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1. Съдържание. 

2. Списък на съкращенията . 

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

лица на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.”  

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

5. Изпълнение на целите на СВОМР  

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период  

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на „МИГ – Стралджа 

2016г.” 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати 

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

финансова помощ до сключване на договор 

2. Поддържане на деловодна система и архив от „МИГ – Стралджа 2016г.” 

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

електронната страница на „МИГ – Стралджа 2016г.”  

4. Действия на „МИГ – Стралджа 2016г.” по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на „МИГ – Стралджа 2016г.” 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 
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7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР  

8. Управление на Местната инициативна група - Стралджа 2016г.   

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

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

изпълнение от „МИГ – Стралджа 2016г.” на направени препоръки в рамките на посещенията 

11. Индикатори  

12. Научени уроци от страна на „МИГ – Стралджа 2016г.”, примери за добри практики  

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

14. Приложения. 

 

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

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

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

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

споразумение за изпълнение на СВОМР 

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

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

финансиране в лева 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

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

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

финансиране в лева 

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

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

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

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

споразумение за финансиране в лева 

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

Таблица 14: Специфични индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”, 

включително брой създадени работни места 

 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие” 

ЕС – Европейски съюз 
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КВО – Колективен върховен орган 

МЗХГ – Министерство на земеделиет, храните и горите 

МИГ – Местна инициативна група 

НП – Неприложимо 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

РСР – Развитие на селските райони 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

УО – Управляващ орган 

УС – Управителен съвет 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на „МИГ – Стралджа 2016г.” 

В съответствие с подписаното Споразумение № РД 50-42/27.04.2018 г. за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР между УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.”, през 

отчетния период извършените дейности бяха насочени основно към подготвка на документи за 

обявавена на приеми по мерките от СВОМР и провеждане на процедури за прием на проектни 

предложения.  

През отчетния период се сключиха договори, свързани с текущата дейност на Сдружението по 

управление и популяризиране на СВОМР. Възлагането на дейности на външни изпълнители се 

осъществи съобразно разпоредбите на Наредба № 1 от 22.01.2016 г., г. и  приложимото 

действащо национално законодателство. 

През отчетния период  екипът на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” осъществи и дейности, 

свързани с индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални 

кандидати за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени 

са  26 индивидуални консултации. Потенциалните бенефициенти бяха информирани за 

възможностите за избор на конкретна мярка за финансово подпомагане от СВОМР, стъпките и 

времетраенето на процеса от изготвяне на проектното предложение, подаването му за 

разглеждане и евентуалното му одобрение. В хода на консултациите се акцентира на 

необходимостта кандидатите да разполагат или имат ясна идея за финансиране, както и  от къде 

ще осигурят необходимия  финансов ресурс, в случай на одобрение на проекта, в т.ч. и 

съфинансирането по проекта. 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху уязвимите групи и малцинствени групи 

Основните уязвими групи на територията на община Стралджа, идентифицирани в анализа и 

проучването, проведени по време на подготовката на СВОМР от „МИГ – Стралджа 2016г.”, са 

три: възрастните хора; хора с увреждания; роми, със следните потребности: 

Възрастни хора, особено самотни: Най-тревожно се очертава положението на самотно 

живеещите стари хора, на най-възрастните и в невъзможност за самообслужване. Трябва да се 

утвърди   традицията   на   територията   грижата   за   старите   хора   да   не   е   само   в 
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специализираните  институции,  но  и  в  естествена  домашна  среда.  Належащо  е  да се 

подобрят като цяло здравните и социалните услуги на територията, за да се подобри социалното 

и икономическото състояние на възрастните хора. 

Хора с увреждания: Проблемите на хората с увреждания идват не толкова от състоянието им, 

колкото от средата, която не е достатъчно гостоприемна. Ето защо е важно да се променя 

средата, в която хората с подобни нужди живеят. На територията се полагат различни социални 

грижи за тази целева група, но цялостно решение на проблемите все още няма. Проблемите, 

които се споменават най-често от хората с увреждания във връзка с трудовата им реализация, са 

недостъпна среда и липса на целенасочена политика и реални действия за подобряване на 

ситуацията, ниска квалификация, липса на адекватни и съобразени с нуждите им програми, 

курсове и тренинги за квалификация и преквалификация, недостатъчно развити програми за 

лични асистенти и специализиран транспорт, осигуряващи независим живот, негативни нагласи 

сред обществото към тях. 

Роми: Основните проблеми на ромската етническа група са: затруднен достъп до качествено 

болнично лечение, напускане на училище в ранна възраст, по-висока детска смъртност и по- 

ниска продължителност на живота, по-ниска покупателна способност, по-ниско образователно 

равнище, по-нисък жизнен стандарт. От всички нерешени въпроси на ромския етнос могат да се 

изведат няколко проблемни кръга, които са приоритетни за територията на МИГ: Образованието 

на ромските деца и младежи; Подобряване на жилищните условия; Трудова заетост на ромите и 

редуциране на бедността. Целта на подкрепата за уязвимите групи е да доведе до по-високо 

качество на техния живот, което означава независимост и реално участие в социалния живот 

 

В рамките на отчетния период „МИГ – Стралджа 2016г.” стартира изпълнението на три проекта с 

бенефициенти уязвими групи: 

1. Проект „Социални услуги в община Стралджа за социално включване” по процедура 

BG05M9OP001-2.066  „МИГ- Стралджа-2016г ”- „Осигуряване на достъп до услуги за социално 

включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ 

Проекта цели подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в 

отговор на комплексните потребности, на хора с увреждания и възрастни в риск, с цел 

преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Дейностите ще 

допринесът и за постигане на целите  СВОМР: Специфична цел 8. Подобряване на достъпа до 

висококачествени и устойчиви социални услуги и здравни услуги в общността, активно 

приобщаване за социално включване, насърчаване на равните възможности и по-добрата 

пригодност за заетост Приоритет 3. Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на 

бедността.  

Реализираните мерки по проекта са насочени към самия потребител и към неговите променящи 

се социални потребности, подобряване достъпа до социални услуги, както и осигуряване на 

нормални жилищни условия. Изпълнението на дейностите по проекта  създадат условия и 
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предпоставки за преодоляване на риска от изпадане в бедност или социално изключване на хора 

с увреждания и възрастни в риск, поради зависимостта им от подкрепа от страна на близки и 

роднини, за борба с бедността и социалното изключване. Предоставяните услуги са ориентирани 

към потребителя и подобряване качеството му на живот в общността. Чрез предоставяне на 

услугите в домашна среда се предотвратява настаняването на потребителите в специализирани 

институции. 

 

2.   Проект "Подобряване живота и социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности на територията на община Стралджа" по  процедура BG05M9OP001-2.072 

  „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.-Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ 

Чрез реализирането му се постига по- висока степен на социално включване на 

маргинализираните общности на територията на община Стралджа и подобряване качеството им 

на живот. Целите на проекта напълно кореспондират с Приоритетна ос № 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“ Проектното предложение ще допринесе и за 

постигане на целите на, Обща цел 1: Създаване на условия за предотвратяване на рисковите 

фактори, водещи до социална изолация. Подкрепа за социално включване на максимален брой 

хора в неравностойно положение и уязвими групи. 

 

3. Проект „Инициативи за заетост” по  процедура BG05M9OP001-1.070 МИГ - СТРАЛДЖА 2016 

г.“ -„Местни инициативи за заетост за търсещите работа и неактивните лица“ 

Проектното предложение повишава трудовите умения на безработните лица за оказване на 

положително влияние в един по-широк икономически и социален контекст. Подобряването на 

уменията допринася за успешното реализиране на лицата на пазара на труда.  

 

През отчетния период бе изготвен Проучване и анализ  за  въздействие на Стратегията за ВОМР 

върху процесите на социална интеграция на уязвими групи от населението ( вкл. роми)  на 

територията на МИГ „Стралджа-2016” 

               Анализът съдържа: анализ  за  въздействие на Стратегията за ВОМР върху процесите на 

социална интеграция на уязвими групи от населението ( вкл. роми)  на територията на МИГ 

„Стралджа-2016, проучване мнението на населението и анализ на данните, изводи и препоръки 

 

Поради пандемичните ограничения не бяха реализирани заложените обучения и информационни 

срещи. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР 

Основна задача на  екипа на „МИГ – Стралджа 2016г.” е постигане на заложените в СВОМР в нея 

цели. Те са обособени в йерархична зависимост в стратегическа рамка имаща вида: 

Стратегическа цел, от която произтичат три основни приоритета, формулирани като 

Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3, съдържащи от своя страна по няколко специфични 

цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  
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Устойчиво и балансирано развитие на територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ чрез 

изграждане на силна местна икономика, формиране на качествена социално интегрирана 

жизнена среда и съхраняване на местната идентичност. 

Постигането на стратегическата цел е прогнозирано и планирано да се извърши, чрез използване 

на модели и подходи за прилагане на трити основни приоритета, с общо осем разпределени по 

между им специфични цели. Специфичните цели от своя страна, е заложено да се постигнаи от 

страна на „МИГ – Стралджа 2016г.”, чрез насърчаване в участието и прилагането на съответните 

мерки за финансово подпомагане, като за целта са определени нужните средства. 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентноспособна, иновативна и опазваща околната среда 

икономика: 

 Специфична цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и подобряване на пазарните 

позиции на земеделските стопанства чрез тяхната модернизация.; 

 Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ - предвиден е бюджет от 450 000 лева – 

23% от средствата по ПРСР или 15,22% от общата стойност по СВОМР. 

 Специфична цел 2: Добавяне на стойност чрез обновяване на съществуващи и 

изграждане на нови мощности за преработка на първична земеделска продукция. 

 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - За мярката 

са отделени 71 730 лева – 3,66% от средствата по ПРСР или 2,43 % от стойността по СВОМР. 

 Специфична цел 3: Диверсификация на икономическите дейности на територията чрез 

подкрепа за създаване на нови и разширяване на съществуващи микропредприятия. 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – тук е насочен най – 

голям ресурс от общия заложен по Приоритет 1 - 360 000,00 лева или 18,41 % от средствата по 

ПРСР или 12.18% от общата стойност по СВОМР.  

 За ПРИОРИТЕТ 1 са предвидени и насочени средства в размер на общо 900 000 лева или 

30,45 % от одобрените средства по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“. 

ПРИОРИТЕТ 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и социална 

инфраструктура, съхраняване и развитие на местната идентичност и териториална значимост. 

o Специфична цел 4: Формиране на благоприятни и привлекателни условия за живот на 

местното население чрез инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. 
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Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ - отделени са 800 000 лева или 41 % от средствата по ПРСР 

или 27.07% от стойността на СВОМР. 

 Специфична цел 5: Съхраняване, популяризиране и икономизиране на местното природно 

богатство, културно-историческо наследство, традиции и типични продукти. 

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

инфраструктура“ – със заложен бюджет от 218 270,00 лева /11,16 % от ПРСР или 7,38 % от 

СВОМР/. 

 Специфична цел 6: Развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране 

на база на сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал. 

 Доколкото в рамките на ПРСР и в обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013 няма 

подходящ инструмент за постигането на Специфична цел 6, е разработена и ще се прилага 

„собствена“ Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, 

продукти и местна култура“ – с бюджет 55 800 лева /1,9% от СВОМР/ 
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Общата стойност заложена за ПРИОРИТЕТ 2 на СВОМР е в размер на 1 055 800,00 лева или 

35,72 % от всички средства по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“. 

ПРИОРИТЕТ 3: Насърчаване на социалното приобщаване и намаляването на бедността. 

 Специфична цел 7: Насърчаване на местни инициативи за заетост и подобряване качеството 

на работната сила за устойчиво интегриране на пазара на труда 

 Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и 

неактивните лица“ със заложен бюджет от 300 000,00 лева /30% от ОПРЧР или 10,15 % от 

СВОМР/. 

 Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната сила за устойчиво 

интегриране на пазара на труда“ със заложен бюджет от 0,00 лева /0% от ОПРЧР и от СВОМР/. 

 Специфична цел 8: Подобряване на достъпа до висококачествени и устойчиви социални 

услуги и здравни услуги в общността, активно приобщаване за социално включване, 

насърчаване на равните възможности и по-добрата пригодност за заетост. 

 Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“ със заложен бюджет от 300 000,00 лева /30% от ОПРЧР 

или 10,15 % от СВОМР/. 

 Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за социално включване и 

здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ със 

заложен бюджет от 400 000,00 лева /40% от ОПРЧР или 13,53 % от СВОМР/. 

Общата стойност заложена за ПРИОРИТЕТ 3 на СВОМР е в размер на 1 000 000,00 лева или 

33,83 % от всички средства по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“. 

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на по-горе цитираните 

5 мерки от ПРСР 2014-2020 г., една собствена и 4 мярки от ОП”РЧР”. Човешките ресурси са 

най-важният фактор за цялостното развитие на територията на „МИГ - Стралджа 2016г.“ за 

периода на прилагане на Стратегията за ВОМР. Критична демографска ситуация и 

задълбочаващ се процес на депопулация са застрашаващ развитието фактор. На този процес се 

търси противодействие чрез интервенции по СВОМР, насочени към подкрепа на безработни и 

неактивни лица за включването им в трудовия пазар, повишаване квалификацията на заетите 

лица, интегриране на уязвими групи и подобряване социалните услуги на територията 

Социалната и културна среда на територията на „МИГ - Стралджа 2016г.“ имат пряко 

отношение към качеството на живота, идентичността и разпознаваемостта на територията. 

Благоприятното географско положение, плодородната и екологично чиста земя, живописната 

природа, културно-историческо наследство и съхранени народни традиции в съчетание с 

удобната инфраструктура, трудолюбието на хората, енергичността на бизнеса и будната съвест 



СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” 

 

 

11 

на активния гражданския сектор са в основата на разпознаваемостта, идентичността и 

хомогенния характер на територията на „МИГ - Стралджа 2016г.“ и нейния потенциал за 

ускорени темпове на социално-икономическо развитие и повишаване качеството на живот. 

В стратегията са дефинирани и подбрани цели и мерки, които биха имали най-траен и устойчив 

резултат за територията, така че предвид ограниченията по отношение на срок за изпълнение и 

налични възможности за финансиране да се постигнат очакваните резултати. 

В допълнение, в СВОМР е осигурено и съответствие с политиките на национално, регионално и 

местно ниво, с оглед допринасяне за тяхното постигане. По-долу е показана взаимовръзката 

между целите на Стратегията, характеристиките на територията с потенциалите и потребностите 

и тяхното съответствие с политиките на европейско и национално ниво. Формулираните 

стратегическа цел, приоритети и специфични цели са в съответствие с плановите и 

стратегически документи и политики на национално, регионално и местно ниво. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР на  „МИГ-Стралджа 2016г.“ през отчетния период 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на „МИГ-Стралджа 

2016г.” 

Разработена и приета от УС на МИГ  е  единна недискриминационна и прозрачна за подбор и 

оценка на проекти към СВОМР на база Минималните изисквания, изготвени на   основание чл. 

41, ал. 2 от ПМС161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, съответно местните 

инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнението на Подхода Водено от общностите 

местно развитие. 

През отчетния период са проведени следните процедури за прием на проекти към Стратегияга за 

ВОМР: 

 процедура BG06RDNP001-19.187 – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г – първи 

прием   
Съгласно Уведомително писмо от ДФЗ №20/подмярка 19.2 от 15.10.2020 г., Протокол от 

заседание на УС от 16.11.2020 г. и Заповед  № 14/16.11.2020 г.  на Председателя на УС на „МИГ-

Стралджа 2016г.” за рестартирането на техническа и финансова оценка /ТФО/ на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.187  МИГ-Стралджа 2016г бе извършена повторна 

техническа и финансова оценка /ТФО/оценка  

Междувременно постъпиха молба  с вх.№25/18.11.2019 г. за оттегляне на проектното предложение  

№ BG06RDNP001-19. 187-0004 „Закупуване на багер с челен товарач за ремонт на напоителни системи 

и земни работи” с кандидат ИРИПРО  ЕООД, и Заявление с вх.№35/16.11.2020 г. за оттегляне на 
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проектното предложение  № BG06RDNP001-19. 187-0009 „Оборудване на мобилна лаборатория за 

трудова медицина” с кандидат СТАБО ЕЛ ЕООД  

Разпределението беше извършено автоматично на 23.11.2020 г.. 

Техническата и финансова оценка на всяко проектно предложение се извърши от двама 

членове на Комисията с право на глас, независимо един от друг, като членовете, представляващи 

публичния сектор  няма включени в КППП. 

В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.187  МИГ-Стралджа 2016г. – 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-

Стралджа 2016г.” е извършена обобщена ТФО на 29.11.2020 г.. 

В резултат от проведена техническа и финансова оценка бяха предложени за финансиране 3 

проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране с размер на безвъзмездната 

финансова помощ 248 225,71 лева и общ размер на допустимите разходи 330 967,61 лева 

 

 процедура BG06RDNP001-19.187 – Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г – втори 

прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 10.01.2019 г. с няколко 

крайни срока за кандидатстване. Крайният срок по втори прием бе до 23.01.2020 г.  

В рамките на този срок са подадени 4 /четири/  проектни предложения с 490 946,40  лв 

заявени общи допустими разходи 

Съгласно Заповед № 1/ 28.01.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе 

назначена комисия в  състав: 

Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

 ЕТ „Каливана - Иванка Георгиева”, с представител Иванка Георгиева Георгиева - секретар без 

право на глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и администрирането 

на проекти по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Десислава Иванова Гайдарова - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Либерт Петков Явашев - член оценител от списъка с външни експерти оценители  

Народно читалище „Възраждане 1926“, с. Зимница», с представител Марияна Янева Саваклиева – 

член на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители,  

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  

Съгласно Заповед № 2/ 31.01.2020 г. за изменение на състава на КППП са добавени следните 

наблюдатели от УО на ПРСР 2014-2020 без право на глас: 

1. Камелия Ничева Никова – държавен експерт в отдел ВОМР, дирекция „Развитие на 

селските райони” 

2. Иван Киров Симов – главен експерт в отдел ВОМР, дирекция „Развитие на селските райони” 

Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 28.01.2020 г. Членовете на КППП са 

запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни предложения по настоящата 

процедура на проведеното встъпително заседание, проведенo на 29.01.2020 г., запознати са с 

имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на конфликт на интереси, 

поверителност и безпристрастност. 
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Оценката на административното съответствие и допустимостта на всяко проектно предложение се 

извърши от двама членове на Комисията с право на глас, независимо един от друг, като членовете, 

представляващи публичния сектор  няма включени в КППП. 

На 20.02.2020 г. бяха прекъснати оценителните листи по процедурата на пет от проектните предложения. 

Председателят и секретарят на Комисията прегледаха коментарите и необходимостта от представяне на 

допълнителна информация и документи на оценителите. 

При извършване оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения, 

оценителите констатираха липса на документи и/или друга нередовност. Констатациите на оценителите са 

изложени в коментарите към всеки оценителен лист. 

На база обобщението на коментарите на оценителите,  председателят на КППП изиска допълнителна 

пояснителна информация от кандидатите на 20.02.2020 г. 

Оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения се извърши в 

периода 28.01.2020 г.  – 04.03.2020 г. 

Изготвени бяха: 

Списък на проектните предложения (във формат “xls”) допуснати до следващ етап на оценка. 

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. (във формат “xls”) 

Списък на оттеглените проектните предложения (във формат “xls”). 

 

За проведеното заседание относно отчитане резултатите от извършената проверка за 

административно съответствие и допустимост е съставен Протокол №2/04.03.2020 г. 

   

На 04.03.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание  на комисията за обобщаване на 

резултатите от извършената техническа и финансова оценка на преминалите АСД проектни 

предложения. 

В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.187  МИГ-Стралджа 2016г. – 

Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – втори прием към Стратегията за 

ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” е извършена обобщена ТФО на 05.03.2020 г.. 

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше 

разлика между двете оценки в оценителните листи. 

В резултат от проведена техническа и финансова оценка бяха предложени за финансиране 3 

/три/ проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране с размер на безвъзмездната 

финансова помощ 235 334,55 лева и общ размер на допустимите разходи 313 779,40 лева 
Наличния бюджет по мярката бе достатъчен за класираното на първо място проектно предложение с 

безвъзмездната финансова помощ 147 960,00 лева и общ размер на допустимите разходи 

110 970,00 лева. Останалите две проектни предложения са в резервният списък. 

Комисията завърши работата си с изготвяне на оценителен доклад, който бе одобрен от УС на 

МИГ Стралджа 2016г на 10.03.2020 г. 

 

 
 

 процедура BG06RDNP001-19.346 – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.”   - първи прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 17.01.2020 г. с няколко крайни 

срока за кандидатстване с краен срок по първи прием до 16.04.2020 г.  

В рамките на този срок са подадени 4 /четири/  проектни предложения с 355 138.56 лв 

заявени общи допустими разходи 

Съгласно Заповед № 5/ 18.04.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе 

назначена комисия в  състав: 
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Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

  „ВаровикКомерс” ЕООД ”, с представител Райка Петрова Христова - - секретар без право на 

глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и администрирането на проекти 

по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Петя Харалампиева Георгиева - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Васка Николова Каптебилова - член оценител от списъка с външни експерти оценители  

„Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ – д-р 

Таня Георгиева ЕТ” – член на ОС, с представител Марияна Янева Саваклиева – член.на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, 

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  
Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 18.04.2020 г.  

Членовете на КППП са запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни 

предложения по настоящата процедура на проведеното встъпително заседание, проведенo на 

18.04.2020 г., запознати са с имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на 

конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 
На 17.05.2020 г. бяха прекъснати оценителните листи по процедурата на четирите проектни предложения. 

Председателят и секретарят на Комисията прегледаха коментарите и необходимостта от представяне на 

допълнителна информация и документи на оценителите. 

На база обобщението на коментарите на оценителите,  председателят на КППП изиска допълнителна 

пояснителна информация от кандидатите на 17.05.2020 г. 

Уведомления за установените нередовности и представяне на допълнителна информация и 

документи са изпратени на кандидатите на 17.05.2020 г. 

На 24.05.2020 г. Председателят на комисията прие отговорите на кандидатите и активира отново 

оценителните листи. 

Оценителите продължиха своята работа. До 02.06.2020 г. бяха приключени всички оценителни 

листи.  

 

На 02.06.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание за обобщаване на резултатите от 

извършената проверка за административно съответствие и допустимост. 

Оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения се 

извърши в периода 18.04.2020 г.  – 02.06.2020 г. 

Изготвени бяха: 

Списък на проектните предложения (във формат “xls”) допуснати до следващ етап на оценка. 

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. (във формат “xls”) 

Списък на оттеглените проектните предложения (във формат “xls”). 

За проведеното заседание относно отчитане резултатите от извършената проверка за 

административно съответствие и допустимост е съставен Протокол №2/02.06.2020 г. 

На 03.06.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание  на комисията за обобщаване на 

резултатите от извършената техническа и финансова оценка на преминалите АСД проектни 

предложения. 

След приключване на работата на членовете на КППП по проверката за АСД на проектни 

предложения по процедурата и генериране на обобщена оценка в системата ИСУН 2020, 

администраторите на оценителната сесия пристъпиха към  автоматично разпределение на 

проектните предложения за извършване на техническа и финансова оценка. Разпределението 

беше извършено автоматично в 09:50 часа на 02.06.2020 г 

В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19. 346 - МИГ-Стралджа 2016г. – 
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Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” е 

извършена обобщена ТФО на 03.06.2020 г.. 

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше 

разлика между двете оценки в оценителните листи с повече от 20%. 

В резултат от проведена техническа и финансова оценка бяха предложени за финансиране 4 

проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране с размер на безвъзмездната 

финансова помощ 177 569,28 лева и общ размер на допустимите разходи 355 138,56 лв. 

Комисията завърши работата си с изготвяне на оценителен доклад, който бе одобрен от УС на 

МИГ Стралджа 2016г на 08.06.2020 г. 

 

 процедура BG06RDNP001-19.346 – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.”   - втори прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 17.01.2020 г. с няколко крайни 

срока за кандидатстване с краен срок по втори прием до 14.08.2020 г.  

В рамките на този срок са подадени 3 /три/  проектни предложения с 260 460.00 лв 

заявени общи допустими разходи 

Съгласно Заповед № 10/ 17.08.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе 

назначена комисия в  състав: 

Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

  „ВаровикКомерс” ЕООД ”, с представител Райка Петрова Христова - - секретар без право на 

глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и администрирането на проекти 

по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Петя Харалампиева Георгиева - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Васка Николова Каптебилова - член оценител от списъка с външни експерти оценители  

„Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ – д-р 

Таня Георгиева ЕТ” – член на ОС, с представител Марияна Янева Саваклиева – член.на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, 

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  
Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 17.08.2020 г.  

Членовете на КППП са запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни 

предложения по настоящата процедура на проведеното встъпително заседание, проведенo на 

17.08.2020 г., запознати са с имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на 

конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 
На 10.09.2020 г. бяха прекъснати оценителните листи по процедурата на четирите проектни предложения. 

Председателят и секретарят на Комисията прегледаха коментарите и необходимостта от представяне на 

допълнителна информация и документи на оценителите. 

На база обобщението на коментарите на оценителите,  председателят на КППП изиска допълнителна 

пояснителна информация от кандидатите на 10.09.2020 г. 

Уведомления за установените нередовности и представяне на допълнителна информация и 

документи са изпратени на кандидатите на 10.09.2020 г. В посоченият за отговор срок двама от 

кандидатите не дадоха отговор. 

На 18.09.2020 г. Председателят на комисията прие отговорите на кандидатите и активира отново 

оценителните листи. 



СНЦ „Местна инициативна група – Стралджа 2016г.” 

 

 

16 

Оценителите продължиха своята работа. До 24.09.2020 г. бяха приключени всички оценителни 

листи.  

 

На 24.09.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание за обобщаване на резултатите от 

извършената проверка за административно съответствие и допустимост. 

Оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения се 

извърши в периода 17.08.2020 г.  – 24.09.2020 г. 

Изготвени бяха: 

Списък на проектните предложения (във формат “xls”) допуснати до следващ етап на оценка. 

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. (във формат “xls”) 

Списък на оттеглените проектните предложения (във формат “xls”). 

За проведеното заседание относно отчитане резултатите от извършената проверка за 

административно съответствие и допустимост е съставен Протокол №2/24.09.2020 г. 

На 24.09.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание  на комисията за обобщаване на 

резултатите от извършената техническа и финансова оценка на преминалите АСД проектни 

предложения. 

След приключване на работата на членовете на КППП по проверката за АСД на проектни 

предложения по процедурата и генериране на обобщена оценка в системата ИСУН 2020, 

администраторите на оценителната сесия пристъпиха към  автоматично разпределение на 

проектните предложения за извършване на техническа и финансова оценка. Разпределението 

беше извършено автоматично в 16:09 часа на 24.09.2020 г 

В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19. 346 - МИГ-Стралджа 2016г. – 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием към Стратегията за ВОМР на „МИГ-

Стралджа 2016г.” е извършена обобщена ТФО на 25.09.2020 г.. 

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше 

разлика между двете оценки в оценителните листи с повече от 20%. 

В резултат от проведена техническа и финансова оценка бяха предложени за финансиране 1 

проектно предложение, подредени по реда на тяхното класиране с размер на безвъзмездната 

финансова помощ 97 500,00  лева и общ размер на допустимите разходи 146 250,00 лв. 

Комисията завърши работата си с изготвяне на оценителен доклад, който бе одобрен от УС на 

МИГ Стралджа 2016г на 28.09.2020 г. 

 

 

 процедура BG06RDNP001-19.346 – Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР на „МИГ – Стралджа 2016г.”   - трети прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 17.01.2020 г. с няколко крайни 

срока за кандидатстване с краен срок по трети прием до 24.12.2020 г.  

В рамките на този срок бе подадено 1 /едно/  проектно предложение с 51 362,00 лв 

заявени общи допустими разходи 

Съгласно Заповед № 15/ 25.12.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе 

назначена комисия в  състав: 

Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

  „ВаровикКомерс” ЕООД ”, с представител Райка Петрова Христова - - секретар без право на 

глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и администрирането на проекти 

по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Петя Харалампиева Георгиева - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Васка Николова Каптебилова - член оценител от списъка с външни експерти оценители  
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„Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ – д-р 

Таня Георгиева ЕТ” – член на ОС, с представител Марияна Янева Саваклиева – член.на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, 

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  
Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 28.12.2020 г.  

Членовете на КППП са запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни 

предложения по настоящата процедура на проведеното встъпително заседание, проведенo на 

28.12.2020 г., запознати са с имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на 

конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 

 

 

 процедура BG06RDNP001-19. 367 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на „МИГ – Стралджа 

2016г.”   - първи прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 23.04.2020 г. с няколко крайни 

срока за кандидатстване с краен срок по първи прием до 23.05.2020 г.  

В рамките на този срок бе подадено 1 /едно/  проектно предложение с 143 456.66 лв 

заявени общи допустими разходи 

Съгласно Заповед № 9/ 26.05.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе 

назначена комисия в  състав: 

Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

  „ВаровикКомерс” ЕООД ”, с представител Райка Петрова Христова - - секретар без право на 

глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и администрирането на проекти 

по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Петя Харалампиева Георгиева - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Васка Николова Каптебилова - член оценител от списъка с външни експерти оценители  

„Амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична медицинска помощ – д-р 

Таня Георгиева ЕТ” – член на ОС, с представител Марияна Янева Саваклиева – член.на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, 

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  
Оценителната сесия за етап АСД е създадена в ИСУН 2020 на 26.05.2020 г.  

Членовете на КППП са запознати с изискванията за провеждане на оценка на проектни 

предложения по настоящата процедура на проведеното встъпително заседание, проведенo на 

26.05.2020 г., запознати са с имената на кандидатите и са подписали декларации за липса на 

конфликт на интереси, поверителност и безпристрастност. 
На 22.06.2020 г. бяха прекъснати оценителните листи по процедурата на четирите проектни предложения. 

Председателят и секретарят на Комисията прегледаха коментарите и необходимостта от представяне на 

допълнителна информация и документи на оценителите. 

На база обобщението на коментарите на оценителите,  председателят на КППП изиска допълнителна 

пояснителна информация от кандидатите на 22.06.2020 г. 

На 30.06.2020 г. Председателят на комисията прие отговорите на кандидатите и активира отново 

оценителните листи. 

Оценителите продължиха своята работа. До 02.07.2020 г. бяха приключени всички оценителни 

листи.  
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На 02.07.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание за обобщаване на резултатите от 

извършената проверка за административно съответствие и допустимост. 

Оценката за административно съответствие и допустимост на проектните предложения се 

извърши в периода 26.05.2020 г.  – 02.07.2020 г. 

Изготвени бяха: 

Списък на проектните предложения (във формат “xls”) допуснати до следващ етап на оценка. 

Списък на предложените за отхвърляне на етап ОАСД проектни предложения и основанието за 

отхвърлянето им. (във формат “xls”) 

Списък на оттеглените проектните предложения (във формат “xls”). 

За проведеното заседание относно отчитане резултатите от извършената проверка за 

административно съответствие и допустимост е съставен Протокол №2/02.07.2020 г. 

На 02.07.2020 г. в офиса на МИГ бе проведено заседание  на комисията за обобщаване на 

резултатите от извършената техническа и финансова оценка на преминалите АСД проектни 

предложения. 

След приключване на работата на членовете на КППП по проверката за АСД на проектни 

предложения по процедурата и генериране на обобщена оценка в системата ИСУН 2020, 

администраторите на оценителната сесия пристъпиха към  автоматично разпределение на 

проектните предложения за извършване на техническа и финансова оценка. Разпределението 

беше извършено автоматично в 08:54 часа на 02.07.2020 г 

В резултат на извършената техническа и финансова оценка на проектните предложения по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19367 - МИГ-Стралджа 2016г. – 

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – първи прием към 

Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”  е извършена обобщена ТФО на 06.07.2020 г.. 

Окончателната оценка е средно аритметично от оценките на двамата оценители. Нямаше 

разлика между двете оценки в оценителните листи с повече от 20%. 

В резултат от проведена техническа и финансова оценка бяха предложени за финансиране 1 

проектно предложение, подредени по реда на тяхното класиране с размер на безвъзмездната 

финансова помощ 71 728,33  лева и общ размер на допустимите разходи 143 456,33 лв. 

Комисията завърши работата си с изготвяне на оценителен доклад, който бе одобрен от УС на 

МИГ Стралджа 2016г на 08.07.2020 г. 

 

 процедура BG06RDNP001-19. 367 МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на „МИГ – Стралджа 

2016г.”   - втори прием   
Процедурата за подбор на проектни предложения е обявена на 23.04.2020 г. с няколко крайни 

срока за кандидатстване с краен срок по втори прием до 30.08.2020 г.  

В рамките на този срок не бе подадено проектно предложение  

 

 

 

 

 

 процедура BG05M90P001-2.113 МИГ-Стралджа 2016г. – „Осигуряване на 

достъп до услуги за социално включване и здравеопазване на хора с увреждания и хора над 

65 г. в невъзможност за самообслужване”, по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г 

До крайният срок на приема на проекти, а именно 30.12.2020 г., 17.00 часа в системата 

ИСУН 2020 е регистрирано 1 /едно/  проектно предложение с 100 000,00 лв заявени общи 

допустими разходи 
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Съгласно Заповед № РЧР 11 от 31.12.2020 г. на Председателя на УС на „МИГ-Стралджа 

2016г.” бе назначена комисия в  състав: 

Щерьо Чавдаров Черногоров – председател през право на глас, член на екипа на МИГ 

             ЕТ „Каливана - Иванка Георгиева”, с представител Иванка Георгиева Георгиева - 

секретар без право на глас, като член на ОС на МИГ, притежаващ опит в изпълнението и 

администрирането на проекти по ПРСР, предложена и одобрена на заседание на Общото 

събрание от 12.03.2019 г. 

Членове с право на глас: 

Васка Николова Каптебилова - член, оценител от списъка с външни експерти оценители 

Петя Харалампиева Георгиева - член оценител от списъка с външни експерти оценители  

Народно читалище „Възраждане 1926“, с. Зимница», с представител Стефан Иванов Савов 

– член.на ОС. 

Резервни членове:  

Надежда Друмева Бобчева от списъка с външни експерти оценители, 

Елена Любенова Стоянова - от списъка с външни експерти оценители  

Христо Тодоров Медаров – експерт към МИГ-Стралджа 2016г.,  

Наблюдатели от УО на ОП „РЧР” 

Росица Крачунова Петкова - Главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне”, ГД 

ЕФМПП  

Мария Стойкова Савова - Главен експерт в отдел „Верификация – южен“,  ГД”ЕФМПП 

 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки 

от СВОМР/индикативната годишна работна програма/ 

С решение на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” от 6 януари 2020 г е  одобрен  Индикативен 

график на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” за прием на проектни предложения през 2020г., 

публикуван на интернет страницата на Сдружението, с цел информиране на заинтересованите 

лица, относно планираните срокове за кандидатстване с проекти по мерките от СВОМР, за които 

се предвиждат приеми. Определените индикативни срокове за прием са съобразени с датата на 

подписване на Споразумението за изпълнение на СВОМР.  

С решение на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” от 4 май 2020 г е одобрен нов   Индикативен 

график на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” за прием на проектни предложения през 2020г., 

публикуван на интернет страницата на Сдружението, като са отчетени готовността за изготвяне 

на насоки за кандидатстване по мерките от СВОМР. 

С решение на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” от 23 октомври 2020 г отново е коригиран 

последно приетия Индикативен график, като са отразени нови срокове за прием по мерките 

включени в СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати 
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През отчетния период  екипът на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.” осъществи и дейности, 

свързани с индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални 

кандидати за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени 

са  26 индивидуални консултации. Потенциалните бенефициенти бяха информирани за 

възможностите за избор на конкретна мярка за финансово подпомагане от СВОМР, стъпките и 

времетраенето на процеса от изготвяне на проектното предложение, подаването му за 

разглеждане и евентуалното му одобрение. В хода на консултациите се акцентира на 

необходимостта кандидатите да разполагат или имат ясна идея за финансиране, както и  от къде 

ще осигурят необходимия  финансов ресурс, в случай на одобрение на проекта, в т.ч. и 

съфинансирането по проекта. 

 2. Поддържане на деловодна система и архив от „МИГ-Стралджа 2016г.” 

Във връзка с поддържането на деловодна система и архив от „МИГ-Стралджа 2016г.”, е 

изготвена „Инструкция за организация на деловодната дейност, документооборотът и 

архивирането в СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”, утвърдена от Председателя на УС, влизаща в 

сила от 30.05.2018 г. Чрез прилагането на системата за документиране и документооборот, 

съдържаща правилата за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на 

документите, се цели отчитане на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване на 

адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение; 

2. Действия по информиране и публичност от страна на „МИГ-Стралджа 2016г.”, включително 

поддържане на електронната страница на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

 

Поддръжка и актуализация на интернет страница на „МИГ-Стралджа 2016г.” 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на „МИГ-Стралджа 2016г.” е разработеният информационен портал с адрес                      

www.mig-straldzha.com. От него може да бъде получена актуална информация за събития, 

новини, свързани с дейността на „МИГ-Стралджа 2016г.” и процеса на прилагане на стратегията 

ВОМР. Публикувана е цялата изискуема информация съгласно изискванията за публичност на 

чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015. 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и 

бързо обновяване на съдържанието. 

3. Действия на „МИГ-Стралджа 2016г.” по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на „МИГ-Стралджа 2016г.” 
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Мониторингът представлява цялостен системен и непрекъснат преглед на дейността по 

финансово управление и контрол в СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” и има за цел да гарантира, че 

прилаганите механизми, функционират според предназначението си и че се променят по 

подходящ начин при промени в условията. 

„Системата на мониторинг и контрол в СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.”, ще включва процедури 

и инструменти, които ще гарантират подходящо и своевременно реагиране при констатиране на 

недостатъци и проблеми.. Чрез  нейното прилагане се цели предоставяне на ранна и/или 

навременна информация относно напредъка, респективно липсата на такъв, относно 

постигнатите резултати, пред компетентните органи - УО на ПРСР 2014 – 2020 г., ДФЗ, и други. 

По време на мониторинга ще се набират количествени и качествени данни за напредъка по 

прилагане на СВОМР, ще се сравняват с първоначално заложените индикатори, за да се 

определят евентуалните необходими корективни действия.  

„МИГ-Стралджа 2016г.” ще извършва редовни мониторингови посещения, според 

предварително разработен план - график, насочени към проследяване изпълнението на 

проектните дейности, качеството и действителността на услугите и инвестициите, обект на 

финансово подпомагане по СВОМР, спазване на законовите изисквания, правила и разпоредби.  

Заложена за изграждане и поддържка е собствена база данни, с помощта на която ще се 

проследяват определен набор от числови индикатори, между които: брой и стойност на 

подадените и одобрените заявления, сключените договори,  подадените искания за плащане,  

успешно приключили проекти и други, според необходимостта от отчитането им. Екипът на 

„МИГ-Стралджа 2016г.” ще поддържа актуална информация по отношение на напредъка по 

изпълнението на СВОМР като редовно проследява заложените индикатори. 

4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

 През изтеклия отчетен период екипа на „МИГ-Стралджа 2016г.” се сблъска с някои  

проблеми характерни за всички МИГ-ове прилагащи СВОМР. Най-тревожно е липсата на 

действия по одобрение на приключилите процедури за прием на проектни предложения. Също 

така епидемиологичната обстановка породи своите негативи като най-силно това се изрази в 

невъзможността за изпълнение на заложените в бюджета информационни срещи, семинари и 

обучения.  

Помощ екипа получи от УО на ПРСР и ОПРЧР и от Асоциация „Българска национална 

Лидер мрежа“, в която „МИГ-Стралджа 2016г.” членува от 2018 година. 
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6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” 

Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна в 

практиката. Смисълът и се асоциира с въвеждането на нов продукт, технология, знания, услуга, 

производствен процес или нов начин на организиране на работата. 

Съгласно определението за „Иновативност на Стратегия за ВОМР” в приложимата нормативна 

уредба, това е включване на нов подход, метод или средства за реализирането и, които не са 

прилагани до настоящия момент на територията на местната общност, чрез: 

- Възможност за създаване на нов за продукт или услуга 

- Въвеждане на иновативен метод и/или начин за решаване на местните проблеми и 

слабости 

Разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие на „МИГ - СТРАЛДЖА 

2016 г.“ има иновативен характер поради следните характеристики и подходи: 

1. Прилагането на многофондова Стратегия за ВОМР от „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ 

е иновативен по своята същност териториален и интегриран подход за местно развитие, насочен 

към удовлетворяване потребностите на местната общност и решаване на идентифицираните в 

социално-икономическия анализ проблеми на групите заинтересовани страни, тъй като на 

територията на община Стралджа през изтеклия програмен период (2007-2013) не е реализиран 

подхода ЛИДЕР, нито пък друг подход „отдолу-нагоре“. Чрез прилагане на многофондово 

финансиране на Стратегията за ВОМР с инструментариума на Подхода ВОМР се осигуряват 

нови методи и механизми за определяне и водене на целенасочена и интегрирана местна 

политика за съхраняване на спецификата на територията и преодоляване на наличните 

разнопосочни проблеми. 

2. При разработване на Стратегията е приложена иновативност на подходите за 

удовлетворяване на идентифицираните потребности чрез включване на мярка извън ПРСР и 

Регламент 1305. На територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“ бяха идентифицирани 

потребности от развитие на териториална идентичност, маркетинг и позициониране на база на 

сравнителните предимства и специфичния териториален потенциал. Мерките, включени в ПРСР 

2014-2020 и в Регламент 1205, не дават възможност за удовлетворяване на тези потребности. С 

тази цел беше разработена собствена мярка, извън ПРСР и Регламент 1305, насочена към 

популяризиране на територията чрез създаване на многосекторни мрежи, организиране на 

изложения, фестивали, създаване на местни марки за качество, бизнес каталози, а именно: Мярка 
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22 „Маркетинг и популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна 

култура“. 

3. Друг иновативен аспект на включването на мярка 22 – извън ПРСР и Регламент 

1305, е осигурената възможност за разработване на брандинг стратегия и успешен бранд за 

територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 2016 г.“. 

4. Насърчаване и подпомагане на иновациите на територията на „МИГ - СТРАЛДЖА 

2016 г.“ е осигурено и чрез даване на по-висок приоритет на проекти с иновативен характер чрез 

критерии за оценка на проекти, кандидатстващи за финансиране. По-конкретно, в критериите за 

оценка на проектите по мерки 4.1., 4.2, 6.4.1, включени в Стратегията, е предвиден следният 

критерий: „Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или 

продукт в предприятието“. По този начин проектите с иновативен елемент за територията ще 

получават предимство и възможност за финансиране. 

7. Управление на Местната инициативна група – Стралджа 2016г. 

През 2020 година  са извършени следните промени, касаеща органите на управление на 

МИГ: 

С решения на Общото събрание от 22.10.2020 г.са одобрени промени в Стратегията за 

ВОМР, които са  одобрени от УО на ПРСР и УО на ОП „РЧР” в Допълнително споразумение 

№РД 50-42/19.01.2021 г. 

Във връзка с изискванията на  чл.43, ал.1, т.1 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ, до УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратено Заявление за одобрение на промяна на споразумение за 

изпълнение на СВОМР на МИГ-Стралджа 2016г  № РД 50-42/27.04.2018 г. във връзка с 

предвидена промяна в състава на персонала на МИГ, като се предвижда да се назначи 

счетоводител на трудов договор; Промяната е одобрена с доклад 93-3215 от 23.06.2020 г. 

:          I. Персонал на „МИГ- Стралджа 2016г.“ 

Персоналът на МИГ  включва следните позиции и лица:  

1. Изпълнителен директор: Щерьо Чавдаров Черногоров 

2. Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР: Христо Тодоров Медаров 

3. Счетоводител: Койка Тенева Тодорова 

II. По отношение на Общо събрание и Управителен съвет на „МИГ- Стралджа 2016г.“  

Във връзка с изискванията на  чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ до УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратено Заявление за одобрение на промяна на споразумение за 

изпълнение на СВОМР на МИГ-Стралджа 2016г  № РД 50-42/27.04.2018 г. във връзка с промяна 

в състава на колективния управителен орган на МИГ –Стралджа 2016 г. Същото е в изпълнение 

на решенията на проведеното на 27.01.2020 година Общо събрание на МИГ-Стралджа 2016г. 

относно промени в състава на Управителния съвет. Същите са съобразени с изискването на чл.12 

ал.1 т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 година. 

1.Заличен е  вписаният като член на Управителния съвет Елка Гочева Велчева, ЕГН 

5608139056, представител на ЕТ „Елка Велчева – ПВ”  (стопански сектор) 

2. Вписан е  нов член на Управителния съвет: Альоша Йорданов Лужецки, ЕГН 
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6606219046, като представляващ „Лужецки” ЕООД (стопански сектор) . 

Гореописаните промени са отразени в Търговския регистър 

Промяната е одобрена от УО на ПРСР с доклад 93-2564 от 19.05.2020 г. 

 

Към момента Управителния съвет е в следния състав и представителство по сектори:  

1. Община Стралджа гр. Стралджа, ул. „Хебър” № 12, представлявана от  Атанас Киров 

Киров Публичен сектор  

 2., Лужецки” ЕООД, гр. Стралджа, ЕИК200999585 гр. Стралджа, ул. „Първи май” № 2, 

представлявано  от  Альоша Йорданов Лужецки Стопански сектор  

3. Производствена Потребителна Кооперация „Начало-93”, ЕИК838109664, гр. 

Стралджа, пл. „Демокрация” № 2, представлявано от  Николай Вълчев Николов,Стопански 

сектор  

4. „Диабет – Стралджа”, ЕИК128615114 , гр. Стралджа, ул. „Хемус” № 88, 

представлявано от  Стоянка Йорданова Костадинова, Нестопански сектор  

5. Туристическо дружество „Кале”, ЕИК 128044142, гр. Стралджа, ул. „Отец Паисий” № 

3, представлявано от    Eдрьо Вълев Шидерски - Стопански сектор; 

 

Актуалните списъци на членовете на Управителния съвет и Общото събрание на СНЦ „МИГ- 

Стралджа 2016г.“ са публикувани на интернет страницата на сдружението   www.mig-

straldzha.com 

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

http://www.mig-straldzha.com/
http://www.mig-straldzha.com/
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 В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД 50-42/27.04.2018 година, съгласно член 10 от него  и основание член 39 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 година на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г. изм. и доп. 

ДВ. Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г)  на 02.11.2020 година е  

заявена промяна на Споразумението за финансиране на изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ- 

Стралджа 2016г.“, като в Стратегията за ВОМР се правят следните изменения и допълнения:  

Текст съгласно СВОМР 

Стр.72 
6. Финансов план 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 000 000,00 33,83 

1.1-3 Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за 

търсещите работа и неактивните лица“ 

300 000,00 10,15 

1.6. Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната 

сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ 

0,00 0,00 

2.1. Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“ 

300 000,00 10,15 

2.3. Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ 

400 000,00 13,53 

Предложение за промяна 

6. Финансов план 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1 000 000,00 33,83 

1.1-3 Мярка 1.1-3. (ОП РЧР) „Местни инициативи за заетост за 

търсещите работа и неактивните лица“ 

265 792.00 9.00 

1.6. Мярка 1.6. (ОП РЧР) „Подобряване качеството на работната 

сила за устойчиво интегриране на пазара на труда“ 

0,00 0,00 

2.1. Мярка 2.1. (ОП РЧР) „Интегрирани услуги за социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите“ 

300 000,00 10,15 

2.3. Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на достъп до услуги за 

социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и 

хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“ 

434 208,00 14,69 

Обосновка на промяната 

Промяната се налага от факта , че в рамките на обявената процедура BG05M90P001-1.070 МИГ-

Стралджа 2016г. – Мярка 1.1-3. (ОП РЧР)  „Местни инициативи за заетост за търсещите работа и 

неактивните лица“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 бе 

одобрено едно проектно предложение с обща стойност на одобрената безвъзмездна финансова 

помощ по проекта 265 791,42 лв. Същото е договорирано и се изпълнява. Предлагаме остатъка по 

мярката в размер на 34 208,00 лв. да бъде прехвърлен към  Мярка 2.3. (ОП РЧР) „Осигуряване на 

достъп до услуги за социално включване и здравеопазване за хора с увреждания и хора над 65 г. 

в невъзможност за самообслужване“. По тази мярка има остатъчен бюджет от 100 000,00 лв. и 

предстои да се стартира процедура за прием на проектни предложения. Това е мярката с най-
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голям социален ефект и ефективност по която има заявен интерес и готовност от община 

Стралджа за реализирането на втори проект  

Текст съгласно СВОМР 

Стр.72 
6. Финансов план 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 900 000,00 64,28 

4.1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” 450 000,00 15,22 

4.2. 
Мярка 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 
90 000,00 3,04 

6.4.1 
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности” 
360 000,00 12,18 

 

7.2. 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” 

 

800 000,00 

 

27,07 

 

7.5. 
Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” 

 

200 000,00 

 

6,77 

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

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

 

55 800,00 

 

1,89 

 

22 
Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на 

традиционни местни производства, продукти и местна 

култура“ 

 

55 800,00 

 

1,89 

 

Предложение за промяна 

Стр.72 

6. Финансов план 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо за периода на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
1 900 000,00 64,28 

4.1. Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства ” 450 000,00 15,22 

4.2. 
Мярка 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 
90 000,00 3,04 

6.4.1 
Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности” 
360 000,00 12,18 

 

7.2. 
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” 

 

800 000,00 

 

27,07 

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

инфраструктура” 

200 000,00 6,77 

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

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

  

 Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

 

55 800,00 

 

1,89 

 

22 
Мярка 22 „Маркетинг и популяризиране на 

традиционни местни производства, продукти и местна 

култура“ 

 

55 800,00 

 

1,89 

 

Обосновка на промяната 

Промяната се налага от факта , че в рамките на обявената процедура BG06RDNP001-19.367 

МИГ-Стралджа 2016г. – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.” бе одобрен един проект на 

стойност 143 456,66 лв. и БФП в размер на 71 728,33 лв. В рамките на обявения втори прием по 

мярката няма постъпили нови проектни предложения, като в същото време няма и заявен 

предварителен интерес от малкото на брой допустими по мярката бенефициенти. Остатъка от 

18 270 лв. предлагаме да бъде прехвърлен в бюджета на мярка Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, където предстои 

отваряне на процедурата за приемна проектни предложения в началото на 2021 г.  

На 19.01.2021 г. е подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР. 

Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР: 

Стр.47 

Финансови параметри 

 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5 000 евро (9 779 лева) 

 Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 100 000 евро (195 580 лева) 

 

3.2  Предложение за промяна в Стратегията за ВОМР 

Стр.47 

Финансови параметри 

 Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 5 000 евро (9 779 лева) 

 Максималния размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност 

на 111 601,39 евро (218 270 лева) 

 

2.3. Обосновка на исканата промяна:  
Промяната се налага от факта , че в унисон с промяната на бюджета по мярката в размер на 

218 270,00 лв. следва да се промени и размер на общите допустими разходи за един проект  
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10 Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ 

и изпълнение от „МИГ-Стралджа 2016г.” на направени препоръки в рамките на 

посещенията 

От страна на ДФЗ-РА – ОРА-Ямбол не са извършвани посещения на място по подмярка 19.4. 

Посещения на място по подмярка 19.2 не са извършвани. 

 

11. Индикатори 

За отчетния период постигнатите индикатори са, както следва: 

В допълнително приложената Таблица 14 от Приложенията към настоящия доклад, са отразени 

специфичните индикатори за мониторинг и оценка, включително брой създадени работни места, 

заложени за постигане в следствие на изпълнението на СВОМР. 

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

 Екипът на МИГ участва в работното посещение На 07 февруари 2019 г. Изп. Директор и 

експерта по прилагане на СВОМР проведоха среща с екипа на „МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица”за обмяна на опит в гр.Котел. Бяха дискутирани проблеми при работа в 

системата ИСУН. Почерпан бе опита на домакините в това отношение. 

 На 25-26 юни 2020 г. Изп. Директор, и експерта по прилагане на СВОМР взеха участие в 

информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР проведена в Разлог – Катарино 

СПА Хотел 

 На 17-19 септември 2020 г. Изп. Директор и експерта по прилагане на СВОМР взеха 

участие в информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР проведена в Трявна 

 На 19 юни експерта по прилагане на СВОМР взе участие в обучение по ИСУН проведено 

в ОИЦ Бургас 

 На 05-08 октомври 2020 г. Изп. Директор, и експерта по прилагане на СВОМР взеха 

участие международна конференция по прилагането на подхода ВОМР проведена в К.К 

Албена 

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

Входящата и изходящата кореспонденция водена и заведена по надлежния ред във връзка с 

изпълнението на одобрена за изпълнение СВОМР от СНЦ „МИГ-Стралджа 2016г.” по подмярка 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани потенциални 

бенефициенти 
3 8 4 11 26 

Брой на участниците в обучения 0 0 0 0 0 

Брой на участниците в семинари и 

информационни срещи 
0 0 0 0 0 
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19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” към мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., описана в хронологичен ред включва :  

Изходяши писма: 

За оттчетния период са регистрирани 49 изходящи писма 

- Изх.№ 1/02.01.2020г. Писмо до МЗХГ относно приключена процедура  

- Изх.№ 2/07.01.2020г. Писмо до ДФЗ-РА относно допълнителна информация поподадена заявка 

за плащане 

- Изх.№ 3/07.01.2020г. Писмо до МЗХГ относно заявление за едностранна промяна на 

споразумение 

- Изх.№ 4/09.01.2020г. Писмо до МЗХГ относно актуализиран индикативен график 

- Изх.№ 5/17.01.2019г. Писмо до МЗХГ относно искане за определяне на наблюдатели 

- Изх.№ 6/22.01.2020г. Писмо до ДФЗ-РА допълнителна информация поподадена заявка за 

плащане 

- Изх.№ 7/27.01.2020г. Писмо до МЗХГ относно годишен доклад по мярка 19.4 

- Изх.№ 8/12.02.2020г. годишен доклад по мярка 19.2 

- Изх.№ 9/12.02.2020г. годишен доклад по мярка 19.2 

- Изх.№10/13.02.2020г. Писмо до ДФЗ-РА относно предварителен контрол ОП  

- Изх.№11/24.02.2020г. Писмо до МЗХГ относно допълнителна информация за годишен доклад 

по мярка 19.4 

- Изх.№12/04.03.2020г. Писмо до Либерт Явашев относно служебна бележка  

- Изх.№13/04.03.2020г. Писмо до Марияна Саваклиева относно служебна бележка 

 - Изх.№14/04.02.2020г. Писмо до Борис Саваклиев относно служебна бележка 

- Изх.№15/04.02.2020г. Писмо до Васка Каптебилова относно служебна бележка 

- Изх.№16/04.02.2020г. Писмо до Еленеа Стоянова относно служебна бележка 

- Изх.№17/04.03.2020г. Писмо до Петя Георгиева относно служебна бележка 

- Изх.№18/04.03.2020г. Писмо до Стефан Савов относно служебна бележка  

- Изх.№19/11.03.2020г. Писмо до МЗХГ относно утвърдени насокиза кандидатстване по 

процедура 

- Изх.№20/11.03.2020г. Писмо до МЗХГ относно приключена оценка по процедура  

- Изх.№21/11.03.2020г. Писмо до ДФЗ относно приключена оценка по процедура 

- Изх.№22/11.03.2020г. Писмо до ТАКТ 158 ЕООД относно служебна корекция на ПП  

- Изх.№23/11.03.2020г. Писмо до Фармсървиз ЕООД относно отказ на ПП 

- Изх.№24/16.03.2020г. Писмо до ДФЗ-РА относно допълнителна информация по писмо за 

отстраняване на нередовности  

- Изх.№25/30.03.2020г. Писмо до АОП 

 - Изх.№26/01.04.2020г. Писмо до МЗХГ относно допълнителна информация по заявка за 

плащане 

- Изх.№27/06.04.2020г. Писмо до МЗХГ относно промяна в УС 

- Изх.№28/09.04.2020г. Писмо до Община Стралджа относно информация по писмо за 

отстраняване на нередовности  

- Изх.№29/09.04.2020г. Писмо до МЗХГ относно искане за определяне на наблюдатели 

- Изх.№30/21.04.2020г. Писмо до ДФЗ-ОД В.Търново относно информация по проведена 

процедура 

- Изх.№31/05.05.2020г. Писмо до МЗХГ относно коригирани насоки по процедура 

- Изх.№32/07.05.2020г. Писмо до МЗХГ относно заявление за едностранна промяна на СВОМР 

- Изх.№33/08.05.2020г. Писмо до ръководителя на УО на ОПРЧР и УО на ПРСР 

- Изх.№34/18.05.2020г. Писмо до ДФЗ относно отстраняване на нередовности по заявка за 

плащане 

- Изх.№35/22.05.2020г. Писмо до ДФЗ относно отстраняване на нередовности по заявка за 
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плащане 

- Изх.№36/22.05.2020г. Писмо до МЗХГ относно актуализиран индикативен график 

- Изх.№37/28.05.2020г. Писмо до НЧ Възраждане 1926 Зимница относно представяне на 

информация по писмо за нередовности по ПП 

- Изх.№38/10.06.2020г. Писмо до МЗХГ и ДФЗ относно приключила оценка на процедура 

- Изх.№39/10.06.2020г. Писмо до ДФЗ ОД Кърджали относно информация по проведена 

процедура 

- Изх.№40/23.06.2020г. Писмо до ДФЗ относно предварителен контрол ОП 

- Изх.№41/08.07.2020г. Писмо до МЗХГ и ДФЗ относно приключила оценка 

- Изх.№42/08.07.2020г. Писмо до ДФЗ относно информация по проведена процедура 

- Изх.№43/21.07.2020г. Писмо до ДФЗ относно информация по проведена процедура 

- Изх.№44/03.08.2020г. Писмо до ДФЗ ОД Кърджали относно информация по проведена 

процедура 

- Изх.№45/03.08.2020г. Писмо до Асоцияция БН Лидер Мрежа  

- Изх.№46/04.08.2020г. Писмо до ДФЗ ОД В.Търново относно подписан договор 

- Изх.№47/07.08.2020г. Писмо до МЗХГ относно искане за определяне на наблюдатели 

 - Изх.№48/10.08.2020г. Писмо до Писмо до ДФЗ ОД В.Търново относно подписан договор 

- Изх.№ 49/20.08.2020г. Писмо до ДФЗ ОД Сливен относно информация по проведена процедура 

- Изх.№ 50/16.09.2020г. Писмо до ДФЗ ОД Кърджали относно информация по проведена 

процедура 

- Изх.№ 51/21.09.2020г. Писмо до МФ относно съгласуване на насоки 

- Изх.№ 52/24.09.2020г. Писмо до МЗХГ относно заявление за одобрение на финансова помощ по 

мярка 19.4 

- Изх.№ 53/21.09.2020г. Писмо до ДФЗ ОД Кърджали относно достъп до ИСУН 

- Изх.№ 54/28.09.2020г. Писмо до ДФЗ и МЗХГ относно приключила оценка 

- Изх.№ 55/13.10.2020г. Писмо до ДФЗ и МЗХГ относно допусната техническа грешка 

- Изх.№ 56/13.10.2020г. Писмо до МЗХГ относно заявление за одобрение на финансова помощ по 

мярка 19.4 

- Изх.№ 57/26.10.2020г. Писмо до МЗХГ относно актуален индикативен график 

- Изх.№ 58/02.11.2020г. Писмо до МЗХГ относно заявление за промяна на СВОМР 

- Изх.№ 59/09.11.2020г. Писмо до МТСП относно промяна на срок за прием 

- Изх.№ 60/03.12.2020г. Писмо до ДФЗ относно приключена оценка на процедура 

- Изх.№ 61/03.12.2020г. Писмо до МЗХГ относно приключена оценка на процедура 

- Изх.№ 62/17.12.2020г. Писмо до МЗХГ относно искане за определяне на наблюдатели 

- Изх.№ 63/30.12.2020г. Писмо до ДФЗ относно допълнителна информация  

Входящи писма: 

- Вх.№1/31.01.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№2/31.01.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№3/21.02.2020г. Писмо от МЗХГ 

- Вх.№4/09.03.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№5/12.03.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№6/27.03.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№7/27.03.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№8/06.04.2020г. Писмо от ДФЗ ОД В.Търново 

- Вх.№9/06.04.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№10/15.04.2020г. Писмо от Община Стралджа 

- Вх.№11/19.04.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№12/29.04.2020г. Писмо от МТСП 

- Вх.№13/26.05.2020г. Писмо от ДФЗ ОД Кърджали 

- Вх.№14/01.06.2020г. Писмо от Зам.Мин.Председателя Т.Дончев  
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- Вх.№15/24.06.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№16/24.06.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№17/24.06.2020г. Писмо от ДФЗ-РА  

- Вх.№18/24.06.2020г. Писмо от ДФЗ-РА  

- Вх.№19/26.06.2020г. Писмо от ДФЗ-РА  

- Вх.№20/03.07.2020г. Писмо от ДФЗ-РА  

- Вх.№21/10.07.2020г. Писмо от МЗХГ 

 - Вх.№22/14.07.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№23/03.08.2020г. Писмо от ДФЗ-РА относно запис на заповед  

 - Вх.№24/06.08.2020г. Писмо от ДФЗ ОД В.Търново 

- Вх.№25/06.08.2020г. Писмо от МЗХГ 

- Вх.№26/03.09.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№27/05.09.2020г. Писмо от МФ 

- Вх.№28/10.10.2020г. Писмо от МЗХГ  

- Вх.№29/12.10.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№30/12.10.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№31/19.10.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№32/20.10.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№33/20.10.2020г. Писмо от ДФЗ-РА 

- Вх.№34/16.11.2020г. Писмо от ЕТ Денис – Въльо Мирчев 

- Вх.№35/16.11.2020г. Писмо от СТАБО ЕЛ ЕООД 
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4. 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: 
12 нп нп нп нп нп нп нп нп 

ЕЗФРСР  12 нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЕСФ 18 нп нп нп нп нп нп нп нп 
 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
нп нп нп нп нп 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
5 000 нп нп нп нп 
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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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
               

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвести-ции в 

земеделски стопанства 
9 8 8 5 5 5 5 1 1 1 1 11% нп нп нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 

преработка /маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

2 1 1 1 1 1 1 нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

3 4 13 3 7 3 7 нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 Инвестиции 

в създ. подобряване 

или разширя- ването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 200% нп нп нп 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, турист. 

инфраструктура 

1 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 
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(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

Мярка 22  

„Маркетинг и 

популяризиране на 

традиционни местни 

производства, 

продукти и местна 

култура“ 

3 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 20 18 27 14 18 14 18 6 6 5 5 25% нп нп нп 
Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
               

Мярка 1.1-3. (ОП 

РЧР)„Местни 

инициативи за заетост 

за търсещите работа и 

неактивните лица” 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50% нп нп нп 

Мярка 1.6. (ОП РЧР) 

„Подобряване 

качеството на 

работната сила за 

устойчиво интегриране 

на пазара на труда“ 

0 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 2.1. (ОП РЧР) 

„Интегрирани услуги за 

социално- кономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като ромите“ 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 100% нп нп нп 

Мярка 2.3. (ОП РЧР) 

Осигуряване на достъп 

до услуги за социално 

включване и 

здравеопазване за хора 

с увреждания и хора 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 50% нп нп нп 

Общо: 5 1 34 0 3 0 3 0 3 0 3 60% нп нп нп 
 

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

Мярка 4.1  „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства“ 
666 960,56  333 480,28 50% 452 638,56 323 819,28 452 638,56 323 819,28 75 750,00 37 875,00 нп 

Мярка 4.2  „Инвестиции в 

преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“ 
143 456,66 71 728,33 50% 143 456,66 71 728,33 143 456,66 71 728,33 нп нп нп 

Мярка 6.4  „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 
490 945,80 352 264,77 75% 168 247,00 126 320,70 168 247,00 126 320,70 нп нп нп 

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп 765 460,61 765 460,61 нп 

Мярка 7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

          

Мярка 22 „Маркетинг и 

популяризиране на традиционни 

местни производства, продукти и 

местна култура“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 1 301 363,02 757 473,38 нп 764 342,22 521 868,31 764 342,22 521 868,31 841 210,61 803 335,61 нп 
Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
          

Мярка 1.1-3. (ОП РЧР)„Местни 

инициативи за заетост за 

търсещите работа и неактивните 

лица” 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 1.6. (ОП РЧР) нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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„Подобряване качеството на 

работната сила за устойчиво 

интегриране на пазара на труда“ 
Мярка 2.1. (ОП РЧР) 

„Интегрирани услуги за социално- 

кономическа интеграция на 

маргинализирани общности като 

ромите“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 2.3. (ОП РЧР) 

Осигуряване на достъп до услуги 

за социално включване и 

здравеопазване за хора с 

увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване 

100 000,00 100 000,00 100% нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 100 000,00 100 000,00 100% нп нп нп нп нп нп нп 
 

 

 

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, лв. 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

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) 

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

450 000 666 960,56 333 480,28 452 638,56 323 819,28 452 638,56 323 819,28 75  750,00 37 875,00 37 875,00 412 125,00 8,42% нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 

преработка 

/маркетинг на 

селскостопански 

продукти“ 

71 730 143 456,66 71 728,33 143 456,66 71 728,33 143 456,66 71 728,33 нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4  450 000 1 615 953,38 1 194 260,22 630 119,61 472 590,16 499 394,61 374 546,41 нп нп нп нп нп нп 
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„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 

създаването, 

подобр. или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура 

800 000 800 028,37 800 028,37 799 981,37 799 981,37 799 981,37 799 981,37 765 460,61 765 460,61 765 460,61 34 539,39 95,68% нп 

Мярка 7.5 
Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

218 270 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

Мярка 22 

„Маркетинг и 

популяризиране 

на традиционни 

местни 

производства, 

продукти и 

местна култура“ 

55 800 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 1 955 800 3 226 398,97 2 399 497,20 2 026 196,20 1 668 119,14 1 895 471,20 1 570 075,39 841 210,61 803 335,61 803 335,61 446 664,39 41,07% нп 
Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
             

Мярка 1.1-3. (ОП 

РЧР)„Местни 

инициативи за 

заетост за 

търсещите 

работа и 

неактивните 

лица” 

300 000 299 890,87 299 890,87 265 791,42 265 791,42 265 791,42 265 791,42 265 791,42 265 791,42 265 791,42 34 208,52 88,6% нп 

Мярка 1.6. (ОП 

РЧР) 

„Подобряване 
0 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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качеството на 

работната сила 

за устойчиво 

интегриране на 

пазара на труда“ 
Мярка 2.1. (ОП 

РЧР) 

„Интегрирани 

услуги за 

социално- 

кономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности като 

ромите“ 

300 000   299 722,62 299 722,62 293 188,62 293 188,62 293 188,62 293 188,62 293 188,62 293 188,62 293 188,62 6 821,38 97,7% нп 

Мярка 2.3. (ОП 

РЧР) 

Осигуряване на 

достъп до услуги 

за социално 

включване и 

здравеопазване 

за хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

400 000 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 299 999,99 100 000,01 75% нп 

Общо: 1 000 000 959 123,03  959 123,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 141 019,97 85,9%  
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

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 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1: 

Развитие на 

конкурентоспособна, 

иновативна и опазваща 

околната среда икономика: 

14 13 22 9 13 9 12 1 1 1 1 7,14% нп нп нп 

Приоритет 2: 

Насърчаване на 

интегрирано териториално 

развитие и социална 

инфраструктура, 

съхраняване и развитие на 

местната идентичност и 

териториална значимост  

6 нп 5 нп 5 нп 5 4 4 4 4 66,67% нп нп нп 

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

социалното приобщаване и 

намаляването на бедността 

5 1 4 нп 3 нп 3 нп 3 нп 3 60% нп нп нп 

Общо: 25 17 17 12 12 11 11 3 3 3 3 нп нп нп нп 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 

Развитие на 

конкурентоспособна, 

иновативна и опазваща 

околната среда икономика: 

1 301 363,02 757 473,38 75%/50% 764 522,22 521 868,31 764 522,22 521 868,31 75 750,00 37 875,00 нп 

Приоритет 2: 

Насърчаване на интегрирано 

териториално развитие и 

социална инфраструктура, 

съхраняване и развитие на 

местната идентичност и 

териториална значимост  

нп нп 100% нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 3: 

Насърчаване на социалното 

приобщаване и намаляването 

на бедността 

100 000,00 100 000,00 100% нп нп нп нп 858 980,03 858 980,03 нп 

Общо: 1 401 363,02 857 473,38 нп 764 522,22 521 868,31 764 522,22 521 868,31 934 730,03 896 855,03 нп 
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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 

Заявена 

субсидия 

по проекти 

към 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: 

Развитие на 

конкурентоспособна, 

иновативна и 

опазваща околната 

среда икономика: 

881 730 2 426 370,60 1 599 468,83 1 226 214,83 868 137,77 799 981,39 799 981,39 75 750,00 37 875,00 37 875,00 843 855,00 4,30% нп 

Приоритет 2: 

Насърчаване на 

интегрирано 

териториално 

развитие и социална 

инфраструктура, 

съхраняване и 

развитие на местната 

идентичност и 

териториална 

значимост  

1 074 070 800 028,37 800 028,37 799 981,37 799 981,37 765 460,61 765 460,61 765 460,61 765 460,61 765 460,61 308 609,39 71,27% нп 

Приоритет 3: 

Насърчаване на 

социалното 

приобщаване и 

намаляването на 

бедността 

1 000 000 959 123,03 959 123,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 141 019,97 85,9% нп 

Общо: 2 955 800 4 185 522,00 3 358 620,23 2 885 176,23 2 527 099,17 2 424 422,03 2 424 422,03 1 700 190,64 1 662 315,64 1 662 315,64 1 293 484,36 56,24% нп 

43
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

 

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

2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските райони с 

акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството 

и развитието на базата от знания в селските 

райони; 
нп нп нп нп нп нп 

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; 

нп нп нп нп нп нп 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове селскостопанска 

дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските 

технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент 

върху следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

5 1 нп 323 819,28 
 

37 875,00 

 
нп 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

нп нп нп нп нп нп 

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; 

1 нп нп 71 728,33 нп нп 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
нп нп нп нп нп нп 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство, с акцент върху 

следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

нп нп нп нп нп нп 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 
нп нп нп нп нп нп 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
нп нп нп нп нп нп 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство, с акцент 

върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство;  
нп нп нп нп нп нп 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост;  
нп нп нп нп нп нп 

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; 

нп нп нп нп нп нп 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

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; 
3 нп нп 126 320,70 нп нп 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
нп 4 нп нп 765 460,61 нп 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските райони; 
нп нп нп нп нп нп 

 FA Друга област  нп нп нп нп нп нп 
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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 

нп нп 

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 
нп нп 

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 

37 875,00 

 нп 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 
нп нп 

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 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 
нп нп 
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междубраншови организации 

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 
нп нп 

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)  
нп нп 

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) 

нп нп 

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)  
нп нп 

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)  нп нп 

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)  
нп нп 

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)  
нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща подпомогната 

площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

нп нп 
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селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

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) 

нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването 

на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, 

и други нехранителни суровини за целите 

на биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

нп нп 

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) нп нп 

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) 
нп нп 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                
ПУБЛИЧНИ 6 нп 5 нп 5 нп 5 4 4 4 4 66,67% нп нп нп 
МИГ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Публичен орган/ 

община 
4 нп 4 нп 4 нп 4 3 3 3 3 75% нп нп нп 

НПО 2 нп 1 нп 1 нп 1 1 1 1 1 50% нп нп нп 
други  нп нп нп нп нп нп нп 1 нп нп нп нп нп нп 
ЧАСТНИ 14 13 22 9 13 9 13 1 1 1 1 7,14% нп нп нп 
Малко или средно 

предприятие 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

- 6 11 3 4 3 4 нп нп нп нп нп нп нп нп 

Физическо лице - 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1 7,14% нп нп нп 
ЕТ - 3 7 3 6 3 6 нп нп нп нп нп нп нп нп 
Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 

приложимо) 
 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо от ЕЗФРСР:  20 13 27 9 18 9 18 5 5 5 5 25% нп нп нп 
от ОПРЧР                

Работодатели; 

самостоятелно заети 

лица; образователни и 

обучителни 

организации и 

институции,структури 

на социални 

партньори; 

0 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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неправителствени 

организации 

Доставчици на 

социални и здравни 

услуги; работодатели; 

община Стралджа; 

организации, 

предоставящи 

посреднически 

услуги; обучителни 

организации; 

центрове за 

информация и 

професионално 

ориентиране; 

читалища; 

неправителствени 

организации; 

регистрирани 

поделения на 

вероизповеданията, 

5 1 4 нп 3 нп 3 нп 3 нп 3 60% нп нп нп 

Общо от ОПРЧР 5 1 4 нп 3 нп 3 нп 3 нп 3 60% нп нп нп 
ОБЩО:  25 14 31 9 21 9 21 5 8 5 8 3,57% нп нп нп 

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 

 

63+ 

 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по проекти 

към 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              

ПУБЛИЧНИ 1 074 070 800 028,37 800 028,37 799 806,39 799 806,39 799 891,39 799 891,39 765 460,61 765 460,61 765 460,61 308 609,39 71,27% нп 

МИГ  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Публичен орган/ 
община 

 773 853,27 773 853,27 773 806,27 773 806,27 773 806,27 773 806,27 739 285,51 739 285,51 739 285,51 нп нп нп 

НПО  26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 нп нп нп 

други  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

ЧАСТНИ 881 730 2 426 370,60 1 599 468,83 1 274 066,63 830 901,62 854 812,87 576 567,66 75 750,00 37 875,00 37 875,00 843 855,00 4,30% нп 

Малко или средно 
предприятие 

- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 
юридическата 

форма) 

- 1 291 394,96 914 135,90 444 503,80 333 378,30 313 778,80 235 334,55 нп нп нп нп нп нп 

Физическо лице - 325 669,78 162 834,89 258 169,78 129 084,89 258 169,78 129 084,89 75 750,00 37 875,00 37 875,00 нп нп нп 

ЕТ - 809 305,86 522 498,04 571 393,05 368 438,43 282 864,29 212 148,22 нп нп нп нп нп нп 

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 

приложимо) 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо от ЕЗФРСР: 1 955 800 3 226 398,97 2 399 497,20 2 073 873,02 1 630 708,01 1 654 704,26 1 376 459,05 841 210,61 803 335,61 803 335,61 1 152 464,39 58,92% нп 

от ОПРЧР              

Работодатели; 

самостоятелно заети 

лица; образователни и 
обучителни 

организации и 
институции,структури 

на социални 

партньори; 
неправителствени 

организации 

0,00 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Доставчици на 

социални и здравни 
услуги; работодатели; 

община Стралджа; 

организации, 
предоставящи 

посреднически 

1 000 000 959 123,03 959 123,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 нп нп нп 
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услуги; обучителни 

организации; 
центрове за 

информация и 

професионално 
ориентиране; 

читалища; 

неправителствени 
организации; 

регистрирани 

поделения на 
вероизповеданията, 

Общо от ОПРЧР 1 000 000 959 123,03 959 123,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 858 980,03 141 019,97 85,90% нп 

ОБЩО: 2 955 800 4 185 522,00 3 358 620,23 2 932 853,05 2 489 688,04 2 513 684,29 2 235 439,08 1 700 190,64 1 662 315,64 1 662 315,64 1 293 484,36 56,24% нп 

 

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

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 
Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

% на 

заяве

ната 

помо

щ 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърля

не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобре

на 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Из

пл

ат

ен

а 

су

бс

ид

ия 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 

инвестиции в 

зем. 

стопанства“ 

Земеделски 

стопанин Вилина 

Георгиева Ангелова 

„Закупуване на 

земеделска техника 
97419,78 48709,89 50% 97419,78 48709,89 нп нп 97419,78 48709,89 нп нп нп 

ЗП Йордан 

Маринов Богданов 

„Закупуване на 

земеделска техника за 

отглеждане на ЕРД.” 
75750,00 37875,00 50% 75750,00 37875,00 нп нп 75750,00 37875,00 нп нп нп 

ЗП Тончо Велчев 

Тончев 

“Закупуване на 

земеделска техника и 

оборудване за 

отглеждане на ЕРД“ 

85000,00 42500,00 50% 85000,00 42500,00 нп нп 85000,00 42500,00 нп нп нп 

ЕТ КАЛИВАНА - 

ИВАНКА 

ГЕОРГИЕВА 

„Основен ремонт на 

съществуваща сграда и 

пристройка към нея в 

ПИ № 35794.60.23 по КК 

землище с.Каменец.” 

96968,78 48484,39 50% 96968,78 48484,39 нп нп 96968,78 48484,39 нп нп нп 

"Еко Палаузово" 

ЕООД 

„Закупуване на 

земеделска техника 

95460,00 47730,00 50% нп нп 

отхвърл

ен 
Прекрате

на 

комуника

ция 

нп нп нп нп нп 

ЗП Цонко 

Георгиев Атанасов 

„Закупуване на 

земеделска техника за 

отглеждане на ЕРД.” 

67500,00 33750,00 50% нп нп 

отхвърл

ен 
Прекрате

на 

комуника

ция 

нп нп нп нп нп 

ЕТ АНДРЕЙ 

МИТЕВ ГЕНЧЕВ  

“Закупуване на 

земеделска техника и 

оборудване за 

отглеждане на ЕРД“ 

97500,00 48750,00 50% 97500,00 48750,00 нп нп 97500,00 48750,00 97500,00 48750,00 нп 

КРИСИ - ДАРИ 

ООД 

„Изграждане на 18 

метрова електронна 

автомобилна везна” 
51362,00 25681,00 50% нп нп 

Незавър

шена 

оценка 

нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  ЕТ ХРИСТО „Закупуване на 143456,66 71728,33 50% 143456,66 71728,33 нп нп 143456,66 71728,33 нп нп нп 
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„Инвестиции в 

преработка 

/маркетинг на 

селск.продукти

“ 

СТОЙНОВ - Д технологично 

оборудване за Винарска 

изба ”Лозенец” 

Мярка 6.4  
„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

„Т-РЕКС ПАУЪР” 

ЕООД 

 

„Създаване на пътна 

помощ в с. Зимница, 

общ. Стралджа, област 

Ямбол” 

149 183,32 111 887,49 75% нп нп отхвърл

ен 
Недопуст

им разход нп нп нп нп нп 

ДЕНИС-Въльо 

Мирчев ЕТ 

„Доставка и монтаж на 

машина за производство 

на бетонови елементи” 
153 300.00 114 975.00 75% 153 300.00 114 975.00 нп нп 153 300.00 114 975.00 нп нп нп 

 

Елка Велчева – ПВ  

ЕТ 

"Изграждане на складова 

сграда и основен ремонт 

на съществуващ склад 

към магазин и 

закупуване на хладилна 

камера" 

129 564,29 97 173,22 75% 129 564,29 97 173,22 нп нп 129 564,29 97 173,22 нп нп нп 

ИРИПРО  ЕООД „Закупуване на багер с 

челен товарач за ремонт 

на напоителни системи и 

земни работи” 

130 725.00 98 043,75 75% 130 725.00 98 043,75 оттеглен нп нп нп нп нп нп 

ФАРМСЪРВИЗ  

ЕООД 

„Закупуване на 

телескопичен товарач за 

специализирани услуги” 
155 938,41 116 953,81 75% нп нп отхвърл

ен 

Лирса на 

документ

и 

нп нп нп нп нп 

ЕТ „Радостин 

Радостинов 

Вълчев” 

„Основен ремонт на 

съществуваща сграда и 

закупуване на 

оборудване за ремонтна 

работилница за 

земеделска техника” 

140 412,81 105 309,61 75% нп нп отхвърл

ен 

Недопуст

ими 

разходи 

нп нп нп нп нп 

„Скай 

Мултиплекс” 

ЕООД 

„Закупуване на мобилна 

сцена и мултимедийно 

оборудване за 

провеждане на 

мероприятия на открито” 

156 075,23 115 296,18 75% нп нп отхвърл

ен 

Недопуст

ими 

разходи 

нп нп нп нп нп 

Амбулатория за 

индивидуална 

практика за 

първична 

извънболнична 

медицинска 

помощ – д-р Таня 

Георгиева 

„Закупуване на 

медицинско оборудване 

и обзавеждане за кабинет 

на общопрактикуващ 

лекар” 
48 103,32 36 077,49 75% 48 103,32 36 077,49 нп нп 48 103,32 36 077,49 нп нп нп 

СТАБО ЕЛ ЕООД „Оборудване на мобилна 

лаборатория по трудова 

медицина” 
61 705,20 46 278,90 75% нп нп 

Отхвърл

ен и 

оттеглен 

Недопуст

ими 

разходи 

нп нп нп нп нп 
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„ТАКТ 158” ЕООД 

„Изграждане и 

оборудване на пункт за 

годишни технически 

прегледи” 

145351,80 109013,85 75% 145351,80 109013,85 нп нп 145351,80 109013,85 нп нп нп 

„КСТРОЙ 2020” 

ЕООД 

„Закупуване на 

комбиниран багер-

товарачза 

специализирани услуги” 

147960,00 110970,00 75% 147960,00 110970,00 нп нп 147960,00 110970,00 нп нп нп 

„Квадри вет” ООД 

"Закупуване на 

медицинско оборудване 

и обзавеждане за 

ветеринарно лечебно 

заведение" 

20467,00 15350,70 75% 20467,00 15350,70 нп нп 20467,00 15350,70 нп нп нп 

ФАРМСЪРВИЗ  

ЕООД 

Закупуване на 

телескопичен челен 

товарач за 

специализирани услуги” 

177167,00 116930,22 75% нп нп 
отхвърл

ен 

Недопуст

ими 

разходи 

нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 

създ., подоб. 

или 

разширяването 

на вс. видове 

малка по 

мащаби 

инфраст-ра 

ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

„Рехабилитация на 

улична мрежа на 

територията на гр. 

Стралджа, Община 

Стралджа  

255 773,55 255 773,55 100% 255 773,55 255 773,55 нп нп 154513,10 154513,10 154513,10 154513,10 нп 

ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

„Рехабилитация на 

улична мрежа в част от 

населените места на 

Община Стралджа” 

329 045,86 329 045,86 100% 329 045,86 329 045,86 нп нп 255726,55 255726,55 255726,55 255726,55 нп 

ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

„Изграждане, ремонт и 

оборудване на спортна 

инфраструктура в 

Община Стралджа” 

154 513,10 154 513,10 100% 154 513,10 154 513,10 нп нп 329045,86 329045,86 329045,86 329045,86 нп 

ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА 

„Ремонт на общински 

сгради в Община 

Стралджа, в които се 

предоставят обществени 

услуги, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност” 

34 520,76 34 520,76 100% 34 520,76 34 520,76 нп нп 34520,76 34520,76 34520,76 34520,76 нп 

Народно читалище 

,,Възраждане 

1926”, с.Зимница, 

общ. Стралджа” 

„Отоплителна 

инсталация на Народно 

читалище ,,Възраждане 

1926”, с.Зимница, общ. 

Стралджа” 

26 175,10 26 175,10 100% 26 175,10 26 175,10 нп нп 26 175,10 26 175,10 26 175,10 26 175,10 нп 

Мярка 7.5 
Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфрастр-ра за 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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отдих, 

туристическа 

инфраструктур

а 

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, 

но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

              

Мярка 22  

„Маркетинг и 

популяризиран

е на 

традиционни 

местни 

производства, 

продукти и 

местна 

култура“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

              

Мярка 1.1-3. 

(ОП 

РЧР)„Местни 

инициативи за 

заетост за 

търсещите 

работа и 

неактивните 

лица” 

Община Стралджа Инициативи за заетост 299890,87 299890,87 100% 265791,42 265791,42 нп нп 265791,42 265791,42 265791,42 265791,42 нп 

Мярка 1.6. (ОП 

РЧР) 

„Подобряване 

качеството на 

работната сила 

за устойчиво 

интегриране на 

пазара на 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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труда“ 
Мярка 2.1. (ОП 

РЧР) 

„Интегрирани 

услуги за 

социално- 

кономическа 

интеграция на 

маргинализиран

и общности 

като ромите“ 

Община Стралджа 

Подобряване живота и 

социално-

икономическата 

интеграция на 

маргинализирани 

общности на 

територията на община 

Стралджа 

299722,62 299722,62 100% 293188,62 293188,62 нп нп 293188,62 293188,62 293188,62 293188,62 нп 

Мярка 2.3. (ОП 

РЧР) 

Осигуряване на 

достъп до 

услуги за 

социално 

включване и 

здравеопазване 

за хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност 

за 

самообслужван

е 

Община Стралджа 

Социални услуги в 

Община Стралджа за 

социално включване 
299999,99 299999,99 100% 299999,99 299999,99 нп нп 299999,99 299999,99 299999,99 299999,99 нп 

Община Стралджа 
Социални услуги в 

домашна среда 
100000,00 100000,00 100% нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: нп нп 
 

4185522,00 

 

3358620,23 

 
100% 

2885176,23 

 

2527099,17 

 
нп нп 

2885176,23 

 

2527099,17 

 

1700190,64 

 

1662315,64 

 
нп 

(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. 
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Таблица 14: Специфични индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на „МИГ-Стралджа 2016г.”, включително брой създадени работни места 

 

 

Дата: 12.02.2021 г.           Подпис: ...............................................  

Николай Николов 

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Стралджа 2016 г.” 

Вид Индикатор Мерна единица Цел 2023 г. Източник на данни 

За 

изпълнение 

Общ брой финансирани проекти Брой 25 Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

Брой бенефициенти, получаващи  

подкрепа за производство и/или преработка на селскостопански продукти 
Брой 11 Доклад,  База данни МИГ 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за неземеделски дейности Брой 3 
Доклад,  База данни МИГ 

Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в публична 

инфраструктура, вкл. за отдих и туристическа 
Брой 3 

Доклад,  База данни МИГ 

Брой подпомогнати дейности за маркетинг и популяризиране на традиционни 

местни производства, продукти и местна култура 
Брой 3 

Доклад,  База данни МИГ 

Общо безработни и неактивни участници, включени в обучения и заетост Брой 36 Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

Общо заети лица, включени в обучения Брой 60 Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

Участници в неравностойно положение, вкл. роми, вкл. в дейности и услуги Брой 60 Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

Общо лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, 

включени в дейности 
Брой 40 

Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

Общо инвестиции в лева (публични + частни) Лева 3 560 000 Доклад,  База данни МИГ 

Общо публични разходи в лева Лева 2 955 800 Доклад МИГ 

Резултат Брой създадени нови работни места по мерките, финансирани от ЕЗФРС Брой 12 Доклад МИГ 

 Брой жители, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура Брой 5 000 Доклад,  База данни МИГ 

 Общо безработни и/или неактивни участници с повишена квалификация 
Брой 36 Доклад,  База данни МИГ 

 Общо безработни и/или неактивни участници, започнали работа 
Брой 18 Доклад,  База данни МИГ 

 Заети лица, придобили квалификация и умения Брой 0 Доклад,  База данни МИГ 

 
Участници в неравностойно 

положение, вкл. роми, с подобрен достъп до услуги и интеграция 

Брой 
48 Доклад,  База данни МИГ, ИСУН 

 
Лица с увреждания и над 65г., в 

невъзможност за самообслужване, с подобрен достъп до услуги 

Брой 50 лица/1 

доставчик 
Доклад,  База данни МИГ 

Заличени 

обстоятелства 

съгласно 

чл.2 от ЗЗЛД 

 


