане за 

2018г. 

293/12.10.2018г. ДФЗ 

Доп.документи към заявка за авансово плащане за 

2018г. 

295/18.10.2018г. МИ УО ОПИК 

Ув.писмо относно приключила процедура по Мярка 

2.2 втори прием 

296/19.10.2018г. МИ УО ОПИК Включване на наблюдатели в КППП 

297/19.10.2018г. МТСП УО ОПРЧР Включване на наблюдатели в КППП 

298/19.10.2018г. МЗХГ 

Процедура за подбор на проектни предложения по 

мярка 7.5 

299/23.10.2018г. МЗХГ 

Подаване на доп.документи към Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2019г. 

На МИГ 

300/23.10.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ Планирано провеждане на инф.среща по мярка 4.1.1 

301/24.10.2018г. МЗХГ Отговор на изисквана информация по мярка 7.2. 

302/24.10.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП Ув.писмо относно ИГРП за 2018г. 
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304/29.10.2018г. МТСП Обявяване на процедура по мярка 1.7. 

305/30.10.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ Планирано провеждане на инф.среща по мярка 7.2. 

307/02.11.2018г. МЗХГ Обявяване на процедура по мярка 4.2.1 

308/02.11.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ Провеждане на инф.среща 16.11.2018г.мярка 2.1 

309/02.11.2018г. МЗХГ Отговор на искана доп.информация по мярка 7.5. 

310/06.11.2018г. ДФЗ  

Представяне на доп.инф-я към Заявка за плащане 

№13/19//4/0/00034/1/02 

311/09.11.2018г. МЗХГ Оносно техн.грешка в ТФО по процедура 7.2. 

313/13.11.2018г. МТСП Включване на наблюдатели в КППП по мярка 2.1 

314/13.11.2018г. МЗХГ Включване на наблюдатели в КППП по мярка 4.1.1 

315/13.11.2018г. МИ Включване на наблюдатели в КППП по мярка 2.2 

316/15.11.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ 

Провеждане на инф.среща по мярка 7.5 Велинград 

30.11.2018г. 

321/21.11.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП Актуализиран ИГРГ 2019г. 

323/30.11.2018г. МЗХГ Отговор по мярка 4.2. 

324/04.12.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ 

Планирано провеждане на инф.среща по мярка 4.2.1 - 

гр.Белово 

326/05.12.2018г. МЗХГ Включване на наблюдатели в КППП по мярка 7.2. 

326 

A/05.12.2018г. МЗХГ Включване на наблюдатели в КППП по мярка 7.5. 

327/11.12.2018г. МТСП Включване на наблюдатели в КППП по мярка 1.6. 

328/14.12.2018г. МЗХГ Допълнителна информация по мярка 6.4.1. 

329/18.12.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ 

Планирано провеждане на инф.среща по мярка 6.4.1 -

гр.Велинград 
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330/18.12.2018г. МЗХГ,МИ,МТСП,ДФЗ 

Настъпила промяна в мястото на провеждане на 

инф.среща по мярка 4.2-гр.Велинград 

331/28.12.2018г. МЗХГ 

Подаване на доп.информация към Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2019г. 

На МИГ 

 

 

 

 

Входяща кореспонденция: 

100/11.01.2018 МЗХГ 

искане за допълнителна информация 

за направено искане за промяна в УС 

101/11.01.2018 МЗХГ 

Допълнителни документи за 

назначаване АЛ.МИНОВ 

104/22.01.201 МЗХГ 

доп.документи за членове УС 

промяна 

108/08.02.2018г.  МЗХГ 

Писмо съгл.заявление с вх.номер 19-

19-2-01-23 

110/16.02.2018г. МИ Коментари по мярка 22ОПИК 

111/22.02.2018г. МЗХГ 

Писмо за представяне на док.за 

промяна в УС на МИГ 

112/22.02.2018г. МЗХГ 

Писмо за представяне на док.за 

промяна на персонала на МИГ 

113/14.03.2018г. МЗХГ 

Одобрение на промени в състава на 

членовете на върх.орган на МИГ 

114/14.03.2018г. МЗХГ 

Писмо отн.год.доклад за 

извършените дейности,свързани с 

текущи разходи 

117/29.03.2018г. МЗХГ Одобрение експерт Ал.Минов 

118/02.04.2018г. МЗХГ 

Уведомително писмо за измен.и 

допъл.на З-на за зем.произво-ли 

119/12.04.2018г. МИ 

Съгласуване на докум.по чл.26 на З-

на за упр-е на средствата от 

европ.структурни и инв.фондове на 

МИГ 

120/12.04.2018г. ДФЗ Отстраняване на нередовности 

125/19.04.2018г. МЗХГ 

Одобрение на год.доклад за 

извършените дейности през 2017г.по 

подмярка 19.4 
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126/19.04.2018г. МЗХГ 

Одобрение на год.доклад за отчитане 

изпълнение на стратегията за ВОМР 

19.2 

130/24.04.2018г. МЗХГ 

Одобрение на настъпили промени в 

сдружението,по отн.на промяна в 

съсътава на колективния 

управителен орган на МИГ 

131/24.04.2018г. МИ 

Актуализирана Индикативна 

годишна работна програма за 

2018,изготвена от МИГ 

139/21.05.2108г. МЗХГ 

Заповед за частично одобрение на 

дейности и разходи -19.4. 

140/28.05.2018г. МЗХГ 

Одобрение отн.настъпили промени в 

сдружението 

141/30.05.2018г. МЗХГ Одобрение "Техн.асиситент" 

143/05.06.2018г. МЗХГ 

Одобрение на настъпили промени в 

състава на членовете на кол.орган  

144/07.06.2018г. МИ Определяне на наблюдател мярка 2.2 

146/11.06.2018г. ДФЗ 

Ув.писмо за запис на заповед - 

общ.Белово 

147/11.06.2018г. ДФЗ 

Ув.писмо за запис на заповед - 

общ.Велинград 

148/11.06.2018г. ДФЗ 

Ув.писмо за запис на заповед - 

общ.Септември 

149/11.06.2018г. ДФЗ Решение за изплащане на фин.помощ  

150/11.06.2018г. ДФЗ Решение за изплащане на фин.помощ  

158/19.06.2018г. МИ 

Актуализирана ИГРП на МИГ за 

2018 

160/26.06.2018г. МИ 

Уведомление за инфо среща по 

мярка 1.1 

161/26.06.2018г. МИ Обучение на МИГ 

162/03.07.2018г. ДФЗ Отстраняване на нередовности 

165/10.07.2018г. МТСП УО на ОПРЧР Определяне на наблюдатели в КППП  

167/18.07.2018г. МЗХГ Оценителна сесия по мярка 21  

168/20.07.2018г. МИ 

Уведомление за инфо среща по 

мярка 2.2 -06.08.2018г. 

169/23.07.2018г. МИ Определяне на наблюдатели  

172/31.07.2018г. МЗХГ Външни оценители - възнаграждения 

173/08.08.2018г. МЗХГ 

Одобрение на настъпили промени в 

ОС на МИГ 

174/22.08.2018г. МИ Инфосреща 21.09.2018г. 

177/27.08.2018г. МИ Проверка по 1-ви краен срок мярка 
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2.2 

178/05.09.2018г. ДФЗ Отстраняване на нередовности 

179/10.09.2018г. МИ 

Определяне  на наблюдатели мярка 

2.2 втори краен срок 

183/10.10.2018г. МТСП  Съгласуване на ИГРП за 2019г. 

184/15.10.2018г. МЗХГ 

Заявление за одобрение за планирани 

дейности и разходи за 2019г. 

185/22.10.2018г. МЗХГ 

Искане на допълнителна информация 

по мярка 7.2 ПРСР 

186/23.10.2018г. МИ 

Доклад на наблюдател по Заповед 

№08/03.09.2018 

187/23.10.2018г. МИ Съгласуване на ИГРГ 

188/30.10.2018г. МИ 

Определяне на наблюдател по мярка 

1.1 

189/30.10.2018г. МИ 

Определяне на наблюдател по мярка 

1.1 

190/31.10.2018г. МЗХГ 

Заявление за промяна на 

споразумение за предоставяне на 

БФП 

191/01.11.2018г. МЗХГ 

Искане за доп.информация по мярка 

7.5. 

192/05.11.2018г. МИ Одобрение от УО на ОПИК 

196/12.11.2018г. МИ 

Съгласуване на актуализиран ИГРГ 

2018г. 

197/21.11.2018г. ДФЗ Решение за изплащане на фин.помощ  

198/21.11.2018г. МИ 

Определяне на наблюдател по мярка 

2.2. 

199/27.11.2018г. МЗХГ 

Определяне на наблюдатели по 

мярка 4.1.1 

200/03.12.2018г. МИ 

Извършване на проверка на 

процедура по мярка 2.2 

202/10.12.2018г. МЗХГ 

Искане на допълнителна информация 

по мярка 6.4.1.ПРСР 

203/13.12.2018г. МТСП 

Включване на наблюдатели по мярка 

1.6.РЧР 

204/14.12.2018г. МЗХГ 

Предоставяне на допълнително 

информация по заявление №19-19-2-

01-23/26.09.2018г. 

205/14.12.2018г. МИ Съгласуване на ИГРГ за 2019г. 

207/20.12.2018г. МИ 

Относно доклад по мярка 1.1 -Тодор 

Чернев 
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12. 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 

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 

14/ Годишен доклад на електронен носител 

Дата: 14.02.2019г. 

………/п/…………………… 

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

Елена Канлиева – Председател на УС на МИГ 
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Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
55         

ЕЗФРСР  25 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

работното място се отчита като 0,5 бр. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 

 
0 0 0 0 0 

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
30 000 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

 

 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 

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

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

23 24 24 9 9 9 9         

Мярка 4.1.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ 
3 4 4             

Мярка 4.2.1 „Инвестиции 

в преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

1               

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности“ 

8               

Мярка 7.2  „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

4 7 7             
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инфраструктура“ 

Мярка 7.5  „Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“… 

3 3 3             

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

                

Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране 

на специфичните местни 

идентичности и местната 

култура“ 

4 10 10 9 9 9 9 0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
16 6 6             

Мярка 1.6   

„Подобряване на равния 

достъп до 

възможностите за учене 

през целия живот за 

всички възрастови групи 

(предимно обучения за 

работещи)“ 

3 5 5             

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

3               
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Мярка 2.1  „Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като ромите“ 

3 1 1             

Мярка 2.2.1  „Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на равните 

възможности и 

активното участие и по-

добрата пригодност за 

заетост“ 

4               

Мярка 2.3 „Повишаване 

на достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни и 

социални услуги от общ 

интерес“ 

3               

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
6 9 9 1 1 1 1         

Мярка 1.1  „Подкрепа за 

внедряване на иновации 

в предприятията“ 

1 1 1 1 1 1 1         

Мярка 2.2 „Подобряване 

на производствения 

капацитет в МСП“ 

5 8 8             

Общо: 45 39 39 10 10 10 10         

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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
     3 445 011.78 3 033 965.7 - 103767,94 97 770. 33 

 

103767,94 
97 770. 33    

Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 
869 635.95 464 587.48 50-60%        

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

          

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ 
          

Мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2245417.70 2245417.70 100%        

Мярка 7.5  „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“… 

217 990.19 217 990.19 100%        

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

          

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичните местни 

идентичности и местната култура“ 

111 967.94 105 970.33 
70% - 1 

100% - 9 
103767,94 97 770. 33 

 

      103 767,94 

 

97 770. 33    

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 387 783 387 783         
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Мярка 1.6   „Подобряване на равния 

достъп до възможностите за учене през 

целия живот за всички възрастови групи 

(предимно обучения за работещи)“ 

290 295,50 290 295,50 100%        

Мярка 1.7  „Приспособяване на 

работниците, предприятията и 

предприемачите към промените“ 

          

Мярка 2.1  „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ 

 

97 487,50

  

97 487,50 100%        

Мярка 2.2.1  „Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за 

заетост“ 

          

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до 

услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от 

общ интерес“ 

          

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)      2 895 039.70 2 605221.50 90%      387 300.00 348 570.00      387 300.00 348 570.00    

Мярка 1.1  „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 
387 300.00 348 570.00 90%      387 300.00 348 570.00      387 300.00 348 570.00    

Мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ 
2507739.70 2256651,50 90%        

Общо: 
6 727 834.48 

 
     6 026 970.20 - 491067,94 446340,33 491067,94 446340,33    

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

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 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

от 

УО/Д

ФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 933 745,00 3 445 011.78 
3 033 

965.70 
103767,94 97 770. 33 103767,94 

 

97 770. 33 
   

 2 933 

745,00 
  

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

300 000,00 869 635.95 464 587.48        300 000   

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

100 000,00          100 000   

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

1 000 000,

00 
         1 000 000   

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

1 200 000,

00 
2 245 417.70 

2 245 

417.70 
            1 200 0000   
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всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“… 

233 745,00 217 990.19 217 990.19        233 754,00   

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

             

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните местни 

идентичности и 

местната култура“ 

100 000,00 111 967.94 105 970.33 103767,94 97 770.33 

 

 

 

103767,94 

 

 

 

    97 770.33    100 000   

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

1 480 000,

00 
387 783 387 783        1 480 000   

Мярка 1.6   

„Подобряване на 

равния достъп до 

възможностите за 

учене през целия 

живот за всички 

възрастови групи 

(предимно обучения за 

100 000,00 290 295,50 290 295,50        100 000   
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работещи)“ 

Мярка 1.7  

„Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промените“ 

500 000,00          500 000   

Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като 

ромите“ 

100 000,00 

 

97 487,50

  

97 487,50        100 000   

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното участие и 

по-добрата 

пригодност за 

заетост“ 

100 000,00          100 000   

Мярка 2.3 

„Повишаване на 

достъпа до услуги, 

които са на достъпна 

цена, устойчиви и 

висококачествени, 

включително здравни 

и социални услуги от 

общ интерес“ 

680 000,00          680 000   
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Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

2 900 000,

00 
2 895 039.70 

2 605 

221.50 

      387 

300.00 

348 

570.00 
    387 300.00 

348 

570.00 
   2 900 000   

Мярка 1.1  „Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

400 000,00 387 300.00 348 300.00 
      387 

300.00 

348 

570.00 
    387300.00 

348 

570.00 
       400 000   

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП“ 

2 500 000,

00 
2 507 739.70 

2 256 

651.50 
       2 500 000   

Общо: 
7 313 

745.00 
6 727 834.48 

6 026 

970.20 

491 

067.94 

446 

340.33 
491 067.94 

446 

340.33 
   7 313 745   

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

период

а 2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой 

договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащ

ане 

колона 

15 

разделен

а на 

колона 2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз

. 

за отч. 

перио

д 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз. 

 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 

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

Приоритет 1 - Постигане на устойчив 

икономически растеж и създаване на заетост 
20 9 9 1 1 1 1         

Приоритет 2 - Повишаване на 

конкурентоспособността на земеделието и 

преработващата промишленост 

8 4 4             

Приоритет 3 - Осигуряване на социално 

включване за уязвими групи и подобряване 

достъпа до по-висока 

заетост за населението 

17 6 6             

Приоритет 4 - Подобряване на базисната 

инфраструктура и социалните и основни услуги 

за населението 

10 7 7             

Приоритет 5 - 

Развитие на туристическите ресурси и 

многофункционална туристическа 

инфраструктура 

10 13 13 9 9 9 9         

Общо: 65 39 39 10 10 10 10         
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1 - Постигане на устойчив 

икономически растеж и създаване на заетост 
2 895 039.70 

2 605 

221.50 
90 387 300.00 348 570.00 

387 

300.00 
348 570.00   

 

Приоритет 2 - Повишаване на 

конкурентоспособността на земеделието и 

преработващата промишленост 

869 635.95 464 587.48 50-60           

 

Приоритет 3 - Осигуряване на социално 

включване за уязвими групи и подобряване 

достъпа до по-висока 

заетост за населението 

387 783.00 
387 

783.00 
100           

 

Приоритет 4 - Подобряване на базисната 

инфраструктура и социалните и основни услуги за 

населението 

2 245 417.70 
2 245 

417.70 
100           

 

Приоритет 5 - 

Развитие на туристическите ресурси и 

многофункционална туристическа 

инфраструктура 

329 958.13 323 960.52 70-100 103767.94 97 770.33 103767.94 97 770.33   

 

Общо: 
6 727 

834.48 

6 026 

970.20 
  

491 

067.94 
446 340.33 

 491 

067.94 
446 340.33   
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

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 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1 - 

Постигане на устойчив 

икономически растеж и 

създаване на заетост 

 3900000.00 2 895 039.70 
2 605 

221.50 
387 

300.00 

348 

570.00 

387 

300.00 

348 

570.00 
0.00  0.00   0.00 3 900 000,00   

Приоритет 2 - 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на земеделието и 

преработващата 

промишленост 

400000 869 635.95 464 587.48               400 000,00   

Приоритет 3 - 

Осигуряване на 

социално включване за 

уязвими групи и 

подобряване достъпа до 

по-висока 

заетост за населението 

800000 387 783.00 387 783.00               800 000.00   

Приоритет 4 - 

Подобряване на 

базисната 

инфраструктура и 

социалните и основни 

услуги за населението 

1880000 2 245 417.70 2 245 417.70               1 880 000,00   

Приоритет 5 - 333745 329 958.13 323 960.52 103767.94 97 770.33 103767.94 97 770.33       333 745,00   
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Развитие на 

туристическите ресурси 

и многофункционална 

туристическа 

инфраструктура 

Общо: 7 313 745,00 6 637 935.72 6 637 935.72 -      446 340.33 491067.94 446340.33       

 

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

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия 

в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
1      

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели; 

      

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство; 

      

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

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; 
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новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-

специално приемствеността между поколенията; 

      

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата; 
      

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, 

с акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в 

зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти; 

      

4B 
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите; 
      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 

управлението им; 
      

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

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;  
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храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5C 

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 
      

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското стопанство; 
      

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването на 

работни места; 

      

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони;        

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

      

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта на 

селското и горското стопанство и 

селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел подобряване 

на екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество 

по мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

 
 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта на 

селското и горското стопанство и 

селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 
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устойчивото управление на горите 

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 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране 

на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, 

хуманното отношение към 

животните и управлението на риска 

в селското стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

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

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
  

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)  
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P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
  

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
  

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие 

и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
  

P4 Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
  

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ 

(ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 
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в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)   
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплаща

не 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ община 6 7 7 1 1 1 1         

НПО 5 12 12 7 7 7 7         

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно предприятие                

Микропредприятие ООД, ЕООД, ЕАД 8 4 4 1 1 1 1         

Физическо лице 2 1 1             

ЕТ 2               

Лице, регистрирано по ТЗ                

Друго (ако е приложимо)                

Общо от ЕЗФРСР: 23 24 24 9 9 9 9         

от ОПРЧР                

Работодатели;  6 6 6             

Обучителни организации;  1               

Доставчици на социални и здравни услуги 2               

Центрове за информация и професионално 

ориентиране; 
               

Общини 6               
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Организации, предоставящи посреднически 

услуги на пазара на труда 
               

Неправителствени организации;  1               

Общо от ОПРЧР  16 6 6             

от ОПИК                

Малки предприятия 4 6 6 1 1 1 1         

Средни предприятия 2 3 3             

Общо от ОПИК 6 9 9 1 1 1 1         

                

ОБЩО: 45 39 39 10 10 10 10         

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

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР 2 933 

745.00 

3 445 

011.95 

3 033 

965.87 

103 

767.94 

97 

770.33 

103 

767.94 

97 

770.33 
0.00 0.00 0.00 

2 933 

745.00 
  0.00 

ПУБЛИЧНИ                           

МИГ                           

Публичен орган/ община 
1 383 745.00 

1 316 

424.30 

1 316 

424.30 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 383 

745.00 
    

НПО 
150 000.00 

1 238 

959.70 

1 238 

959.70 

83 

775.94 

83 

775.94 

83 

775.94 

83 

775.94 
0.00 0.00 0.00 150 000.00     

други                     0.00     

ЧАСТНИ                     0.00     

Малко или средно 

предприятие 
                    0.00     

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и юридическата 

форма) 

1 000 000.00 779 837.95 423 686.87 
19 

992.00 

13 

994.39 

19 

992.00 

13 

994.39 
0.00 0.00 0.00 

1 000 

000.00 
    

Физическо лице 100 000.00 109 790.00 54 895.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 000.00     

ЕТ 300 000.00                   300 000.00     

Лице, регистрирано по ТЗ                     0.00     

Друго (ако е приложимо)                     0.00     

Общо от ЕЗФРСР: 
2 933 

745.00 

3 445 

011.95 

3 033 

965.87 

103 

767.94 

97 

770.33 

103 

767.94 

97 

770.33 
0.00 0.00 0.00     0.00 

от ОПРЧР 1 480 

000.00 

387 

783.00 

987 

783.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 480 

000.00 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

  

61 

Работодатели;  600 000.00 387 783.00 987 783.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 

Обучителни организации;  50 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Доставчици на социални и 

здравни услуги 
100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Центрове за информация и 

професионално ориентиране; 
                          

Общини 680 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Организации, предоставящи 

посреднически услуги на 

пазара на труда 

                          

Неправителствени 

организации;  
50 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Общо от ОПРЧР  1 480 

000.00 

387 

783.00 

987 

783.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     0.00 

от ОПИК 2 900 

000.00 

2 895 

039.70 

2 605 

221.51 

387 

300.00 

348 

570.00 

387 

300.00 

348 

570.00 
0.00 0.00 0.00 

2 900 

000.00 
    

Малки предприятия 

2300000 

2 046 

201.20 

1 841 

581.00 

387 

300.00 

348 

570.00 

387 

300.00 

348 

570.00 
0.00 0.00 0.00 

2 300 

000.00 
    

Средни предприятия 600000 848 838.50 763 640.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 000.00     

Общо от ОПИК 2 900 

000.00 

2 895 

039.70 

2 605 

221.51 

387 

300.00 

348 

570.00 

387 

300.00 

348 

570.00 
0.00 0.00 0.00 

2 900 

000.00 
    

ОБЩО: 7 313 

745.00 

6 727 

834.65 

6 626 

970.38 

491 

067.94 

446 

340.33 

491 

067.94 

446 

340.33 
0.00 0.00 0.00 

7 313 

745.00 
    

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

заявлен

ия 

подаде

ни в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

субсиди

ята по 

заявлен

ия, 

подаден

и в 

МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

от 

МИГ 

Субсид

ия по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

МИГ 

Отхвърл

ено/ 

оттеглен

о/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разход

ите по 

проект 

към 

УО/ДФ

З 

Заяве

на 

субсид

ия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобре

на 
Изплат

ена 

субсиди

я субсид

ия от 

УО/Д

ФЗ 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

0   
3 445 

011.78 

3 033 

965.70 
  

111 

967.94 

105 

970.33 
0.00   

103 

767.94 

97 

770.33 
0.00 0.00 0.00 

Мярка 4.1.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

Агротон 

ЕООД 
Закупуване на 

земеделска техника 

240 

654.95 

120 

327.25 
50                   

ЗП Силвия 

Георгиева 

„Изграждане на 

оранжерия в имоти 

013025 и 013026 в 

землището на с. 

Ветрен дол, общ. 

Септември“ 

109 

790.00 

54 

895.00 
50          

ДМС ГРУП 

ЕАД 

Закупуване на 

земеделска техника 

и специализирано 

оборудване за 

подготовка и 

съхранение на 

фуражи за 

297 

700.00 

178 

620.00 
60          
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животновъден 

обект в с. Кръстава, 

общ. Велинград 

Грийн мастер 

ЕООД 

Закупуване на 

земеделска техника 

за отглеждане на 

плодове и 

зеленчуци 

221 

491.00 

110 

745.00 
50          

Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в 

преработка/марк

етинг на 

селскостопански 

продукти“ 

                            

Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

                            

Мярка 7.2  

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура

“ 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ХРИСТО 

БОТЕВ-1928" 

С. 

КОВАЧЕВО  

„Основен ремонт 

на сградата на 

Народно Читалище 

"Христо Ботев- 

1928" 

388 

154.19 

388 

154.19 
100                   

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

част от 

съществуващата 

улична мрежа, 

тротоари, 

съоръжения и 

принадлежности 

към тях в община 

Септември, област 

380 

216.44 

380 

216.44 
100          
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Пазарджик" 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"СЕРАФИМ 

ЯНАКИЕВ 

ЧЕРВЕНКО-

1933" село 

СИМЕОНОВЕ

Ц 

Основен ремонт на 

сградата на 

Народно читалище 

"Серафим Янакиев 

Червенко 1933" 

357 

727.65 

357 

727.65 
100          

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

„Реконструкция и 

рехабилитация на 

ул. Братя 

Маврикови в гр. 

Велинград“ 

388 

068.05 

388 

068.05 
100          

ОБЩИНА 

БЕЛОВО 

„Ремонт на 

тротоарни 

настилки по бул. 

“Освобождение“ с 

достъпна среда, гр. 

Белово, Община 

Белово, област 

Пазарджик“. 

366 

309.24 

366 

309.34 
100          

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 

Закупуване на 

оборудване за 

музикалните школи 

към ЦПЛР ОДК 

Велинград 

20 

000.00 

20 

000.00 
100          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

 
Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

  

65 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

АЛЕКСАНДЪ

Р 

ПИПОНКОВ - 

ЧАПАЙ - 

1938 Г 

„Инвестиции в  

материалната база 

на НЧ "Александър 

Пипонков - Чапай-

1938г." 

344 

942.13 

344 

942.26 
100          

Мярка 7.5  

„Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура

“ 

ОБЩИНА 

СЕПТЕМВРИ 

„Изграждане на 

вело-спортна алея 

започваща от улица 

„Любен Каравелов” 

преминаваща през 

улица „Иван 

Милев” и 

завършваща в УПИ 

ХVІ-търговия и 

услуги в кв. 104 на 

гр. Септември " 

62 

346.12 

62 

346.12 
100                   

СДРУЖЕНИЕ 

"ТУРИСТИЧЕ

СКО 

ДРУЖЕСТВО 

ЮНДОЛА" 

РЕКОНСТРУКЦИ

Я, РЕМОНТ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ 

НА 

СЪЩЕСТВУВАЩ

А ХИЖА В  

ПОСЕТИТЕЛСКИ 

ЦЕНТЪР НА 

ТУРИСТИЧЕСКО 

ДВИЖЕНИЕ 

76 

109.70 

76 

109.70 
100          

ОБЩИНА 

БЕЛОВО  

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУ

РА ОКОЛО 

ПАМЕТНИК НА 

КРУМ ВЕЛКОВ. 

79 

534.37 

79 

534.37 
100          
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Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

                            

Мярка 21 

„Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичните 

местни 

идентичности и 

местната 

култура“ 

НЧ "Серафим 

Янакиев 

Червенко - 

1933", с. 

Симеоновец 

Изработване на 

народни носии за 

група за 

автентични песни 

към Народно 

читалище 

„Серафим Янакиев 

Червенко – 1933“ 

село Симеоновец 

5 777.94 5 777.94 100 5777.94 5777.94     5777.94 
5777.9

4 

НЧ 

"Серафим 

Янакиев 

Червенко - 

1933", с. 

Симеоновец 

    

НЧ "Просвета 

- 1929 - с. 

Бошуля" 

"Изработване на 

автентични носии 

за нуждите на 

Детска танцова 

група "Яна" и 

Фолклорен танцов 

клуб "Яна" към 

Народно читалище 

"Просвета - 1929" - 

с. Бошуля" 

5 952.00 5 952.00 100 5952 5952     5952 5952 

НЧ 

"Просвета - 

1929 - с. 

Бошуля" 

  

НЧ 

"Възраждане - 

1926, с. 

Карабунар" 

Легендата за 

Карабунар 

15 

035.00 

15 

035.00 
100 

15 

035.00 

15 

035.00 
    

15 

035.00 

15 

035.00 

НЧ 

"Възраждан

е - 1926, с. 

Карабунар" 
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Атриум ООД 

По пътищата на 

древните 

цивилизации в 

Беловско, 

Септемвройско и 

Велинградско 

19 

992.00 

13 

994.39 
70 

19 

992.00 

13 

994.39 
    

19 

992.00 

13 

994.39 

Атриум 

ООД 
  

ОБРАЗЦОВО 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"СВ.СВ.КИРИ

Л И 

МЕТОДИЙ-

1905" 

Съхраняване и 

развитие на 

местното културно 

наследство и 

традиции чрез 

изработване на 

фолклорни носии 

за подготовка и 

представяне на 

фолклорна 

музикално-танцова 

постановка 

"Бабинден във 

Велинград" 

18 

201.00 

18 

201.00 
100 18201 18201     18201 18201 

ОБРАЗЦОВ

О 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩ

Е 

"СВ.СВ.КИ

РИЛ И 

МЕТОДИЙ

-1905" 

  

Народно 

читалище 

"Александър 

Пипонков - 

Чапай 1938г" 

"Бит и култура на 

Дъбравите" 
6 800.00 6 800.00 100 6800 6800     6800 6800 

Народно 

читалище 

"Александъ

р Пипонков 

- Чапай 

1938г" 

  

„Сдружение за 

етнокултурен 

и фолклорен 

обмен 

Мераклии - 

2013“  

"Изработване на 

народни носии за 

нуждите на 

Сдружение за 

етнокултурен  и 

фолклорен обмен 

Мераклии - 2013 - 

гр.Септември 

5 060.00 5 060.00 100 5060 5060     5060 5060 

„Сдружение 

за 

етнокултуре

н и 

фолклорен 

обмен 

Мераклии - 

2013“  
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НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ-

1904" ГР. 

ВЕЛИНГРАД 

Музикално-танцова 

постановка от 

Велинградско 

"Събрали ми са, 

набрале" 

7 000.00 7 000.00 100 7000 7000     7000 7000 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩ

Е "ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ-

1904" ГР. 

ВЕЛИНГРА

Д 

  

Община 

Белово 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

местното 

природно, 

културно 

наследство и 

традиции на 

територията на 

община Белово. 

19 

950.00 

19 

950.00 
100 19950 19950     19950 19950 

Община 

Белово 
  

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

ИСКРА - 1881 

г 

"Красотата на моя 

роден край" 
8 200.00 8 200.00 100 8200 8200 

Отхвърле

но 

Проектно

то 

предложе

ние не 

отговаря 

на 

критерит

е за АСД 

    

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩ

Е ИСКРА - 

1881 г 

  

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

0   
387 

783.00 

134 

156.00 
  

96 

580.00 

96 

580.00 

37 

576.00 
  

96 

580.00 

96 

580.00 
96 580.00 

96 

580.00 
0 

Мярка 1.6   

„Подобряване 

на равния 

достъп до 

възможностите 

за учене през 

Трансметал 

ЕООД 

Повишаване на 

професионалната 

квалификация на 

заетите лица в 

"ТРАНСМЕТАЛ" 

ЕООД 

70 

482.50 

70 

482.50 
100           
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целия живот за 

всички 

възрастови 

групи (предимно 

обучения за 

работещи)“ 

ОТО МЕБЕЛ 

ЕООД 

Повишаване на 

квалификацията на 

заетите в ОТО 

МЕБЕЛ ЕООД 

43 

065.00 

43 

065.00 

 

 

100 
   

 

      

ДЕЙЗИ 

МЕБЕЛ ООД 

Повишаване на 

квалификацията на 

заетите в ДЕЙЗИ 

МЕБЕЛ ООД 

39 

413.00 

39 

413.00 

 

100 
          

ВИТАЛ ТУР 

ООД 

Високо качество на 

обслужването, чрез 

обучение на 

персонала на 

ВИТАЛ ТУР ООД, 

гр. Велниград, с 

кандидат Витал 

Тур ООД. 

54 

890.00 

54 

890.00 

 

100 

          

ЕЛБРУС 

ХОЛИДЕ0ЙС 

ЕООД 

Повишаване 

уменията, 

компетенциите и 

знанията на заетите 

в "Елбрус 

Холидейс" ЕООД 

за постигане на 

устойчива и 

качествена заетост 

82 

445.00 

82 

445.00 

 

100 

         

Мярка 1.7  

„Приспособяван

е на 

работниците, 

предприятията 

и 

предприемачите 

към промените“ 
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Мярка 2.1  

„Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализиран

и общности 

като ромите“ 

ДЕВИ ЕООД 

Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности в община 

Велинград 

97 

487.50 

97 

487.50 
100                   

Мярка 2.2.1  

„Активно 

приобщаване, 

включително с 

оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности и 

активното 

участие и по-

добрата 

пригодност за 

заетост“ 

                            

Мярка 2.3 

„Повишаване на 

достъпа до 

услуги, които са 

на достъпна 

цена, устойчиви 

и 

висококачестве

ни, включително 

здравни и 

социални услуги 

от общ 

интерес“ 

                            

Мерки, 

финансирани 
0   

2 895 

039.70 

2 605 

221.66 
  

387 

300.00 

348 

570.00 
    

387 

300.00 

348 

570.00 

 

0.00 
 

 
0.00 
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от ОПИК 

(ЕФРР) 
0.00 

Мярка 1.1  

„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

КЛИНИК 

ДИЗАЙН 

ЕООД 

Внедряване на 

производствена 

иновация в Клиник 

дизайн ЕООД 

387 

300.00 

348 

570.00 
90 

387 

300.00 

348 

570.00 
    

387 

300.00 

348 

570.00 
   

Мярка 2.2 

„Подобряване 

на 

производствени

я капацитет в 

МСП“ 

ЕКОЛЕС 83 

ЕООД 
Подобряване на 

производственият 

капацитет в Еколес 

83 ЕООД 

390 

000.00 

351 

000.00 
90     

 Отхвърле

но  

Проектно

то 

предложе

ние не 

отговаря 

на 

критерии

те за 

АСД  

          

МИНЕРАЛИ 

- М ООД  

„Повишаване 

конкурентноспособ

ността на 

МИНЕРАЛИ – М 

ООД чрез 

технологична 

модернизация“ 

386 

798.43 

348 

118.66 

90 

         

"ЗАРЯ-2000" 

ЕАД  

„Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

"ЗАРЯ-2000" ЕАД“ 

314 

138.50 

282 

410.51 

90 

         

ПРЕМИЕРА 

- 257 ООД  

 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

„Премиера-257“ 

ООД” 

200 

000.00 

180 

000.00 

90 
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(излишните редове да се изтрият) 

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

анулиране. 

ПИРИ 

ГАРДЕН 

ЕООД  

„Повишаване на 

производственият 

капацитет на Пири 

Гарден ЕООД“ 

390 

000.00 

351 

000.00 

90 

         

Върбица Лес 

Груп ЕООД 

„Повишаване на 

производственият 

капацитет във 

Върбица Лес Груп 

ЕООД“ 

390 

000.00 

351 

000.00 

90 

  оттеглено       

ДЕЙЗИ 

МЕБЕЛ 

ООД 

Подобряване на 

произовдствения 

капаците в Дейзи 

мебел ООД 

334 

700.00 

301 

230.00 

90 

         

ХЕМУС ООД 

„ДИГИТАЛИЗАЦ

ИЯ НА 

ТРАДИЦИОННОТ

О 

ПРОИЗВОДСТВО 

В ХЕМУС ООД” 

102 

102.77 

91 

892.33 

90 

         

Общо: 0   
6 727 

834.48 

6 026 

970.59 
  

499 

267.94 

454 

540.33 
0.00   

491 

067.94 

446 

340.33 
0.00 0.00 0.00 


