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2. Списък на съкращенията; 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ИСУН Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове  

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ПРСР 2014 - 2020 

г. 

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

ОПРЧР 2014 - 

2020 г. 

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

ОПИК 2014 - 

2020 г. 

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

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“  

УО Управляващ орган 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ Местна инициативна група 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

УС Управителен съвет 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ЕСФ Европейски социален фонд 

ЕФРРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕЗФРСР Европейски земеделски  фонд за развитие на селските райони 

ЕТ Едноличен търговец 

НПО Неправителствена организация 

ООД Дружество с ограничена отговорност 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ 

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

Делчев - Гърмен - Хаджидимово” са идентифицирани следните групи заинтересовани страни:  

 

Основна заинтересована група Роля в изготвянето на Стратегията 

Стопански сектор 

Земеделски производители Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР)  

Предприятия в сектори извън земеделието 

(микропредприятия и МСП) 

Потенциални бенефициенти 

(микропредприятия по ПРСР и 

МСП по ОПИК, вкл. по ОПРЧР)  

Нестопански сектор 

Читалища и др. културни организации Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР и ОПРЧР)  

Организации в сферата на социалното включване на 

маргинализирани общности 

Потенциални бенефициенти (по 

ОПРЧР) 

Неправителствени организации в други сфери 

(туристически сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителни организации, местни 

поделения на вероизповеданията и др.) 

Потенциални бенефициенти (по 

ПРСР и ОПРЧР) 

Публичен сектор 

Местна администрация (общинско ръководство, 

общинска администрация, общински съветници, 

кметове на села и кметски наместници) 

Потенциален бенефициент (по 

ПРСР) 

 

През 2021 г. експертите по прилагане на СВОМР консултираха всички заинтересовани лица във 

връзка с възможностите за кандидатстване  с проектни предложения, условията за кандидатстване 

и изпълнение на проекти по обявени от МИГ процедури за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Екпертите осъществяваха текущ мониторинг на изпълняваните по СВОМР 

проекти и непрекъсната комуникация с бенефициентите за обсъждане на наредъка в изпълнене на 

дейностите, необходимостта за представяне на надлежни докзателства за стартиране на дейностите 

в срок, възникнали затруднения в изпълнението.  

Представители на  заинтересованите страни се включиха в обучения за местни лидери, 

организирани от МИГ.  

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

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

на посещенията“, посещенията в офиса на МИГ. 

 

За заинтересованите страни са осигурени информационни канали и актуална информация по 
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отношение на нормативната база, изискванията и условията за кандидатстване с проектни 

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

консултиране в процеса на сключване на административни дъговори и в процеса на тяхното 

изпълнение. 

През отчетния период и за периода на изпълнение на СВОМР е постигнато пряко въздействие 

върху три групи заинтересовани страни от територията на МИГ, предвид сключените и изпълнени 

административни договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ. Изпълнените 

административни договори ро мерки от СВОМР намират отражение върху: 

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

и средни предприятия) чрез: 

1. Внедрени от 9 предприятия общи производствени инвестиции за подобряване на 

производствения капацитет и внедерени системи за управление на процесите и 

производствен софтуер; 

2. Разработена от 1 предприятие продуктова иновация /облачно-базирана уеб 

софтуерна система, подпомагаща компании от различни браншове да събират и 

анализират обратна връзка от клиентите си/, в приоритетно направление "уеб, 

хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти" на тематична област ИКТ и 

информатика от ИСИС и изработени пазарен анализ и маркетингова стратегия за 

пазарна реализация на разработената продуктовата иновация /; 

3. Внедрен от 1 предприятие иновативен продукт, собствена разработка постигната 

в резултат на експерименталната дейност на бенефициента, представляващ новост 

на национално ниво и внедрено ново оборудване във връзка с внедрения 

иновативния продукт; 

4. Осигурена от 4 предприятия устойчива заетост на безработни или неактивни лица, 

във всички възрастови групи, след придобиване на нова или повишена 

квалификация и/или придобити ключови компетентности от безработните лица; 

5. Адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса в 7 предприятия, чрез 

проведени обучения за придобиване на професионална квалификация и/или 

ключови компетентности  от заетите в предприятията лица. 

 представителите на нестопанския сектор (неправителствени организации), чрез 

изпълнение от 2 неправителствени организации на проекти за повишаване 

предприемаческите компетентности, знания и умения и подкрепа за стартиране на реален 

и жизнеспособен бизнес на безработни или заети лица от територията на МИГ, желаещи да 

започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. младежи до 29 г, жени, хора с 

увреждания, хора в активна трудова възраст. 

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

Делчев, Община Гърмен и Община Хаджидимово), чрез изпълнение на проекти, като 

осигуриха: 

1. подкрепа за повишаване качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства 

чрез провеждане на обучения и подобряване достъпа им до заетост; 

2. подкрепа в сферата на социалното включване и работа с маргинализирани общности; 

3. повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране 

в обществото на групи в неравностойно положение, както и такива със специални 
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потребности. 

През 2021 г.  са сключени 12 административни договора за финансиране на проекти по СВОМР, 

с което общият брой на сключените договир за периода на изпълнение на СВОМР вазлиза на 46.   

До края на 2021 г. приключи изпълнението на 31 проекта, финансиран по СВОМР, като за 13 от 

тях изпълнението приключи преди 2021 г. С изпълнението на приключилите администартивни 

договори се постигна  пряко въздействие върху идентифицираните в Страгегията заинтересовани 

страни, както следва: 

№ 
Мярка от 

СВОМР 

Обявен

и 

проце-

дури за 

подбор 

на 

проек-

ти  

/брой/ 

Подаден

и 

проект

ни  

предло-

жения  

/брой/ 

Сключе

ни 

админи-

стра-

тивни 

договори 

/брой/ 

Заинтересовани   

страни, 

върху която се 

очаква 

въздействие 

Постигнато 

въздействие 

върху 

заинтересованит

е страни 

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

1. М1–4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

1 10 7 Стопански 

сектор, 

Земеделски 

производители 

Постигнато 

въздействие: 

НП -  няма 

изпълнени 

административни 

договори. 

2. М2–4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането 

на пазара 

и/или 

развитието на 

селскостопанс

ки продукти” 

2 5 1 Стопански 

сектор, 

Предприятия, 

преработващи 

земеделска 

продукция 

Постигнато 

въздействие: 

НП - няма 

изпълнени 

административни 

договори. 

3. М3–6.4 

„Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

2 12 2 Стопански 

сектор, 

Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 

(микропредприя-

тия) 

Постигнато 

въздействие: 

НП – 

Няма изпълнени 

административни 

договори   

4. М6–7.2 

„Инвестиции 

в създаването, 

подобряване-

3 5 4 Местна 

администрация, 

интервенции за 

подобряване на 

Постигнато 

въздействие: 

НП – 
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то или 

разширяване-

то на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструк-

тура“ 

публична 

инфраструктура 

– рехабилитация 

на улици и 

тротоари  

Няма изпълнени 

административни 

договори   

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

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ЦЕЛИТЕ НА РЕГЛАМЕНТА (ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕЗФРСР) 

5.  М 7  

„Съхранение и 

популяризира

не на местната 

идентичност, 

културно-

истори-ческо 

и природно 

наследство“ 

2 4 1 Неправителствен

и организации в 

други сфери  

Постигнато 

въздействие: 

НП – 

Няма изпълнени 

административни 

договори   

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ) 

6. М 8 

„Повишаване  

достъпа до 

заетост на 

безработни 

лица, вкл. 

лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите 

спрямо 

нуждите на 

бизнеса” 

3 16 12   

 Компонент 1: 

Обучение на 

безработни 

лица 

1 5 4 Стопански 

сектор - 

Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 

(микропредприят

ия и МСП); 

Безработни лица 

във всички 

възрастови групи, 

включени в 

различни форми 

на обучения и 

заетост   

Постигнато 

въздействие по 

Компонент 1: 

Предоставено е 

финансиране на 4 

микро/малки  

предприятия в 

сектори извън 

земеделие 

(производство на 

мебели, 

производството 

на хлебни, 

сладкарски и 
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тестени изделия, 

хотелиерство и 

ресторантьорств

о). 

Обучени са общо 

24 безработни 

лица, които са 

преминали  

обучения,  както 

следва:  

1.) 24 /двадесет и 

четири/ 

безработни лица 

са с придобита 

професионална 

квалфикация по 

професии, 

свързани с 

последващато им 

наемане на 

работа, както 

следва: 

- Оператор в 

дървообработва-

нето 

/Производство на 

мебели  -  8 лица; 

- Работник по 

производството на 

хлебни, сладкарски 

и тестени изделия - 

6 лица; 

- Аниматор в 

туризма -  4 лица 

- Работни в 

озеленяването – 6 

лица; 

2.) 6 /шест/ 

безработни лица 

са преминали 

обучение по КК5 

"УМЕНИЕ ЗА 

УЧЕНЕ" /същите 

са придобили 

умения за 

ефективно 
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управление на 

процеса на учене и 

кариерата като 

цяло, способност 

за посвещаване на 

времето за учене, 

самоконтрол, 

дисциплина, 

упоритост и 

обработка на 

информацията по 

време на обучение; 

способност за 

концентрация за 

кратък или 

продължителен 

период от време; 

способност за 

аналитично 

разсъждение за 

целите на ученето; 

способност за 

общуване и др./. 

След проведените 

обучения за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и 

ключови 

компетентности, 

всички 24 обучени 

лица са назначени 

от бенефициентите  

на работа за 

период от 6 до 12 

месеца на 

длъжности, 

съответстващи на 

придобитата 

професианлана 

квалификация. 

Общо 15 наетите 

лица продължават 

да работят при 

работодатерлите 

при приключване 

изъплението на 

проектите. 
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 Компонент 2: 

Обучение на 

заети лица 

1 10 7 Стопански 

сектор - 

Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 

(микро малки 

предприятия); 

Заети лица 

работещи в микро 

и малки 

предприятия, с 

цел повишаване на  

уменията 

съобразно 

актуалните 

нужди на бизнеса 

 

 

Постигнато 

въздействие по 

Компонент 2: 

Предоставено е 

финансиране на 7 

микро/малки  

предприятия в 

сектори извън 

земеделие 

(хотелиерство, 

ресторантьорств

о, производство на 

мебели, 

строителство, 

шивашка 

промишленост, 

автомонтьорски 

услуги). 

Обучени общо 111 

заети лица, които 

са преминали 

обучения, както 

следва:  

1./ Заети лица, 

преминали 

обучения за 

придобиване на 

професионална 

квалификация по 

професии, в 

съответствие със 

заявените нужди 

на 

работодателите 

- 104 бр., както 

следва: 

- Администратор 

в хотелиерството  

- 10; 

- Ресторантьор -  

9; 

- Оператор  в 

дървообработване

то и 

производството 

на мебели  -  10; 
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- Изпълнител на 

термални 

процедури – 6; 

- Шивач -  25; 

- Помощник в 

строителството - 

основни и 

довършителни 

работи -  8; 

- Строителен 

техник – 18; 

- Оперативен 

счетоводител  - 1; 

- Монтьор на 

транспортна 

техника – 9; 

- Монтьор на 

енергийни 

съоръжения и 

инсталации – 8. 

2./ Заети лица, 

преминали 

обучения по 

ключови 

компетентности 

– 88 бр., в това 

число: 

- КК 4 "Дигитална 

компетентност" - 

44 лица; 

- КК 2 „Общуване 

на чужди езици”  -  

44 лица, от които 

общуване на 

гръцки език – 10 

лица и общуване на 

английски език – 34 

лица. 

3./ Разработени  

внедрени от 6 

фирми системи за 

вътрешно 

фирмено обучение 

и самообучение на 



12  

заетите лица, 

вкл. иновативни 

програми и 

платформи за 

обучение.  

 Компонент 3 – 

Обучения на 

уязвими групи 

и мерки за 

интеграция на 

пазара на 

труда 

 

1 1 1 Публичен сектор - 

местна 

администрация. 

Базработни лица, 

хора с 

увреждания и 

техните 

семейства 

 

Постигнато 

въздействие по 

Компонент 3: 

Изпълнен е 1 адм.  

договор от  

Община Гоце 

Делчев, в рамките 

на който е: 

- Осигурена 

комплексна 

подкрепа за 

осигуряване на 

заетост на 12 

безработни лица, 

полагащи грижи за 

зависими членове 

на семейството си 

и на 6 лица с 

увреждания, чрез 

предоставяне 

професионално 

психологическо 

консултиране, 

посреднически и 

др. подкрепящи 

услуги за 

включване в 

заетост.  

- Обучени  10 

безработни лица, 

които са 

преминали 

обучения за 

професионална 

квалификация и 

ключови 

компетентности, 

както следва:  

- Ключова 

компетентност 5 

"Умения за учене" 

– 10 лица (5 
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безработни лица с 

увреждания и 5 

безработни лица, 

полагащи грижи за 

зависим член на 

семейството); 

- Професия 

"Оператор на 

компютър", 

специалност 

"Текстообработва

не" - 10 лица (5 

безработни лица с 

увреждания и 5 

безработни лица, 

полагащи грижи за 

зависим член на 

семейството). 

- Предоставени 

общо 139 часа 

психологическо 

консултиране за 

потребителите, 

вкл. и 3 групови 

психологически 

консултации по 

теми, свързани с 

техните интереси 

и потребности на 

целевата група. 

7. М 9  

„Подкрепа за 

развитието на 

предприема-

чески идеи на 

територията 

на МИГ - Гоце 

Делчев - 

Гърмен - 

Хаджидимово

“ 

1 2 2 Нестопански 

сектор - 

неправителствен

и организации; 

Безработни и 

заети лица, 

получили подкрепа 

за развитие на 

предприемачески 

идеи и умения в 

различни и 

иновативни 

области 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнени  2 

административен 

договора, в рамки 

на които са: 

- Организирани са 

9 форума за 

популяризиране на 

и насърчаване на 

бъдещи успешни 

предприемачи с 

общо 189 

участници от 

територията на 

МИГ; 
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- Общо обучени 

лица по бизнес и 

предприемачество  

- 55; 

- Общо 

консултирани лица 

по въпроси, 

свързани с 

развитието на 

бизнеса - 50 лица; 

- Общ брой лица в 

самостоятелна 

заетост при 

приключване на 

проектите – 5 . 

8. М 10   

„Интеграция 

на маргина-

лизираните 

общности” 

1 3 3 Публичен сектор - 

местна 

администрация; 

лица от уязвими 

етнически 

общности/ роми, 

включването им в: 

заетост, 

образование, 

обучение и 

социални и 

здравни услуги 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнени  3 адм. 

договора  (Община 

Гоце Делчев, 

Община Гърмен и 

Община  

Хаджидимово). 

Постигнати 

резултати за лица 

от 

маргинализирани 

общности: 

- Включени в 

обучения за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и 

ключови 

компетентности 

18 лица, от които:  

КК5 ''Умение за 

учене" – 18 лица; 

КК  4 "Дигитална 

компетентност" -  

8 лица ;  

- Осигурена 

заетост на 42 

лица; 

- Подобрен достъп 

до социални и 
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здравни услуги на 

45 лица; 

- Осъществена 

превенция на 

ранното отпадане 

от училище  на 22 

деца;  

- 10 семейства/ 

родители са 

получили подкрепа 

за поемане на 

отговорност за 

образованието на 

децата им; 

- подобрени умения 

на 20 лица от 

общността за 

търсене и 

задържане на 

работа. 

9. М 11  

„По-добър 

достъп до 

устойчиви 

услуги за 

социално 

включване на 

хора с 

увреждания и 

самотноживее

щи лица” 

1 3 3 Публичен сектор - 

местна 

администрация,ка

то доставчик на 

социални услуги, 

хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнени 3  адм.  

договора от 

общините от 

територията на 

МИГ -  Община 

Гърмен, Община 

Хаджидимово и 

Община Гоце 

Делчев, в 

качеството им на 

доставчици на  

социални услуги.  

В проектите са 

включени 77 

лица с увреждания 

и лица над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване, 

от които:  66 са 

лица с увреждания 

и  48 са лица над 

65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 
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В изпълнение на 

проектните  

дейности са: 

 - предоставени  

почасови услуги за 

лична помощ, 

подкрепа и 

социално 

включване, здравни 

грижи на 69 лица; 

- предоставени 

здравни грижи и 

услуги в домашна 

среда -  8 лица; 

- разкрити 

работни места на 

длъжност "личен 

асистент" – 62 

бр.; 

- организирани и 

проведени 8 

посещения на 

публични събития 

от културния 

календар на 

община Гоце 

Делчев. 

 МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПИК (ЕФРР) 

10

. 

М 4 

"Подкрепа за 

разработване 

и внедряване 

на иновации в 

МСП" 

1 2 2 Стопански 

сектор – МСП, 

Разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП 

 

 

Постигнато 

въздействие: 

Разработена от 1 

предприятие 

продуктова 

иновация, 

изработени 

пазарен анализ и 

маркетингова 

стратегия за 

пазарна 

реализация на 

разработената 

продуктовата 

иновация; 

Внедрен от 1 

предприятие  
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иновативен 

продукт, 

собствена 

разработка на 

предприятието, 

постигнат в 

резултат на 

експериментална-

та му дейност, 

внедрено ново 

оборудване във 

връзка с 

внедерения 

иновативен 

продукт. 

11

. 

М 5 

"Технологичн

о обновление и 

внедряване на 

стандарти в 

МСП" 

2 17 9 Стопански 

сектор – МСП, 

с внедрени   общи 

производствени 

инвестиции за 

подобряване на 

производствения 

капацитет и 

подкрепа за 

растеж на 

предприятита 

чрез подобряване 

на качеството и 

насърчаване на 

използването на 

ИКТ и услуги 

Постигнато 

въздействие: 

МСП с внедрени 

общи 

производствени 

инвестиции за 

подобряване на 

производствения 

капацитет – 9 бр.; 

МСП с внедерени 

системи за 

управление на 

процесите и 

производствен 

софтуер – 9 бр. 

 

Общо: 19 79 46   
 

 

 

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

наличие на такива; 

В СВОМР на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово са идентифицирани следните уязвими 

и малцинствени групи, характерни за трите общини от територията: 

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

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

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

услуги, грамотност на населението, заетост и др.; 

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

самотноживеещи и стари хора. 
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Във връзка с идентифициране наличието на уязвими и малцинствени групи на територията и 

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

следните мерки: 

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

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

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

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

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

уязвимите лица с увреждания и в трудност за самообслужване. 

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

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

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

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

подобряване достъпа им до заетост. 

За периода на изпълнение на СВОМР, в резултат на проведени процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ са сключени 7 административни договора за финансиране на 

проектни предложения с фокус към уязвими и малцинствени групи (по Мярка 8 – Компонент 3, 

Мярка 10 и Марка 11). Всички те са с финансиране от ЕСФ. С изпълнението на проектите е 

постигнато пряко въздействие върху уязвими и малцинствени групи от територията на МИГ, както 

следва: 

№ 
Мярка от 

СВОМР 

Обявени 

процедури 

/брой/ 

Сключени 

админи-

стра-

тивни 

договори 

/брой/ 

Уязвими и 

малцинствени 

върху които се 

очаква 

въздействие 

Постигнато 

въздействие  

резултат на 

сключените 

договори 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР (ЕСФ) 

1.  М 8 „Повишаване  

достъпа до 

заетост на 

безработни лица, 

вкл. лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите 

спрямо нуждите 

на бизнеса”, 

Компонент 3 

”Обучения на 

уязвими групи и 

мерки за 

интеграцията на 

пазара на труда“ 

1 1 Лица и деца с 

увреждания, 

семейства с деца, 

вкл. деца с 

увреждания, 

mовишаване 

качеството на 

живот на хората 

с увреждания и 

техните 

семейства чрез 

достъп до услуги, 

провеждане на 

обучения и 

подобряване 

достъпа им до 

заетост 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнен  1 

администартивен 

договор от  

Община Гоце 

Делчев, в 

качеството и на 

доставчик на 

социални услуги. 

При изпъление на 

проектните 

дейности са 

включени лица от 

уязвими групи - 

деца, вкл. с 

увреждания – 10 
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бр.; 

хора с 

увреждания 

над 18 г. - 10 бр. 

От общият брой 

включени в 

проекта лица - 10 

са роми. 

В изпълнение на 

проектните 

дейности са: 

- осигурени 

комплексни 

интегрирани 

услуги на общо 10 

деца и 4 лица с 

увреждания - 

почасова услуга 

"личен асистент" 

/според 

потребностите 

на лицата/, 

психоло-гическа 

подкрепа и 

консултиране. 

- осигурена 

подкрепа за 

намиране и/или 

задържане на 

работа и 

подобряване 

достъпа до 

заетост на 6 лица 

с увреждания в 

трудоспособна 

възраст 

(предоставена 

психологическа, 

мотивационна и 

друга подкрепа, 

съобразно 

индивидуалните 

потребности). 

- 2 лица с 

увреждания са 

започнали работа 
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в резултат на 

получената 

подкрепа; 

- 5 безработни 

лица с 

увреждания и 5 

безработни лица, 

полагащи грижи 

за зависим член на 

семейството са 

повишили своите 

знания, умения, и 

обща готовност 

за реализация на 

пазара на труда, 

чрез: 

- обучение по 

ключови 

компетентности 

(КК 5 "Умения за 

учене") за 

мотивация за 

личностно и 

професионално 

развитие; 

- обучение за 

професионална 

квалификация (по 

професия 

"Оператор на 

компютър"); 

-  проведени общо 

139 часа 

психологическо 

консултиране, 

вкл. 3 групови 

психологически 

консултации по 

теми, свързани с 

интереси и 

потребности на 

целевите групи. 

2. М 10  

„Интеграция на 

маргинализи-

раните 

общности” 

1 3 Лица от уязвими 

етнически, с 

фокус върху 

представителите 

на ромската 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнени  3 

администартивни 
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общност, 

насърчаване на 

включването им в: 

заетост, 

образование, 

обучение и 

социални и 

здравни услуги 

договора  (Община 

Гоце Делчев, 

Община Гърмен и 

Община  

Хаджидимово). 

Постигнати 

резултати за лица 

от 

маргинализирани 

общности: 

- Включени в 

обучения за 

придобиване на 

професионална 

квалификация и 

ключови 

компетентности 

18 лица, от които:  

КК5 ''Умение за 

учене" – 18 лица; 

КК  4 "Дигитална 

компетентност" -  

8 лица ;  

- Осигурена 

заетост на 42 

лица; 

- Подобрен достъп 

до социални и 

здравни услуги на 

45 лица; 

- Осъществена 

превенция на 

ранното отпадане 

от училище  на 22 

деца;  

- 10 семейства/ 

родители са 

получили подкрепа 

за поемане на 

отговорност за 

образованието на 

децата им; 

- подобрени 

умения на 20 лица 

от общността за 

търсене и 

задържане на 
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работа 

5. М 11  „По-добър 

достъп до 

устойчиви услуги 

за социално 

включване на 

хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

1 3 Хора с 

увреждания и 

хора над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

Постигнато 

въздействие: 

Изпълнени са 3  

администартивни 

договора от 

Община Гърмен, 

Община 

Хаджидимово и 

Община Гоце 

Делчев, като 

доставчици на 

социални услуги. В 

проектитни 

дейности са 

включени 77 

лица с увреждания и 

лица над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 

От общия брой 

включени лица 66 са 

с увреждания и 48 

са над 65 г. възраст 

в невъзможност за 

самообслужване. 

В изпълнение на 

проектните 

дейности са: 

- предоставени  

почасови услуги за 

лична помощ, 

подкрепа и социално 

включване, здравни 

грижи  - 69 лица; 

- предоставени 

здравни грижи и 

услуги в домашна 

среда -  8 лица; 

- разкрити работни 

места на длъжност 

"личен асистент" – 

62 бр.; 

- организирани и 

проведени 8 

посещения на 
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публични събития 

от културния 

календар на община 

Гоце Делчев с 

участие лица с 

увреждания и лица 

над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване. 

 
 

 

2. Изпълнение на целите на СВОМР 

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

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

икономически  проучвания  и допитвания до заинтересованите страни по време на разработването 

ѝ. 

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

Стратегията си постави като ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за развитие на територията:  

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

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

повишаване капацитета на човешките ресурси и оползотворяване на местния потенциал и 

идентичност на територията. 

Реализацията на общата цел е предвидено да се осъществи чрез изпълнението на следните 

приоритети: 

 ПРИОРИТЕТ 1 - Устойчиво развитие на местната икономика. Приоритетът включва 

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

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

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

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

финансиране от ПРСР и ЕЗФРСР; 

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

стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги. 

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

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

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

Стратегията за ВОМР: 

В рамките на ПРИОРИТЕТ 1: 

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

общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.  

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

потенциалът от изграждане и обновяване на съществуващи конкурентоспособни стопанства е 

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

повишаване на конкурентоспособността чрез въвеждане на нови технологии в земеделското 
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производство и преработката на земеделски продукти и технологична модернизация.  

Целта се реализира посредством две мерки - подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства и 

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

предвидени за финансиране от ПРСР.   

Специфична цел 1.2 - Диверсификация на местната икономика чрез развитието на 

неземеделски дейности в сферата на туризма и услугите и стимулиране на иновативните идеи 

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

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

на икономиката на обхванатите общини чрез стимулиране развитието на туризма - секторът с 

огромен потенциал за развитие на територията на МИГ и други услуги в различни области 

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

Специфичната цел се реализира и посредством още две мерки, предвидени за финансиране от 

ОПИК, които са насочени към повишаване конкурентоспособността и подкрепа за развитието на 

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

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

иновативни идеи от бизнеса.  

В рамките на ПРИОРИТЕТ 2: 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура.  

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

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

образователна, социална и др. 

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

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

Хаджидимово.  

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

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

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

В рамките на ПРИОРИТЕТ 3: 

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

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

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

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

са изпълняват две мерки, с финансиране от ОПРЧР. Същите са насочени към обучение на 

безработни лица, вкл. безработни лица с увреждания и създаване на стимули на бизнеса за тяхното 

дългосрочно наемане на работа, обучение на заети лица с цел повишаване конкурентоспособността 

и ефективността на предприятията-работодатели и създаване на предпоставки за развитието на 

нови бизнес идеи в конкурентни сфери чрез организиране на обучения и семинари за съвети по 

предприемачество. 

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

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

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

предоставяне на специфични и иновативни социални услуги и дейности за предотвратяване 
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социалното изключване на маргинализирани общности, вкл. ромите, лица с увреждания, самотно-

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

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

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

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

От сключването на Споразумението за изпълнение на СВОМР до момента са обявени 22 процедури 

за подбор на проектни предложения, във връзка с прилагане на 11 мерки от СВОМР. Броят на 

подаданите проектни предложения е 79. Не е налице мярка от СВОМР, по окяте не е обявявана 

процедура за подбор на проекти. Броят на сключените административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 46. Информация за подадените 

заявления/проектни предложения по мерките от СВОМР, одобреният общ размер на разходите, 

изплатената БФП през отчетната 2021 г. и за периода на изпълнение на СВОМР, по приоритети 

от СВОМР е представена в таблици 6, 7 и 8, които са приложения към настоящия доклад.   

Изпълнението на СВОМР по приоритети е следното: 

 

 

 

4 573 187 лв.

2 093 303 лв.

1 364 369 лв.

2 920 483 лв.

183 711 лв.

1 353 635 лв.

Приоритет   1. 
Устойчиво развитие на местната икономика

Приоритет   2.
Подобряване средата на живот чрез инвестиции в 
обновяване на малка по мащаби  инфраструктура, 

съхранение на местна идентичност, културно …

Приоритет  3.
Развитие на човешкия капитал чрез подобряване 

достъпа до заетост, стимулиране на 
предприемачески идеи и осигуряване на …

Изпълнение на СВОМР по приоритети

Изплатена БФП Одобрен бюджет на субсидията за целия период

4 573 187 лв.

2 920 483 лв.

63,86%

Изпълнение на СВОМР по Приоритет   1. 
Устойчиво развитие на местната икономика

Одобрен бюджет на субсидията за целия период Изплатена БФП %  на изпълнение 
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До края на 2021 г.  е изпълнен приоритет 3 от СВОМР, свързан с “Развитие на човешкия капитал 

чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на 

съвременни социални услуги“, както и неговите 2 специфични цели. Изпълнението на всички 20 на 

брой проекти, финансирани от ЕСФ и ОПРЧР 2014 – 2020 по 4 мерки от СВОМР, в рамките на 

приоритет 3, е приключило. 

В рамките на Приоритет 3 и неговите специфични цели 3.1 и 3.2 са постигнати следните 

резултати: 

В рамките на Специфична цел 3.1 - Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места чрез обучения на безработни и заети лица и подкрепа за развитие на 

предприемачески идеи,  насочена към изпълнение на дейности за стимулиране на заетостта, 

борба с безработицата и предотвратяване отпадането на лица от трудовия пазар на 

територията на МИГ: 

Реализирани са 14 проекта по 2 мерки от СВОМР (Мярка 8 и Мярка 9). В резултат на изпълнението 

2 093 303 лв.

183 711 лв.

8,78%

Изпълнение на СВОМР по Приоритет   2.
Подобряване средата на живот чрез инвестиции в 
обновяване на малка по мащаби  инфраструктура, 

съхранение на местна идентичност, културно исторически 
и природно наследство

Одобрен бюджет на субсидията за целия период Изплатена БФП %  на изпълнение 

1 364 369 лв.
1 353 635 лв.

99,21%

Изпълнение на СВОМР по Приоритет  3.
Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа 

до заетост, стимулиране на предприемачески идеи и 
осигуряване на съвременни социални услуги. 

Одобрен бюджет на субсидията за целия период Изплатена БФП %  на изпълнение 
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са постигнати следните резултати:  

 24 безработни лица са преминали обучения по придобиване на професионална 

квалификация и ключови компетентности, след което са постъпили на работа при 

работодатели на длъжности, в съответствие с придобитата квалификация и заявените 

потребности на работодателите;  

 111 заети лица включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и 

ключови компетентности в съответствие с потребностите на работодателите, разработени и 

внедрени са системи за вътрешнофирмено обучение и самообучение на заетите лица от 6 

фирми;  

 осигурена е комплексна подкрепа за осигуряване на заетост на 12 безработни лица, 

полагащи грижи за зависими членове на семейството си и на 6 лица с увреждания, чрез 

предоставяне професионално психологическо консултиране, посреднически и др. 

подкрепящи услуги за включване в заетост, 10 безработни лица са преминали обучения за 

професионална квалификация и ключови компетентности (5 лица с увреждания и 5 лица, 

полагащи грижи за зависим член на семейството), предоставени 139 часа психологическо 

консултиране за потребителите, вкл. и 3 групови психологически консултации;  

 организирани са 9 форума за популяризиране на и насърчаване на бъдещи успешни 

предприемачи, с участие на 189 лица от територията на МИГ, обучени са 55 лица по бизнес 

и предприемачество; консултирани са 50 лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса; 

5 лица са в самостоятелна заетост. 

В рамките на Специфична цел 3.2 - Насърчаване на социалното включване на лица от 

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

Изпълнени са 6 проекта по две мерки от СВОМР (Мярка 10 и Мярка 11). Постигнати са следните 

резултати:  

 въздействие върху лица от маргинализирани общности -  18 лица включени в обучения за 

придобиване на професионална квалификация; осигурена заетост на 42 лица; подобрен 

достъп до социални и здравни услуги на 45 лица; осъществена превенция на ранното 

отпадане от училище  на 22 деца; получена подкрепа за поемане на отговорност за 

образованието на децата на 10 семейства/ родители; 20 лица с подобрени умения за търсене 

и задържане на работа; 

 въздействие върху уязвими групи  - включени в проектните дейности 77 лица с увреждания 

и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване, от които:  66 са лица с увреждания и  

48 са лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване;  предоставени  почасови услуги за 

лична помощ, подкрепа и социално включване, здравни грижи на 69 лица; предоставени 

здравни грижи и услуги в домашна среда на 8 лица; разкрити работни места на длъжност 

"личен асистент" – 62 бр.; организирани и проведени 8 посещения на публични събития от 

културния календар на община Гоце Делчев.  

 

3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 

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

a.  Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на 

МИГ 
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 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативният график за прием на проектни предложения по мерките от СВОМР за 2021 г., е 

публикуван на интернет страницата на МИГ. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

През 2021 г. са провеждани индивидуални консултации на потенциални бенефициенти, както по 

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

се отразяват в регистър на консултираните лица. Проведени са обучения на местни лидери, 

потенциални бенефициенти/бенефициенти със сключени административни договори, както следва: 

1. Тема на обучението: „Актуални промени в ЗОП, работа с Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (Обучение за 

местни лидери/представители на публични възложители)      

Участниците в обучението бяха запознати с: Актуални промени в ЗОП, ППЗОП във връзка с работа 

в ЦАИС ЕОП; Основни моменти при подготовка на обществена поръчка в ЦАИС ЕОП: Работа със 

секция „Изисквания“ – използване на шаблони; Ценово предложение – ценови въпрос и списък с 

артикули, особени изисквания при прилагане на „обърнат“ ред; Определяне на срокове – секция 

„График“ – изисквания на ЗОП и ППЗОП; Предварителен контрол чрез ЦАИС ЕОП от 01.07.2021 

г. Работа на комисията в ЦАИС ЕОП: Съдържание на декларациите на комисията след промените 

в ППЗОП; Стъпки на комисията при работа в платформата – попълване на оценителни листове; 

Отваряне на ценови предложения – особености при обособени позиции; документиране работата 

на комисията – изисквания; Електронни решения на възложителя – създаване, подписване, 

връчване и публикуване. Сключване на договор и оповестяване: Сключване на договор в и извън 

ЦАИС ЕОП; Задължителни стъпки при публикуване на договор и на обявление за възложена 

поръчка в ЦАИС ЕОП. 

2. Тема на обучението: „Актуални промени в ЗОП, работа с Централизираната 

автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (Обучение за 

местни лидери, представители на стопански субекти)  

Участниците в обучението бяха запознати с: Актуални промени в ЗОП, ППЗОП във връзка с работа 

в ЦАИС ЕОП на стопански субекти; Регистрация в ЦАИС ЕОП – условие за участие в електронни 

обществени поръчки: Създаване на профил на стопански субект; Роли и права; Лице за контакт по 

конкретна електронна поръчка; Участие в електронни обществени поръчки: Избор на 

процедура/обява от Регистъра на обществените поръчки; Искане на разяснения; Генериране и 

запазване на ключ; Изготвяне на оферта в ЦАИС ЕОП – подписване на ЕЕДОП, техническо и 

ценово предложение – списък с артикули; Особености при участие като обединение; Подаване на 

мостри и макети – специални правила; Подписване и подаване на оферта – изисквания; 

Декриптиране, вкл. на ценово предложение; Комуникация с възложителя и комисията – използване 

на секция „Съобщения и разяснения“; Подаване на оферта в електронни обществени поръчки с 

обособени позиции – особени правила.  Подписване на договор през ЦАИС ЕОП, заявки и 

електронни фактури. 

3. Тема на обучението: „Управление и отчитане на проектни предложения по Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” и Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции 

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



29  

(Обучение на бенефициенти и потенциални кандидати по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” и Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането 

на пазара и/или развитието на селскостопански продукти”) 

Участниците в обучението бяха запознати с: Общи положения, свързани с управлението, 

изпълнението и отчитането на проекта. Задължения на бенефициентите, важни срокове. Промени 

и изменения в договорите за финансиране и комуникация с УО; Избор на изпълнители - 

нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси. Работа в ИСУН 2020 - техническо 

изпълнение и отчитане на проектните дейности; Финансово отчитане на разходите - необходими 

документи, изготвяне на заявка за плащане - авансово,  междинно и окончателно. Верификация на 

разходи; Нередности и финансови корекции – определения, налагане на корекции, мониторинг на 

изпълнението, неизпълнение; Запознаване с „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020). 

4. Тема на обучението: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 

от Читалища и НПО, включително провеждане на пазарни консултации в ЦАИС ЕОП за 

доказване на основателност на разходите от публични възложители“ (Обучение на 

потенциални кандидати с проектни предложения по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“) 

Участниците в обучението бяха запознати с: Условия за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.038 - МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната 

идентичност, културно - историческо и природно наследство“; Подготовка на необходимите 

документи за кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 от Читалища и НПО. Работа 

в ИСУН 2020 - Технически въпроси, свързани с подготовката на проектни предложения; Подаване 

на проектни предложения. Комуникация с оценителната комисия. Оттегляне на проектно 

предложение; Добри практики. Често допускани грешки; Провеждане на пазарни консултации в 

ЦАИС ЕОП за доказване на основателност на разходите от публични възложители. 

5. Тема на обучението: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения в 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на 

Европейския съюз за програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020)“ (Обучение на местни лидери, 

потенциални и настоящи бенефициенти) 

Участниците в обучението бяха запознати с: Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020, 

модул за кандидатстване с проекти. Вход в системата; Подготовка и кандидатстване с проектни 

предложения в Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020; Често допускани грешки. 

6. Тема на обучението: „Изпълнение и отчитане на проекти чрез Информационната система 

за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за 

програмния период 2014-2020 (ИСУН 2020)“ (Обучение на местни лидери, потенциални и 

настоящи бенефициенти). 

Участниците в обучението бяха запознати с: Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 

(ИСУН 2020), модул за  управление на проекти. Вход в системата. Управление на асоциирани 

към договора профили. Преглед на досие на договор; Въвеждане на процедура за избор на 

изпълнител или сключен договор за проектна дейност/и. Въвеждане на пакет тръжна документация 

за поръчка за външно възлагане. Преглед на тръжни процедури и получаване на оферти по 

процедури за външно възлагане. Въвеждане на детайли за План за разходване на средствата; 
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Регистриране на пакет отчетни документи. Въвеждане на финансов отчет към пакет отчетни 

документи. Въвеждане на искане за плащане към пакет отчетни документи. Изпращане на пакет 

отчетни документи; Коригиране на върнати от УО отчетни документи. Кореспонденция с 

Управляващия орган. Комуникация със сертифициращия и Одитния орган. 

7. Тема на обучението: „Подготовка и кандидатстване с проектни предложения по Мярка 1-

4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ (Обучение на местни лидери, 

потенциални кандидати по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“) 

Участниците в обучението бяха запознати с: Условията за кандидатстване с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства; Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения в 

ИСУН 2020; Работа в ИСУН 2020; Технически въпроси, свързани с подготовката на проектни 

предложения, провеждане на пазарно проучване за доказване на основателността на планираните 

разходи; Подаване на проектни предложения в ИСУН 2020. Комуникация с оценителната комисия. 

Оттегляне на подадено проектно предложение. Добри практики.  

8. Тема на обучението: „Провеждане на процедури за избор на изпълнител по Постановление 

№ 160 на Министерския съвет от 2016 г.“ (Обучение на настоящи и потенциални бенефициенти, 

на които предстои провеждане на процедури за избор на изпълнител по ПМС №160/2016 г). 

Участниците в обучението бяха запознати със: Специални правила за определяне на изпълнител от 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ. Основания/условия за провеждане на процедура 

за избор с публична покана, съгласно ЗУСЕСИФ. Изключения; Съдържание на публичната покана. 

Публичност; Процедура за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол върху 

обществени поръчки и процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или 

частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цел на 

процедурата, принципи, правна рамка, процедури за проверка и контрол.; Често допускани грешки 

от възложители ЗУСЕСУФ при подготовка и провеждане на публични покани, финансирани по 

Програма за развитие на селските райони.  

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

През 2021 са обявени 2 покани  за стартиране на процедури за подбор на проектни предложения 

по мерки от СВОМР, както следва: 

Код на 

мярката 

Име на мярката Общо 

публичен 

принос за 

периода на 

стратегията 

Обявени процедури,  

краен срок за 

кандидатстване, 

бюджет на приема  

Резултати от 

проведената 

процедура 

лева   

Мерки, извън обхвата на мерките от ПРСР или Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 
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  Мярка 

7 

   

„Съхранение и 

популяризиране 

на местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

 

 

195 583,00 Код в ИСУН:  

BG06RDNP001-19.038 - 

МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово, 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на 

местната идентичност, 

културно-историческо и 

природно наследство“ 

Първи прием с краен 

срок:  

01.03.2021 г.; 17:00 ч.. 

 

Процедурата  

е одобрена  

със Заповед  

№ 03-РД/3156 от 

05.10.2021 г. на 

Зам.-

изпълнителния 

директор на ДФЗ. 

Сключен е 

административен 

договор със СНЦ 

„С надежда за 

утре“. 

166 308,65  Втори прием: 

Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-19.038 - 

МИГ - Гоце Делчев - 

Гърмен - Хаджидимово, 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на 

местната идентичност, 

културно-историческо и 

природно наследство“ 

Краен срок на втори 

прием:  02.08.2021 г.,  

17:00 часа. 

 

 

В рамките на 

крайния срок е 

подадено 

предложение от 

НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

"ВЪЗРАЖДАНЕ - 

СЕЛО БАНИЧАН", 

с размер на 

заявената БФП  

29 233,60 лв. 

Процедурата е 

приключена от  

страна на МИГ. 

Същата е в процес 

на проверка от 

ДФЗ. 

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

Мярка 

3–6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

255 469,98 лв. Втори прием: 

Код в ИСУН: 

BG06RDNP001-19.453 

МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Краен срок на приема:  

07.12.2020  г., 17:00 ч. 

 

Оценката на 

подадените  

проектни 

предложения 

продължи до 

05.03.2021 г., 

когато беше 

одобрен 

оценителния 

доклад на КППП от 

УС на МИГ. 

Процедурата  

е одобрена  
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със Заповед  

№ 03-РД/2857 от 

07.09.2021 г. на 

Зам.-

изпълнителния 

директор на ДФЗ. 

Сключен е 1 

административен 

договор със 

Самостоятелна 

медико - 

техническа 

лаборатория НМП 

Дентал Лаб ЕООД. 

В процес на 

проверка е 1 

проектно 

предложение.  
 

 

b.  Поддържане на деловодна система и архив от МИГ 

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

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

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

поддържане на архива.  

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

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

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

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

регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си. 

МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово разполага с файлов сървър - устройство за съхранение 

на информацията, чийто капацитет и функционалност осигурява надеждност на създаваните и 

съхранявани електронни документи и архив. Освен в електронен формат, документите се 

съхраняват и на хартия. 

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ 

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

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

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

На интернет страницата на МИГ е публикувана информация за: 

                                                      

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

Председателя на УС на МИГ. 

http://www.mig-gotsedelchev.com/
https://www.facebook.com/Местна-инициативна-група-Гоце-Делчев
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 всички предстоящи събития, свързани с дейността на сдружението - покани/графици за 

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

подбор на проектни предложения по мерките от Стратегията; 

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

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

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

за периода 2014 - 2020 г., както следва:  

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

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

орган;  

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

управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или 

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

групата от заинтересовани лица, които представлява;  

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;  

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

поръчки, който съдържа информация за изпълнителите, дейности, срок и стойност на поръчките;  

6.  създаден е профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки. Считано от 14 

юни 2020 г., МИГ – Гоце Делчев – Гърмен- Хаджидимово, в качеството си на Възложител по ЗОП 

ползва Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени 

поръчки“ (ЦАИС ЕОП) с електронен адрес: https://www2.aop.bg/.  Профилът на купувача  на СНЦ 

"МИГ- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово" в ЦАИС ЕОП е с адрес: 

https://app.eop.bg/buyer/25533, партиден номер 5444 ;  

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

№22/2015 г.;  

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

9. правила за работа на МИГ;  

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

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел;  

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

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

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

предложения и покани във връзка с организирани от МИГ събития. 

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

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

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

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

МИГ.  

 

d.  Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо 
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подпомагане, включително посещения на място от представители на 

МИГ; 

През 2021 г. бяха подписани 12 административни договора за предоставяне на БФП в резултат на 

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

СВОМР, всички с финансиране от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРС.  Общият брой на сключените 

договори за предоставяне на БФП в изпълнение на СВОМР е 46, в това число:  

 С финансиране от ПРСР 2014 - 2020  - 15 бр.; 

 С финансиране от ОПРЧР 2014 - 2020  - 20 бр.; 

 С финансиране от ОПИК 2014 - 2020  - 11 бр. 

През отчетния период МИГ подпомогаше бенефициентите при подготовката на документи, 

необходими за сключването на административни договори. Екипът на МИГ е на разположение и 

предоставя консултации на бенефициентите в процеса на реализирането и отчитането на 

изпълняваните проекти. В случай на необходимост от подписване на допълнително споразумение 

(анекс) по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финасова помощ по мерки, 

финансирани от ПРСР, в съответствие с утвърдените процедури, МИГ като страна по договорите 

изготвя становище, което представя на бенефициента и ДФЗ. 

Със заповеди на изпълнителния директор са определени експерти от МИГ, на които 

бенефициентите със сключени административни договори предоставиха код за достъп до всеки 

конкретен проект, в модул „Електронно отчитане на бенефициенти“ в ИСУН 2020. Отговорните 

експерти осъществяват мониторинг на изпълняваните проекти, като следят текущо в ИСУН 2020 и 

ЦАИС ЕОП за напредъка в изпълнението на проектните дейности – обявяване на процедури за 

избор на изпълнител по ЗОП/ПМС №160 от 2016 г., представяне в срок на надлежни доказателства 

за стартиране на инвестицията,  кореспонденцията на бенефициентите с УО/ДФЗ, подаване на 

заявки за плащане,  верификация на  плащанията от УО/ДФЗ. Напредъкът в изпълнението на всеки 

от проектите се отразява в Контролни листи за мониторинг, информацията се обобощава в Регистър 

на подадените проектни предложение и сключените договори, Регитър на извършените плащания 

по проекти, Регистри за проследяване на планираните и отчетени по проектите индикатори.  

На интернет страницата на МИГ е осигурена връзка с публичния модул на ИСУН 2020 за всяка 

процедура за подбор на проекти, проведена от МИГ в изпълнение на СВОМР. Така в реално време 

всички заинтересовани страни разполагат с информация за непредъка в изпълнението на всеки от 

проектите със сключен административен договор. За всеки от финансираните проекти е налична 

информация за: Основни данни за проекта, Дейности по проекта, Тръжни процедури, Участващи 

организации, Финнасова информация (обща стойност на проеката, БФП, собствено финансиране, 

Общо реално изплатени суми, % на съфинансиране); Индикатори. 

 

e.  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

Основните трудности са свързани със забавената проверка от страна на  ДФЗ на проведените от 

МИГ процедури за предоставяне на БФП и проектни предложения по тях. Това води до 

невъзможност МИГ да планира действията си във връзка с обявяване на следващи приеми по 

мерките от СВОМР и налата постоянни промени на индикативните графици. 

Продължителният период на проверка на проекти (приблизително 3 години за проведените през 

2018 и 2019 година проекти) и променената икономическа обстановка и пазарна среда, в резултат 

на икономическата криза и ръст на инфлацията, доведе до: 
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- затруднения при изпълнението на одобрените проекти, предвид  ръст в цените на планираните за 

закупуване активи; 

- отказ на кандидатите да сключат административни договори, след одобрението на поректите; 

- отказ на бенефициентите да изпълняват сключени административни договори или масово искане 

от тяхна страна за промени в договорите във връзка с неналичие на планираните за закупуване 

инвестиции на пазара, необходимост от промени в планираната производствена и търговска 

програма.  

 

4. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

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

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

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

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“, Мярка 3-

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост 

на безработни лица, вкл. лица с увреждания и адаптиране на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса до заетост на целевите групи“, Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи 

на територията на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово“;  Мярка 10 „Интеграция на 

маргинализираните общности“, Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания и самотноживеещи лица“.  

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

в МСП“, финансирана от ОПИК 2014 – 2020. По мярката е обявена процедура за представяне на 

БФП през 2019 г., а през 2020 г. са сключени два админстративни договора за изпълнение на 

одобрените проекти.  Изпълнението на проектите приключи през 2021 г. Поостигнати се следните 

резултати:  

 Разработена от 1 предприятие продуктова иновация /облачно-базирана уеб софтуерна система, 

подпомагаща компании от различни браншове да събират и анализират обратна връзка от 

клиентите си/, в приоритетно направление "уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани 

приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти" на тематична област ИКТ и 

информатика от ИСИС и изработени пазарен анализ и маркетингова стратегия за пазарна 

реализация на разработената продуктовата иновация /; 

 Внедрен от 1 предприятие иновативен продукт, собствена разработка постигната в резултат на 

експерименталната дейност на бенефициента, представляващ новост на национално ниво и 

внедрено ново оборудване във връзка с внедрения иновативния продукт. 

  

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

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

Неприложимо - няма промяна. 

 

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

Неприложимо - няма промяна. 
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8.3.  Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо); 

Неприложимо - няма промяна. 

 

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

Неприложимо - няма промяна. 

 

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

През 2021 г. съставът на КВО се премени от 55 на 49 члена, като бяха извършени следните 

промени:  

 Освободени като членове на КВО са общо 12 физически и юридически лица. Всички 

те са с подадени заявления за прекратяване на членство, в които са посочили като мотиви - 

лични причини (работа извън територията на МИГ, преустановяване на дейност, наличие на 

лични ангажименти и невъзможност за участие в работата на Сдружението, невъзможност за 

плащане на членски внос).  

Таблица 1 - Списък на освободените членове на КВО на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово през 2021 г. 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице - член на 

КВО 

Представител в 

КВО 

 

Сектор и заинтересована страна, 

на която лицето е представител 

1. Мюхтерем Джевджет Имам, 

ЕГН  6507290045 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

2. Анушка Захариева 

Куйбишева, ЕГН 6709210010 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

3. Ибрахим Ибрахимов 

Кичуков, ЕГН 8612090202 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 4. Венцислав Маринов 

Соленков, ЕГН 8304190100 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 5. Михаил Андреев Михайлов, 

ЕГН 7605040000 

Физическо лице Стопански сектор/Земеделски 

производители 

 6. "Профитмейкър" ЕООД с 

ЕИК 201362278 

Христослав Танчев Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

 7. ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 

200643070 

Сузана Сариева Стопански сектор/Предприятия в 

сектори извън земеделието 

 8. СНЦ „Бъдеще за младите“, с 

ЕИК по БУЛСТАТ 177083127 

Александър 

Георгиев 

Милев/Любомир 

Юриев Панков 

Неправителствени организации в 

други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни поделения на 

вероизповеданията и др.) 
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9. Атанас Георгиев Атанасов,  

с ЕГН 6502214084 

 Нестопански сектор/  

Физическо лице 

10. Сдружение "Пиринско 

злато", с ЕИК 205043769 

Надя Иванова 

Шушутева 

Нестопански сектор/ 

Неправителствени организации в 

други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни поделения на 

вероизповеданията и др.) 

11. Читалище "Съзнание", ЕИК 

по БУЛСТАТ 000015447 

Георги Стоянов 

Парасков 

Неправителствени организации в 

други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни поделения на 

вероизповеданията и др.) 

12. Народно читалище „Отец 

Паисий - 1931“, ЕИК по  

БУЛСТАТ 000014975 

Мустафа Мустафа 

Велишав 

Неправителствени организации в 

други сфери (туристически 

сдружения, спортни клубове, еко-

организации, обучителна 

организации, местни поделения на 

вероизповеданията и др.) 

 

 Приети като членове на КВО на МИГ са 6 лица, в това число 5 юридически лица и 1 

физическо лице. 

Таблица 2 - Списък на приетите членове на КВО на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово през 2021 г. 

№ 

по 

ред 

ЮЛ/ 

физическо лице, 

прието за член на 

КВО 

Представляващ по 

закон/пълномощие, 

съгласно 

представени  

документи 

Населено място 

 

Сектор и 

заинтересована 

страна, на която 

лицето е 

представител 

1. ЕТ Красимир 

Соленков,  

ЕИК 101104978 

Емил Красимиров 

Соленков - 

представляващ по 

пълномощие 

 

с. Осиково, 

община Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 

2. ЕТ Искра Оракова,  

ЕИК 202532826 

Васил Димитров 

Ораков - 

представляващ по 

пълномощие 

с. Скребатно, 

община Гърмен 

Стопански 

сектор/Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 
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3. Али Мехмед 

Авдиков, ЕГН 

5603050006 

Физическо лице - 

земеделски стопанин 

с. Рибново, 

община Гърмен 

Стопански 

сектор/Земеделски 

производители 

4. САТИ ЕООД, с 

ЕИК 101780650 

Садитин Ибрахим 

Молаали - 

представляващ по 

закон 

с. Корница, 

община Гоце 

Делчев 

Стопански 

сектор/Предприятия в 

сектори извън 

земеделието 

5. Сдружение 

„ФУТБОЛЕН 

КЛУБ"САДОВО", с 

ЕИК 101773606 

Илия Николов 

Парасков - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Садово, 

община 

Хаджидимово 

Неправителствени 

организации в други 

сфери (туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизпо-веданията и 

др.) 

6. Народно читалище 

"БУДИТЕЛ - 2019, с 

ЕИК 205902152 

Венислав Костадинов 

Сарандев  - 

представляващ по 

закон и пълномощие 

с. Борово,  

община Гоце 

Делчев 

Неправителствени 

организации в други 

сфери (туристически 

сдружения, спортни 

клубове, еко-

организации, 

обучителна 

организации, местни 

поделения на 

вероизпо-веданията и 

др.) 

 

След извършените  промени в КВО на МИГ, общият брой членовете е 49 физически и юридически 

лица, като разпределението по сектори е следното:  

- представители на публичния сектор - 3 (6,12 %); 

- представители на стопански сектор  - 23 (46,94 %); 

- представители на нестопански сектор  - 23 (46,94 %). 

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

нестопанския сектор да не превишава 49%. 

 

Колективният върховен орган на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово ПРОДЪЛЖАВА 

ДА ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА, при които е одобрена СВОМР: 

Критерии за оценка на 

стратегии за ВОМР на 

местни инициативни групи 

(МИГ) 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

орган при кандидатстване 

със СВОМР 

Данни за членовете на 

колективния върховен 

орган към 31.12.2021 г.  

I. Качество на партньорство 
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1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство: 

1.2. Обхванати представители на НПО: 

Повече от две НПО Бр. НПО  - 26 Бр. НПО  - 23 

1.3. Обхванати представители на частния сектор: 

Повече от двама 

представители на частния 

сектор 

Бр. представители на частния 

сектор (стопанския сектор) - 26 

Бр. представители на частния 

сектор (стопанския сектор) - 23 

2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в 

колективния върховен орган: 

2.2. Представени са над 70 % 

от групите заинтересовани 

страни от територията 

/общ брой групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР - 6/ 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

100% 

 

Представени са всички групи 

заинтересовани страни, 

идентифицирани при 

разработване на СВОМР 

4. Брой членове на колективния върховен орган: 

4.1. Представители на над 50 

% от населените места на 

територията на МИГ  

/общ брой населени места - 

43/ 

62,79% 

/представители на 27  

населени места при общ брой 

43 населени места/ 

55,81 % 

/представители на 24 населени 

места при общ брой 43 

населени места/ 

4.2. Над 30 члена на 

колективния върховен орган 

55 члена 

на колективния върховен 

орган 

49 члена 

на колективния върховен 

орган 

 

 

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

През 2021 г. са извършени промени в КУО на МИГ, предвид изтеклия 5 годишен мандат на същия.  

На проведеното на 26.05.2021 г. отчетно-изборно общо събрание, на  основание чл. 27, ал. 1, т. 3 от 

Устава, са преизбрани с нов петгодишен мандат (до 26.05.2026 г.) шест от членовете на 

Управителния съвет: 

1. ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЕИК/ПИК 000024745; 

2. ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ЕИК/ПИК 000025014; 

3. ОБЩИНА ГЪРМЕН, ЕИК/ПИК 000024752; 

4. „БИЗНЕС ИНКУБАТОР - Г.ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ Сдружение, ЕИК/ПИК 101159444; 

5. „Граждански инициативи за развитие“ Сдружение, ЕИК/ПИК 176985548; 

6. „РИВА-ЛОГИСТИК“ ООД , ЕИК/ПИК 204600642. 

На същото заседание е избран нов член на УС, с петгодишен мандат (до 26.05.2026 г.): 
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1. „ТЕФО“ ЕООД, с ЕИК 101784660. 

Избраният КУО се състои от 7 члена, в това число: 

- Представители на публичния сектор  - 3 (или 42,86 %); 

- Представители на стопански сектор  - 2 (28,57 %); 

- Представители на нестопански сектор - 2 (28,57%). 

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

нестопанския сектор в КУО на МИГ да не превишава 49%.  

 

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

Неприложимо - няма промяна. 

 

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

За работата на Сдружението е осигурено банково обслужване по договор с ПИБ АД и интернет 

банкиране. МИГ разполага с КЕП, който позволява електронно подаване на документи към 

институции.  

МИГ изпълнява задълженията си, като спазва изискванията на българското законодателство и 

приложимата нормативна уредба за организации с нестопанска цел. 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение (ако е приложимо) 

През 2021 г. са извършение 2 изменения на СВОМР, свързани с подписване на допълнителни 

споразумения: 

1./ На 20.01.2021 г. беше подписано Допълнително споразумение към Споразумение РД 50 – 

197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. 

Инициативата за сключването му е на УО на ОПРЧР 2014 - 2020. Измененията са свързани с 

промени във  финансовия план на СВОМР поради оттегляне на финансов ресурс за финансиране 

на проекти от Европейски социален фонд и ОПРЧР 2014 – 2020 г. Така МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово се оказа в първата група от 9 МИГ със сключени анекси към 

споразумението за намаляване на ресурса, тъй като УО на ОПРЧР е счел за тях е приключило 

договарянето на финансовия ресурс, съответните приоритети, целите и индикаторите са 

изпълнени. 

2./ На 30.11.2021 г., беше подписано Допълнително споразумение към Споразумението за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Измененията в СВОМР са 

свързани ъв връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 

Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на 

регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите 

и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите 

и разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., единадесето изменение на Програма за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 и писмо на УО на ПРСР с Изх. № 91-232/08.04.2021 г. 

С допълнителното споразумение е предоставен допълнителен финансов ресурс от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони и ПРСР 2014 -2020 за финансиране на проекти в 
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размер на 799 000 лв., койно се разпределя по мерки от СВОМР, както следва: 

 М 1–4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” - 28 595,13 лв.; 

 М 2–4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието 

на селскостопански продукти” - 36 080 лв.; 

 М 3–6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 10 103 лв.; 

 М6–7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ - 724 221,87 лв.  

С подписаното допълнително споразумение е удължен и срока за изпълнение на проекти по 

СВОМР – до 30.06.2025 г., направени са и изменения в монитиринговите индикатори, във връзка с 

изменение на финансовия план на СВОМР. 

 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми 

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

е приложимо) 

Неприложимо. 

 

11. Индикатори 

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

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

Гърмен - Хаджидимово 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР   

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

За 

2021 г. 

За 

периода 

на 

изпълнен

ие на 

СВОМР 

% на 

изпъл-

неие 

Изходен 

Брой финансирани 

проекти по СВОМР 

Регистър на 

договорите за 

предоставяне на 

БФП 

брой 57 12 46,00 80,70 

Брой подадени 

проектни предложения 

по СВОМР 

Регистър на 

подадените 

проектни 

предложения 

брой 100 4 79,00 79,00 

Брой на сключените 

договори 

База данни на 

МИГ,  регистър 

на договорите за 

предоставяне на 

БФП 

брой 57 12 46,00 80,70 
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Стойност на 

подадените проектни 

предложения (обща 

стойност на 

проектите, вкл. съ-

финан-сиране от 

бенефициентите) по 

СВОМР 

Регистър на 

подадените 

проектни 

предложения 

лв. 
9 000 

000 

117 

330,80 

12 978 

456,27 
144,21 

Стойност на 

одобрените проектни 

предложения по 

СВОМР (обща 

стойност на 

проектите, вкл. съ-

финансиране от 

бенефи 

циентите) по СВОМР 

Протоколи от 

заседания на 

комисията за 

избор, база 

данни на МИГ 

лв. 
8 500 

000 

286 

128,87 

8 392 

736,16 
98,74 

Стойност на 

публичния принос на 

СВОМР към 

проектите 

Протоколи от 

заседания на 

комисията за 

избор, база 

данни на МИГ 

лв. 
8 030 

859 

220 

441,34 

6 980 

274,19 
86,92 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

База данни на 

МИГ 
брой 40 11 37,00 92,50 

Брой проекти, 

насочени към 

създаване на 

качествена жизнена 

среда и подобряване и 

разширяване на 

основните услуги за 

населението, 

включително чрез 

инвестиции в 

публична 

инфраструктура за 

отдих, спорт и 

развитие на туризма 

База данни на 

МИГ 
брой 6 0 0 0 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към създаване на 

качествена жизнена 

среда и подобряване и 

разширяване на 

основните услуги за 

населението, 

включително чрез 

База данни на 

МИГ 
лв. 

1 897 

720 

183 

711,45 
183 711,45 9,68 
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инвестиции в 

публична 

инфраструктура за 

отдих, спорт и 

развитие на туризма 

Брой проекти, 

насочени към 

повишаване на 

конкурентоспособнос

тта на земеделския 

сектор и добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни на 

МИГ 
брой 12 0 0 0 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към повишаване на 

конкурентоспособнос

тта на земеделския 

сектор и добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни на 

МИГ 
лв. 905 682 0 0 0 

Брой проекти, 

насочени към 

разнообразяване на 

местната икономика, 

вкл. повишаване 

конкурентоспособнос

тта и иновационната 

активност на МСП 

извън сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
брой 17 3 11,00 64,71 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към разнообразяване 

на местната 

икономика, вкл. 

повишаване 

конкурентоспособнос

тта и иновационната 

активност на МСП 

извън сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
лв. 

3 667 

505 

517 

323,34 

2 920 

482,89 
79,63 

Брой проекти, 

насочени към 

съхраняване на 

местната идентичност 

База данни на 

МИГ 
брой 6 0 0 0 
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чрез  инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към съхраняване на 

местната идентичност 

чрез  инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
лв. 195 583 0 0 0 

Брой проекти, 

насочени към  

подобряване достъпа 

до заетост и 

качеството на 

работните места на 

територията на МИГ 

чрез обучения на 

безработни и заети 

лица, вкл. 

придобиване на 

умения по 

предприемачество 

База данни на 

МИГ 
брой 2 7 13 650 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към  подобряване 

достъпа до заетост и 

качеството на 

работните места на 

територията на МИГ 

чрез обучения на 

безработни и заети 

лица, вкл. 

придобиване на 

умения по 

предприемачество 

База данни на 

МИГ 
лв. 899 682 

166 

733,62 
671 826,32 74,67 

Брой проекти, 

насочени към 

подобряване 

условията за живот и 

достъпа до социални 

и здравни услуги на 

лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

База данни на 

МИГ 
брой 6 3 7 116,67 
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групи на територията 

на МИГ 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към подобряване 

условията за живот и 

достъпа до социални 

и здравни услуги на 

лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

групи на територията 

на МИГ 

База данни на 

МИГ 
лв. 586 749 

208 

229,82 
681 809,07 116,20 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, насочени 

към управление и 

популяризиране на 

Стратегията 

База данни на 

МИГ 
лв. 

1 091 

915 

109 

190,15 
682 307,44 62,49 

Брой дейности за 

повишаване на 

информираността на 

населението относно 

подхода ВОМР (вкл. 

публикации, статии, 

срещи и др.) 

База данни на 

МИГ 
Брой 10 27 75,00 750,00 

Брой обучения и 

разяснителни 

кампании за 

бенефициенти, 

организирани от МИГ 

за периода на 

прилагане на 

Стратегията 

База данни на 

МИГ 
Брой 4 8 22,00 550,00 

Резултат 

Брой граждани на 

територията на МИГ, 

включени в 

инициативи, 

организирани по 

СВОМР (фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни на 

МИГ 
Брой 500 0 0 0 

Брой младежи (вкл. 

ученици), включени в 

проекти за 

съхраняване на 

местната идентичност 

чрез  инициативи за 

опазване на 

База данни на 

МИГ 
брой 100 0 0 0 
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културното и 

природното 

наследство 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни на 

МИГ 
Брой 32 0 0,00 0,00 

Участници, 

завършили курсове/ 

обучения/ семинари 

База данни на 

МИГ 
Брой 160 97 220,00 137,50 

Брой лица от 

маргинализирани 

общности и уязвими 

групи, обхванати от 

дейностите по 

Стратегията за ВОМР 

База данни на 

МИГ 
Брой 60 187 213,00 355,00 

Брой новосъздадени 

микропредприятия 

извън сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
лв. 2 0 0 0 

Брой земеделски 

производители и 

предприятия, 

преработващи 

земеделска 

продукция, с 

повишена 

конкурентоспособнос

т 

База данни на 

МИГ 
Брой 12 0 0 0 

Брой 

микропредприятия 

извън сектора на 

земеделието с 

повишена 

конкурентоспособмно

ст 

База данни на 

МИГ 
Брой 3 0 0 0 

Брой подкрепени 

малки и средни 

предприятия извън 

сектора на земеде-

лието с повишена 

конкурентоспособнос

т, вкл. чрез внедрени 

нови продукти/услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 8 3 11 137,50 

Дял от населението на 

терито-рията, което се 

ползва от 

База данни на 

МИГ 
% 30% 0 0 0 
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Таблица 2 Специфични индикатори за мониторинг и оценка по мерки от СВОМР на МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово 

МЕРКИ ОТ ЕЗФРСР (ПРСР 2014 - 2020) 

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

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори  

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 9 7 7 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 9 7 7 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ЕЗФРСР 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефициен-

тите 

лв. 634 902 358 887,17 0 

За резултат 

Създадени 

работни места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
брой 11 9 0 

Земеделски 

стопанства, 

произвеждащи 

земеделски 

продукти с 

подобрена 

База данни 

на МИГ 
брой 9 5 0 

подобрената жизнена 

среда  

Дял на реализираните 

проекти извън 

общинските центрове 

База данни на 

МИГ 
% 30% 0 0 0 

Дял на земеделски 

стопани със СПО на 

стопанството под 

8 000 евро от общия 

брой подпомогнати 

земеделски стопани 

База данни на 

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

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори  

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

конкурентоспособ

ност 

 

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

пазара и/или развитието на селскостопански продукти” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър 

на 

договорите 

брой 3 1 1 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 3 1 1 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефицие-

нтите 

лв. 270 780 97 789,46 0 

За резултат 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
брой 11 5 0 

Земеделски стопанства 

или предприятия, 

преработващи 

земеделски продукти, с 

подобрена 

конкурентоспособност/ 

въвели успешно нов 

продукт или 

технология 

База данни 

на МИГ 
брой 3 1 0 
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Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Плани-

рано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 7 2 2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 7 2 2 

Размер на 

публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 733 760 95 233,81 0 

За резултат 

Създадени 

работни места 

(самонаети/наети) 

База данни на 

МИГ 
брой 10 3 0 

Новосъздадени 

микропредприятия 

извън сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
брой 2 1 0 

 

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

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 6 4 4 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 

Размер на 

публичната 

Документи на 

проектите, 
лв. 1 897 720 

1 162 

541,30 

183 

711,46 
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Индикатори по Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

помощ от 

ЕЗФРСР 

отчети на 

бенефициентите 

За резултат 

Дял от 

населението 

на 

територията, 

което се 

ползва от 

подобрената 

среда 

База данни на 

МИГ 
% 30% 0% 0 

Дял на 

реализираните 

проекти извън 

общинския 

център 

База данни на 

МИГ 
% 30% 0% 0 

 

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

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 6 1 1 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 6 1 1 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 195 583 29 274,35 0 
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Индикатори по Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на местната идентичност, 

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За резултат 

Брой младежи 

(вкл. 

ученици), 

включени в 

проекти за 

съхраняване 

на местната 

идентичност 

чрез  

инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
брой 100 0 0 

Брой 

участници, 

включени в 

проведени 

събития 

(фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни на 

МИГ 
брой 500 0 0 

Брой 

проведени 

събития 

База данни на 

МИГ 
брой 10 0 0 

Дял от 

населението 

на 

територията, 

което се 

ползва от 

ефекта на 

съхранената 

местната 

идентичност, 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
% 50% 0% 0% 
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МЕРКИ ЕФРР (ОПИК 2014 - 2020) 

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

Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет към 

31.12. 

2021 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за фирмата продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 1 1 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за пазара продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 1 1 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за иновации или 

за научноизследователски 

и развойни проекти 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

EUR 20 000 19 986,83 19 822,12 

Общ брой на 

предприятията, 

получаващи подкрепа 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 2 2 

 

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

Индикатор 

Източник 

на инфор 

мация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет към 

31.12. 

2021 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Регистър на 

договорите 

База данни 

на МИГ 

брой 7 9 9 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

Регистър на 

договорите 

База данни 

на МИГ 

EUR 146 667 210 457,12 209 891,84 
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МЕРКИ ЕСФ (ОПРЧР 2014 - 2020) 

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

увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Основна 

целева група 

по 

Компонент 1 

Икономически 

неактивни и 

безработни 

лица във 

всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 50 24 24 

Основна 

целева група 

по 

Компонент 2 

Заети лица, в 

т.ч. наети и 

самостоятелно 

заети лица във 

всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 80 115 113 

Основна 

целева група 

по 

Компонент 3 

Лица от 

уязвими групи 

във всички 

специфични 

целеви групи 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 20 20 32 

За резултат 

Общ брой 

участници, 

придобили 

квалификация 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, 

брой 90 132 135 
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Индикатори по Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с 

увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Общ брой 

участници, 

които са 

започнали да 

търсят работа 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 45 13 0 

Общ брой 

участници, 

започнали 

работа, вкл. 

като 

самонаети 

след 

изпълнение на 

проектите по 

мярката 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите 

целеви групи по 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 45 13 14 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 8 12 12 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 692 537,98 692 537,98 
683 

696,77 
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Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията 

на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Безработни 

лица от 

територията 

на МИГ - 

Гоце Делчев 

- Гърмен - 

Хаджидимо

во, желаещи 

да започнат 

самостоятел

на стопанска 

дейност 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите целеви 

групи по ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 25 39 44 

Заети лица 

от 

територията 

на МИГ - 

Гоце Делчев 

- Гърмен - 

Хаджидимо

во, желаещи 

да започнат 

самостоятел

на стопанска 

дейност 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите целеви 

групи по ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 5 1 13 

За резултат 

Общ брой 

безработни 

лица с 

придобити 

знания и 

умения в 

сферата на 

предприема

чеството 

след 

изпълнение 

на 

проектите 

Отчети за лица, 

включени в 

дейностите по 

проекта, съгласно 

категориите целеви 

групи по ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

брой 25 39 44 

Общ брой 

заети лица с 

Отчети за лица, 

включени в 
брой 5 11 13 
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Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на територията 

на МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 

2025 

Планирано 

изпълнение 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 

31.12. 

2021 

придобити 

знания и 

умения в 

сферата на 

предприема

чеството 

след изпъл-

нение на 

проектите 

дейностите по 

проекта, съглас-но 

категориите целеви 

групи по ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 2 2 2 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на МИГ 

Документи на 

проектите, отче-ти 

на бенефициентите 

лв. 85 968,00 85 968,40 
85 

920,95 

 

Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информаци

я 

Мерна 

единица 
Цел до 2025 

Планирано 

изпълнени

е съгласно 

сключени 

договори 

Отчет към 

31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Роми 
База данни на 

МИГ 
брой 60 65 86 

Други хора 

в неравно-

стойно 

положение 

База данни 

на МИГ 
брой 10 10 18 

За резултат 

Участници в 

неравностой

но 

положение, 

които при 

напускане 

База данни 

на МИГ 
брой 5 6 6 
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Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информаци

я 

Мерна 

единица 
Цел до 2025 

Планирано 

изпълнени

е съгласно 

сключени 

договори 

Отчет към 

31.12. 

2021 

на 

операцията 

са 

започнали 

да търсят 

работа, или 

имат работа, 

или са 

ангажирани 

с 

образование

/обучение 

или са 

получили 

квалификац

ия или са 

включени в 

социални и 

здравни 

услуги 

Роми, които 

при 

напускане 

на 

операцията 

са 

започнали 

да търсят 

работа, или 

имат работа, 

или са 

ангажирани 

с 

образование

/обучение 

или са 

получили 

квалификац

ия или са 

включени в 

социални и 

База данни 

на МИГ 
брой 40 40 42 
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Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 

Източник 

на 

информаци

я 

Мерна 

единица 
Цел до 2025 

Планирано 

изпълнени

е съгласно 

сключени 

договори 

Отчет към 

31.12. 

2021 

здравни 

услуги 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициен-

тите 

лв. 292 489,00 292 488,70 292 029,06 

 

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

хора с увреждания и самотноживеещи лица” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2025 

Планиран

о 

изпълнен

ие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 31.12. 

2021 

За 

изпълнение 

Лица с 

увреждания  и 

Лица над 65 г. в 

невъзможност 

за самооб-

служване 

База данни на 

МИГ 
брой 70 70 77 

В това число:      

Лица с 

увреждания  

База данни на 

МИГ 
брой 40 40 66 

Лица над 65 г. в 

невъзможност 

База данни на 

МИГ 
брой 30 30 48 
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Индикатори по Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2025 

Планиран

о 

изпълнен

ие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 31.12. 

2021 

за самообслуж-

ване 

Брой 

доставчици на 

услуги за 

социално 

включване  

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 

За резултат 

Участници с 

увреждания  и 

участници над 

65 г. в 

невъзможност 

за само 

обслужване с 

подобрен 

достъп до 

услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 70 70 77 

В това число:      

Участници с 

увреждания с 

подобрен 

достъп до 

услуги  

База данни на 

МИГ 
брой 40 40 66 

Участници над 

65г., в 

невъзможност 

за самооб-

служване, с 

подобрен 

достъп до 

услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 30 30 48 

Брой 

доставчици на 

услуги за 

социално 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 
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Индикатори по Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги за социално включване на 

хора с увреждания и самотноживеещи лица” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единиц

а 

Цел до 

2025 

Планиран

о 

изпълнен

ие 

съгласно 

сключени 

договори 

Отчет 

към 31.12. 

2021 

включване, 

разширили 

обхвата на 

дейността си  

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 3 3 

Размер на 

публичната 

помощ от 

ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 293 375 293 374,40 291 988,61 

 

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

Неприложимо. 

 

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

ИЗХОДЯЩЯ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

№ по ред Дата Кореспондент/и Тема 

1. 27.1.2021 УО на ПРСР Представяне на годишен Доклад по 19.4. 

2. 10.2.2021 УО на ОПИК, УО на 

ОПРЧР, УО на 

ПРСР 

Представяне на годишен доклад по подмярка 

19.2. 

3. 22.2.2021 УО на ПРСР Покана за наблюдател по процедура 

№BG06RDNP001-19.038 на мярка 7. 

4. 22.2.2021 УО на ПРСР и ДФЗ Възражение относно проект на община Гоце 

Делчев по процедура №BG06RDNP001-

19.021 / мярка 6-7.2/. 

5. 1.3.2021 УО на ПРСР Възражение относно проект на община Гоце 

Делчев по процедура №BG06RDNP001-

19.021 /мярка 6-7.2/. 
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6. 8.3.2021 ДФЗ Предоставяне на допълнителни разяснения 

и/или информация по процедура 

№BG06RDNP001-19.297 на мярка 3-6.4. 

7. 9.3.2021 ДФЗ Уведомяване за приключила оценка по 

процедура по процедура №BG06RDNP001-

19.453  на мярка 3-6.4. 

8. 6.4.2021 ДФЗ Представяне на документи за осъществяване 

на предварителен контрол на обществени 

поръчки по подмярка 19.4 Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР. 

9. 7.4.2021 ДФЗ Заявление за изменение и допълнение на 

планирани дейности и разходи по подмярка 

19.4 Текущи разходи и популяризиране на 

СВОМР. 

10. 20.4.2021 ДФЗ Уведомяване за приключила оценка по 

процедура  BG06RDNP001-19.038 на мярка 7 

от СВОМР. 

11. 5.5.2021 ДФЗ  Изпращане на сключен договор по процедура  

№  BG06RDNP001-19.408 МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ /трети прием по 

мярката/ от община Хаджидимово 

12. 27.5.2021 УО на ПРСР Заявление за изменение на СВОМР. 

13. 23.9.2021 УО на ПРСР Заявления за допълнителни изменения на 

СВОМР. 

14. 15.6.2021 УО на ПРСР Заявление за одобрение на промени в КВО и 

КУО на МИГ. 

15. 16.6.2021 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомяване за предстоящи обучения по 

подмярка 19.4 /5 и 6 юли 2021г./ 

16. 7.7.2021 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомяване за предстоящи обучения по 

подмярка 19.4 /28 и 29 юли 2021г./ 

17. 25.8.2021 ДФЗ  Изпращане на пдписан АДБФП с ЕТ 

ДИМИТЪР СПИРОВ и Заявление за 

създаване на профил в ИСУН. 

18. 9.9.2021 ДФЗ  Предоставяне на разяснения и/или 

информация по проведена процедура по 

Мярка 7 - за проект на СНЦ „С НАДЕЖДА ЗА 

УТРЕ“. 

19. 16.9.2021 ДФЗ  Предоставяне на допълнителни разяснения 

и/или информация по проведена процедура 

№BG06RDNP001-19.038 на мярка 7 - за 

проект на СНЦ „С НАДЕЖДА ЗА УТРЕ“. 

20. 13.9.2021 УО на ПРСР Покана за определяне на наблюдател по 

процедура № BG06RDNP001-19.038  на мярка 

7 - втори прием. 

21. 16.9.2021 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомяване за предстоящи обучения по 

подмярка 19.4 /  04 и 05.10.2021г./ 
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22. 20.9.2021 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомяване за предстоящи обучения по 

подмярка 19.4 /11 и 12.10.2021г./ 

23. 27.9.2021 УО на ПРСР Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2022 г. 

24. 28.9.2021 ДФЗ Изпращане на Административен договор на 

СМТЛ НМП Дентал Лаб ЕООД и заявление 

за профил на ръководител на проекта 

25. 20.10.2021 УО на ПРСР Предоставяне на допълнителни документи 

към Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2022 г. 

26. 1.11.2021 ДФЗ Изпращане на Административен договор със 

СНЦ „С НАДЕЖДА ЗА УТРЕ“ и Заявление за 

профил. 

27. 15.11.2021 ДФЗ  Уведомяване за приключила оценка по 

процедура №BG06RDNP001-19.038 мярка 7  - 

втори прием. 

28. 29.11.2021 ДФЗ Представяне на Застрахователни полици за  

застраховане на притежавани от МИГ активи. 

29. 29.11.2021 Министерство на 

финансите 

Съгласуване за съотвтствие с приложимите 

правила за държавни помощи на Условията за 

кандидатстване по процедура -

№BG06RDNP001-19.580 - Мярка 7, прием 

2022 г. 

30. 29.11.2021 Министерство на 

финансите 

Съгласуване за съотвтствие с приложимите 

правила за държавни помощи на Условията за 

кандидатстване по процедура - 

№BG06RDNP001-19.467 - Мярка 6-7.2, прием 

2022 г. 

31. 6.12.2021 Министерство на 

финансите 

Съгласуване за съотвтствие с приложимите 

правила за държавни помощи на Условията за 

кандидатстване по  Мярка 3-6.4, през 2022 г. 

32. 9.12.2021 ДФЗ Допълнителни документи по заявка за второ 

междинно плащане за 2021 

№01/19/4/0/00035/3/14. 

33. 30.12.2021 УО на ПРСР Уведомяване за подготвен в ИСУН 2020 

проект на процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.414  МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, мярка 

1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

34. 30.12.2021 УО на ПРСР Уведомяване за подготвен в ИСУН 2020 

проект на процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.580 - МИГ 

- Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно - 

историческо и природно наследство“. 
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ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ    

№ по ред Дата Кореспондент/и Тема 

1. 15.1.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на Стойчо Порязов по 

процедура № BG06RDNP001-19.025  на 

мярка 1-4.1. 

2 26.3.2021 ДФЗ Искане на допълнителни разяснения по 

проектно предложение на Стойчо Порязов по 

процедура № BG06RDNP001-19.025  на 

мярка 1-4.1. 

3. 18.1.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на Десислава Ламбрева по 

процедура №BG06RDNP001-19.025  на мярка 

1-4.1. 

4. 21.1.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрен проект на 

община Гоце Делчев по процедура № 

BG06RDNP001-19.021 на мярка 6-7.2. 

5. 22.1.2021 ДФЗ Уведомяване за подадена молба за 

подписваме на анекс от КООП -1 ЕООД и 

подадено искане за оттегляне на проектно 

предложение от Зафир Кафков по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

6. 22.1.2021 ДФЗ Представяне на искане на разяснения по 

проектно предложение на ВИА 

КАНСТРАКШЪН ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025  на мярка 1-4.1. 

7. 26.1.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на ЛИМО БУЛС ЕООД по 

процедура №BG06RDNP001-19.025  на мярка 

1-4.1. 

8. 12.2.2021 УО на ПРСР Одобрение на годишен доклад по подмярка 

19.4. 

9. 28.1.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 

по подмярка 19.4 – заявка за плащане 

№01/19/4/0/00035/3/11. 

10. 28.1.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на Велин Бандрев по процедура 

№BG06RDNP001-19.025  на мярка 1-4.1. 

11. 17.2.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на Тюркян Байрактар по 

процедура №BG06RDNP001-19.025  на мярка 

1-4.1. 

12. 16.4.2021 ДФЗ Отговор на изпратено възражение относно 

проект на община Гоце Делчев по процедура 

№BG06RDNP001-19.021 на мярка 6-7.2. 

13. 1.3.2021 ДФЗ  Покана за подписване на АДБФП с община 

Гоце Делчев по Процедура №BG06RDNP001-

19.021 по  М 6-7.2. 
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14. 5.3.2021 ДФЗ Искане на разяснения по проектно 

предложение на ЕТ Ахмед Грошар – 2003 по 

процедура №BG06RDNP001-19.039  на мярка 

2-4.2. 

15. 11.3.2021 ДФЗ Искане на допълнителни документи за 

подписване на АДБФП с Десислава Ламбрева 

по процедура №BG06RDNP001-19.025 на 

мярка 1-4.1. 

16. 12.3.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 

по подмярка 19.4 - заявка за плащане 

01/19/4/0/00035/3/12. 

17. 15.3.2021 ОУ на ОПИК Уведомяване относно одобрение на искане за 

изменение на АДБФП на Пирин Тех по 

процедура № BG16RFOP002-1.017 на мярка 4 

от СВОМР. 

18. 31.3.2021 ДФЗ  Връщане на запис на заповед на общ. Гърмен 

за авансово плащане за 2020 г. 

19. 1.4.2021 ДФЗ Връщане на запис на заповед на общ. 

Хаджидимово за авансово плащане за 2020 г. 

20. 5.4.2021 УО на ПРСР Уведомяване за одобрен бюджет за 2021 г. по 

подмярка 19.4 и Заповед за одобрение. 

21. 12.4.2021 УО на ПРСР Уведомяване за увеличение на бюджета по 

СВОМР от ЕЗФРСР. 

22. 19.4.2021 УО на ПРСР Одобрение на доклад по подмярка 19.2. 

23. 19.4.2021 УО на ПРСР Уведомяване за привеждане на екипите на 

МИГ в съответствие със споразумението за 

СВОМР. 

24. 21.4.2021 ДФЗ  Искане на разяснения по проектно 

предложение на Агро Нестум Кооп ЕООД по 

процедура №BG06RDNP001-19.025  на мярка 

1-4.1. 

25. 22.4.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на 

процедура BG06RDNP001-19.408 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ и 

Заповед за одобрение №РД 03-

РД/1124/06.04.2021 г. 

26. 22.4.2021 УО на ПРСР Уведомяване за осигуряване на онлайн 

излъчване на събития и осигуряване на 

достъп на експертите от УО на ПРСР. 

27. 26.4.2021 УО на ПРСР Указания и информация от УО на ПРСР във 

връзка с допълнителното финансиране от 

ЕЗФРСР по подхода ВОМР 

28. 29.4.2021 ДФЗ Копие от уведомително писмо за одобрение 

на проектно предложение № BG06RDNP001-

19.25-0007 на ЛИМО БУЛС ЕООД по 

процедура №BG06RDNP001-19.025 по мярка 
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1-4.1 и искане за представяне на документи за 

сключване на АДБФП. 

29. 21.5.2021 ДФЗ Искане за представяне на документи във  

връзка с вписани залози на ЛИМО БУЛС 

ЕООД. 

30. 5.5.2021 УО на ПРСР Уведомително писмо и Заповед за изменение 

на одобрен годишен бюджет за 2021 г. по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР" 

31. 10.5.2021 ДФЗ Покана за подписване на анекс към 

административен договор № BG06RDNP001-

19.254-0001-C01/ 24.06.2020г. с община 

Хаджидимово. 

32. 10.5.2021 УО на ПРСР Отговор на въпроси на Асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа (АБНЛМ). 

33. 25.5.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП със Стойчо 

Порязов по процедура №BG06RDNP001-

19.025 на мярка 1-4.1 

34. 26.5.2021 ДФЗ Одобрение на проектно предложение и 

искане за представяне на документи във 

връзка с подписване на АДБФП с Велин 

Бандрев по процедура №BG06RDNP001-

19.025 на мярка 1-4.1 

35. 28.5.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП със 

Десислава Ламбрева по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1 

36. 4.6.2021 ДФЗ Одобрение на Авансово плащане по 

подмярка 19.4 

37. 4.6.2021 ДФЗ Одобрение на проектно предложение и 

искане за представяне на документи във 

връзка с подписване на АДБФП с Виа 

Кънстракшън ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1 

38 11.6.2021 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 

по подмярка 19.4 - заявка за плащане 

№01/19/4/0/00035/3/13/03/01. 

39. 11.6.2021 ЦКЗ Указания за актуализиране на профили на 

служители в ИСУН, във връзка с нови 

функционалности. 

40. 21.6.2021 УО на ПРСР Искане на допълнителни документи относно 

промени в състава на КВО 

50. 9.7.2021 УО на ПРСР Одобрение на промени в КВО и КУО на МИГ. 

51. 12.7.2021 ДФЗ Копие от искане на документи при 

подписване на АДБФП с ЕТ Ахмед Грошар – 

2003 по процедура №BG06RDNP001-19.039  

на мярка 2-4.2. 

52. 23.7.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП с ЛИМО 

БУЛС ЕООД по процедура №BG06RDNP001-

19.025 на мярка 1-4.1. 
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53. 11.8.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП с ЕТ Ахмед 

Грошар – 2003 по процедура 

№BG06RDNP001-19.039  на мярка 2-4.2. 

54. 12.8.2021 ДФЗ Искане на разяснения по процедура 

№BG06RDNP001-19.039  на мярка 7. 

55. 20.8.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на процедура  

№BG06RDNP001-19.297 и покана за 

подписване на АДБФП с ЕТ Димитър Спиров 

по процедура №BG06RDNP001-19.297  на 

мярка 3-6.4. 

56. 27.8.2021 ДФЗ  Покана за подписване на АДБФП със Велин 

Бандрев по процедура №BG06RDNP001-

19.025 на мярка 1-4.1 

57. 31.8.2021 ДФЗ Уведомително писмо до ВИА 

КЪНСТРАКШЪН във връзка наличие на 

задължения. 

58. 3.9.2021 ДФЗ Искане на разяснения по процедура 

№BG06RDNP001-19.039  на мярка 7. 

59. 3.9.2021 УО на ПРСР Заповед за утвърждаване на нов финансов 

план на СВОМР на МИГ. 

60. 14.9.2021 ДФЗ  Решение за прекратяване на АДБФП с 

КООП-1 ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

61. 21.9.2021 ДФЗ Отговор на въпрос във връзка с прилагане на  

т. 3 от Декларация за отстраняване и първа 

прогнозна година за изпълнение на бизнес 

плана на проектите по мярка 1-4.1 

62. 23.9.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрение на 

проектно предложения на Агро Нестум 

КООП ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

63. 23.9.2021 ДФЗ Одобрение на процедура №BG06RDNP001-

19.453  на мярка 3-6.4 и покана за подписване 

на АДБФП с СМТЛ НМП ДЕНТАЛ ЛАБ 

ЕООД. 

64. 5.10.2021 ДФЗ Копие от искане на допълнителна  

информация по проектно предложение на 

Меркез ООД по процедура №BG06RDNP001-

19.039  на мярка 2-4.2. 

65. 5.10.2021 ДФЗ Копие от искане на допълнителна  

информация по проектно предложение на  

Медицински център доктор Хаджиев ЕООД 

по процедура №BG06RDNP001-19.297  на 

мярка 3-6.4. 

66. 13.10.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП с ВИА 

КЪНСТРАКШЪН ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

67. 20.10.2021 УО на ПРСР Искане на допълнителна информация/ 

документи към заявление за одобрение на 

планирани дейности и разходи за 2022 г. 
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68. 29.10.2021 ДФЗ Покана за подписване на АДБФП с Агро 

Нестум Кооп ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

69. 29.10.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на процедура за подбор 

на проектни предложения № BG06RDN001-

19.038 и покана за подписване на АДБФП със 

СНЦ „С надежда за утре“. 

70. 2.11.2021 ДФЗ Искане на допълнителна  информация по 

проектно предложение на Мебели Петелов 

ЕООД по процедура №BG06RDNP001-19.297  

на мярка 3-6.4. 

71. 1.11.2021 ДФЗ Искане на допълнителна  информация по 

проектно предложение на МЕРКЕЗ ООД по 

процедура №BG06RDNP001-19.039  на мярка 

2-4.2. 

72. 5.11.2021 ДФЗ Уведомително писмо за одобрено проектно 

предложения на Тюркян Байрактар, и искане 

за представяне на допълнителна 

информация/документи за подписване на 

договор по процедура №BG06RDNP001-

19.025 на мярка 1-4.1. 

73. 5.11.2021 ДФЗ Искане на допълнителна  информация по 

проектно предложение на  Амбулатория за 

групова практика за специализирана помощ 

по очни болести „ДДД“ ООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.297  на мярка 3-6.4. 

74. 16.11.2021 ДФЗ Копие от искане на допълнителна  

информация по проектно предложение на  Д-

р Татяна Металова – АИПСМПЕ ЕООД по 

процедура №BG06RDNP001-19.297  на мярка 

3-6.4. 

75. 18.11.2021 ДФЗ Копие от искане на допълнителна  

информация по проектно предложение на  ЕТ 

Нушка Дент – Д-р Нушка Пачеджиева 

ИППДП по процедура №BG06RDNP001-

19.453  на мярка 3-6.4. 

76. 17.12.2021 ДФЗ Копие от искане на допълнителни документи 

за подписване на АДБФП от ЕТ Нушка Дент 

– Д-р Нушка Пачеджиева ИППДП по 

процедура №BG06RDNP001-19.453  на мярка 

3-6.4. 

77. 14.12.2021 Министерство на 

финансите 

Съгласуване с приложимия режим на  

държавни помощи на Условията за 

кандидатстване  по процедура 

№BG06RDNP001-19.467 по Мярка 6-7.2  

предвидена за обявяване през 2022 г. 

78. 6.12.2021 ДФЗ  Одобрение на  искане за анекс на ЛИМО 

БУЛС ЕООД за промяна на банкова сметка – 
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бенефициент по процедура 

№BG06RDNP001-19.025 на мярка 1-4.1. 

79. 15.12.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проектно 

предложение на Меркез ООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.039  на мярка 2-4.2. 

80. 15.12.2021 ДФЗ  Искане за предоставяне на документи за 

подписване на АДБФП на д-р Татяна 

Металова – АИПСМПЕ ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.297  на мярка 3-6.4. 

81. 20.12.2021 ДФЗ Искане за предоставяне на документи за 

подписване на АДБФП на Мебели Петелов 

ЕООД по процедура №BG06RDNP001-19.297  

на мярка 3-6.4. 

82. 21.12.2021 ДФЗ Искане за предоставяне на документи за 

подписване на АДБФП на Амбулатория за 

групова практика за специализирана помощ 

по очни болести „ДДД“ ООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.297  на мярка 3-6.4. 

83. 29.12.2021 ДФЗ Заповед за одобрение на проектно 

предложение на Медицински център доктор 

Хаджиев ЕООД по процедура 

№BG06RDNP001-19.297  на мярка 3-6.4. 
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14. Опис на приложения: 

- Таблици от №1 до № 13 - попълнени. 

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

 

Дата:  

 

ТЕРЕЗА ВАКАРЕЕВА 

Изпълнителен директор и представляващ  

СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО“ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

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

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 - 

2020 

според 

СВОМР 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни 

места, 

разкрити в 

резултат от 

подпомагане 

на проектите, 

финансирани 

от: 

                  

ЕЗФРСР  25 2 4 21 18 0 0 0 0 

ОПРЧР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

Индикатор 

Брой 

съгласно 

СВОМР 

Планиран 

брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода на 

доклада 

Планиран 

брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от 

МИГ за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

Брой 

съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се 

ползват от подобрени ИТ 

услуги/ 

инфраструктура; 

-         

Жители, които ще се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, 

различни от тези, 

свързани с ИТ. 

16 335 2 539 14 615 0,00 0,00 



 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

23 0 32 2 21 2 21 13 16 11 14 60,87 0 0 0 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

9 0 10 0 8 0 8 6 7 6 7 77,78 0 0 0,00 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

2 0 5 0 2 0 2 2 2 1 1 50,00 0 0 0,00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

селскостопански 

продукти” 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

6 0 12 2 7 2 7 3 3 2 2 33,33 0 0 0,00 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

6 0 5 0 4 0 4 2 4 2 4 66,67 0 0 0,00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 16,67 0 0 0,00 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 16,67 0 0 0,00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

16 0 24 0 22 0 22 0 20 0 20 125 10 20 125 

Мярка 8 

„Повишаване  

достъпа до заетост 

на безработни лица, 

вкл. лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на 

бизнеса”* 

8 0 16 0 14 0 14 0 12 0 12 150,00 6 12 150,00 

Мярка 9 „Подкрепа 

за развитието на 

предприемачески 

идеи на територията 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 100 2 2 100,00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 100 2 3 100,00 

Мярка 11 „По-добър 

достъп до 

устойчиви услуги за 

социално включване 

на хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 100 0 3 100,00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

8 0 19 0 11 0 11 0 11 0 11 137,50 3 11 137,5 

Мярка 4 "Подкрепа 

за разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 200,00 2 2 200,00 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мярка 5 " 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП" 

7 0 17 0 9 0 9 0 9 0 9 128,57 1 9 128,57 

Общо: 53 4 79 4 56 4 56 14 48 12 46 86,79 13 31 58,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

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 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
0,00 0,00 227 620,92 170 715,69 227 620,92 170 715,69 1 985 015,47 1 321 988,05 183 711,45 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 766 654,35 388 215,17 0,00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 986,71 191 993,36 0,00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 
0,00 0,00 227 620,92 170 715,69 227 620,92 170 715,69 370 379,55 277 784,66 0,00 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463 994,86 463 994,86 183 711,45 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 
117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 0,00 



 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

Мярка 7 „Съхранение и популяризиране на 

местната идентичност, културно-историческо и 

природно наследство“ 

117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 0,00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 963,44 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. лица с увреждания  и 

адаптиране на работещите спрямо нуждите на 

бизнеса” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 369,26 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 155,76 

Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните 

общности” 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 680,35 

Мярка 11 „По-добър достъп до устойчиви услуги 

за социално включване на хора с увреждания и 

самотноживеещи лица” 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 758,07 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517 323,34 

Мярка 4 "Подкрепа за разработване и внедряване 

на иновации в МСП" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 685,83 

Мярка 5 " Технологично обновление и 

внедряване на стандарти в МСП" 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 637,51 

Общо: 117 330,80 117 330,80 286 128,87 220 441,34 286 128,87 220 441,34 2 014 289,82 1 351 262,40 1 075 998,23 



 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

3 537 162,00 5 092 917,09 3 671 089,76 
3 516 

474,54 

2 563 

504,05 

3 516 

474,54 

2 563 

504,05 

2 839 

465,01 

2 098 

486,04 

1 916 

096,29 

1 621 

065,71 
54,17 183 711,45 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за инвес-

тиции в земеделски 

стопанства” 

634 902,43 1 427 268,65 734 166,07 
1 105 

795,11 
557 785,57 

1 105 

795,11 

557 

785,57 
922 557,45 466 166,72 466 166,72 168 735,71 73,42 0,00 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инве-

стиции в прера-

ботката, предла-

гането на пазара 

и/или развитието на 

селскостопански 

продукти” 

270 779,60 760 310,51 382 530,64 383 986,71 191 993,36 383 986,71 
191 

993,36 
383 986,71 191 993,36 97 789,46 172 990,14 36,11 0,00 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на неземе-

делски дейности“ 

733 760,10 1 403 779,53 1 052 834,65 851 870,41 638 902,81 851 870,41 
638 

902,81 
370 379,55 277 784,66 189 598,81 544 161,29 25,84 0,00 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

1 897 719,87 1 501 558,40 1 501 558,40 
1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 162 

541,30 

1 162 

541,30 

1 162 

541,30 
735 178,57 61,26 183 711,45 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

по мащаби инфра-

структура“ 

Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регла-

мента (финан-

сирани от ЕЗФРСР) 

195 583,00 117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 29 274,35 166 308,65 14,97 0,00 

Мярка 7 „Съхранение 

и популяризиране на 

местната иден-

тичност, културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

195 583,00 117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 29 274,35 166 308,65 14,97 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
1 364 369,48 1 553 604,05 1 553 604,05 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 364 

369,48 

1 364 

369,48 

1 364 

369,48 
0,00 100,00 

1 353 

635,39 

Мярка 8 

„Повишаване  

достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. 

лица с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на бизнеса”* 

692 537,98 872 708,77 872 708,77 762 167,98 762 167,98 762 167,98 
762 

167,98 
692 537,98 692 537,98 692 537,98 0,00 100,00 683 696,77 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Мярка 9 „Подкрепа 

за развитието на 

предприемачески 

идеи на територията 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

85 968,40 94 170,72 94 170,72 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 0,00 100,00 85 920,95 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

292 488,70 293 350,16 293 350,16 292 488,70 292 488,70 292 488,70 
292 

488,70 
292 488,70 292 488,70 292 488,70 0,00 100,00 292 029,06 

Мярка 11 „По-добър 

достъп до устойчиви 

услуги за социално 

включване на хора с 

увреждания и само-

тно живеещи лица” 

293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 
293 

374,40 
293 374,40 293 374,40 293 374,40 0,00 100,00 291 988,61 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
2 933 745,00 6 214 604,33 5 480 810,14 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

2 933 

045,01 
699,99 99,98 

2 920 

482,89 

Мярка 4 "Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

352 049,40 390 908,29 351 817,46 390 908,29 351 817,46 390 908,29 
351 

817,46 
390 908,29 351 817,46 351 817,46 231,94 99,93 348 918,33 

Мярка 5 " 

Технологично 

обновление и 

2 581 695,60 5 823 696,04 5 128 992,68 
2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 581 

227,55 
468,05 99,98 

2 571 

564,56 



 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

внедряване на 

стандарти в МСП" 

Общо: 8 030 859,48 
12 978 

456,27 

10 822 

834,75 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

7 616 

863,03 

6 425 

174,88 

6 242 

785,13 

1 788 

074,35 
77,73 

4 457 

829,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1.  

Устойчиво 

развитие на 

местната 

икономика 

25 0 46 2 28 2 28 11 23 9 21 84,00 3 11 44,00 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

9 0 10 0 8 0 8 7 8 6 7 77,78 0 0 0,00 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

2 0 5 0 2 0 2 2 2 1 1 50,00 0 0 0,00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

6 0 12 2 7 2 7 2 2 2 2 33,33 0 0 0,00 

Мярка 4 "Подкрепа 

за разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 200,00 2 2 200,00 

Мярка 5 " 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП" 

7 0 17 0 9 0 9 0 9 0 9 128,57 1 9 128,57 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 2. 

Подобряване 

средата на живот 

чрез инвестиции в 

обновяване на 

малка по мащаби  

инфрас-труктура, 

съхранение на 

местна 

идентичност, 

културно 

исторически и 

природно 

наследство 

12 4 9 2 6 2 6 3 5 3 5 41,67 0 0 0,00 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

6 0 5 0 4 0 4 2 4 2 4 66,67 0 0 0,00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

по мащаби 

инфраструктура“ 

Мярка 7 

„Съхранение и 

популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно-

историческо и 

природно 

наследство“ 

6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 16,67 0 0 0,00 

Приоритет3. 

Развитие на 

човешкия капитал 

чрез подобряване 

достъпа до 

заетост, 

стимулиране на 

предприемачески 

идеи и осигуряване 

16 0 24 0 22 0 22 0 20 0 20 125 10 20 125,00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

на съвременни 

социални услуги.  

Мярка 8 

„Повишаване  

достъпа до заетост 

на безработни лица, 

вкл. лица с 

увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на бизнеса” 

8 0 16 0 14 0 14 0 12 0 12 150 6 12 150,00 

Мярка 9 „Подкрепа 

за развитието на 

предприемачески 

идеи на територията 

на МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 100 2 2 100,00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2025  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой 

сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 100 2 3 100,00 

Мярка 11 „По-добър 

достъп до устойчиви 

услуги за социално 

включване на хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 100 0 3 100,00 

Общо: 53 4 79 4 56 4 56 14 48 12 46 86,79 13 31 58,49 

 

 



 

 

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

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Приоритет 1.  

Устойчиво развитие на 

местната икономика 

0,00 0,00 #DIV/0! 227 620,92 170 715,69 227 620,92 170 715,69 1 521 020,61 857 993,19 517 323,34 

Мярка 1-4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 766 654,35 388 215,17 0,00 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за 

инвестиции в преработката, предла-

гането на пазара и/или развитието 

на селскостопански продукти” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 383 986,71 191 993,36 0,00 

Мярка 3-6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 227 620,92 170 715,69 227 620,92 170 715,69 370 379,55 277 784,66 0,00 

Мярка 4 "Подкрепа за разработване 

и внедряване на иновации в МСП" 
0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 685,83 

Мярка 5 " Технологично обнов-

ление и внедряване на стандарти в 

МСП" 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 637,51 

Приоритет 2. 

Подобряване средата на живот 

чрез инвестиции в обновяване на 

малка по мащаби  инфрас-

труктура, съхранение на местна 

идентичност, културно 

117 330,80 117 330,80 100,00 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 493 269,21 493 269,21 183 711,45 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

исторически и природно 

наследство 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 463 994,86 463 994,86 183 711,45 

Мярка 7 „Съхранение и 

популяризиране на местната 

идентичност, културно-историческо 

и природно наследство“ 

117 330,80 117 330,80 100,00 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 0,00 

Приоритет3. 

Развитие на човешкия капитал 

чрез подобряване достъпа до 

заетост, стимулиране на 

предприемачески идеи и 

осигуряване на съвременни 

социални услуги.  

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374 963,44 

Мярка 8 „Повишаване  достъпа до 

заетост на безработни лица, вкл. 

лица с увреждания  и адаптиране на 

работещите спрямо нуждите на 

бизнеса” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 369,26 

Мярка 9 „Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 155,76 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мярка 10 „Интеграция на 

маргинализираните общности” 
0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 680,35 

Мярка 11 „По-добър достъп до 

устойчиви услуги за социално 

включване на хора с увреждания и 

самотноживеещи лица” 

0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 758,07 

Общо: 117 330,80 117 330,80 100,00 286 128,87 220 441,34 286 128,87 220 441,34 2 014 289,82 1 351 262,40 1 075 998,23 

 



 

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1.  

Устойчиво развитие 

на местната 

икономика 

4 573 187,13 9 805 963,02 
7 650 

341,50 

5 725 

406,42 

4 321 

726,75 

5 725 

406,42 

4 321 

726,75 

5 060 

677,90 

3 868 

989,75 

3 686 

600,00 
886 587,13 80,61 

2 920 

482,89 

Мярка 1-4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

634 902,43 1 427 268,65 734 166,07 
1 105 

795,11 
557 785,57 

1 105 

795,11 

557 

785,57 
922 557,45 466 166,72 466 166,72 168 735,71 73,42 0,00 

Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

преработката, 

предлагането на 

пазара и/или 

развитието на 

селскостопански 

продукти” 

270 779,60 760 310,51 382 530,64 383 986,71 191 993,36 383 986,71 
191 

993,36 
383 986,71 191 993,36 97 789,46 172 990,14 36,11 0,00 

Мярка 3-6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

733 760,10 1 403 779,53 
1 052 

834,65 
851 870,41 638 902,81 851 870,41 

638 

902,81 
370 379,55 277 784,66 189 598,81 544 161,29 25,84 0,00 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мярка 4 "Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на 

иновации в МСП" 

352 049,40 390 908,29 351 817,46 390 908,29 351 817,46 390 908,29 
351 

817,46 
390 908,29 351 817,46 351 817,46 231,94 99,93 348 918,33 

Мярка 5 " 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

стандарти в МСП" 

2 581 695,60 5 823 696,04 
5 128 

992,68 

2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 992 

845,90 

2 581 

227,55 

2 581 

227,55 
468,05 99,98 

2 571 

564,56 

Приоритет 2. 

Подобряване средата 

на живот чрез 

инвестиции в 

обновяване на малка 

по мащаби  

инфраструктура, 

съхранение на 

местна 

идентичност, 

културно 

исторически и 

природно наследство 

2 093 302,87 1 618 889,20 
1 618 

889,20 

1 233 

330,26 

1 224 

547,96 

1 233 

330,26 

1 224 

547,96 

1 191 

815,65 

1 191 

815,65 

1 191 

815,65 
901 487,22 56,93 183 711,45 

Мярка 6-7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

1 897 719,87 1 501 558,40 
1 501 

558,40 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 162 

541,30 

1 162 

541,30 

1 162 

541,30 
735 178,57 61,26 183 711,45 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мярка 7 „Съхранение 

и популяризиране на 

местната 

идентичност, 

културно-историческо 

и природно 

наследство“ 

195 583,00 117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 29 274,35 166 308,65 14,97 0,00 

Приоритет3. 

Развитие на 

човешкия капитал 

чрез подобряване 

достъпа до заетост, 

стимулиране на 

предприемачески 

идеи и осигуряване 

на съвременни 

социални услуги.  

1 364 369,48 1 553 604,05 
1 553 

604,05 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 364 

369,48 

1 364 

369,48 

1 364 

369,48 
0,00 100,00 

1 353 

635,39 

Мярка 8 „Повишаване  

достъпа до заетост на 

безработни лица, вкл. 

лица с увреждания  и 

адаптиране на 

работещите спрямо 

нуждите на бизнеса” 

692 537,98 872 708,77 872 708,77 762 167,98 762 167,98 762 167,98 
762 

167,98 
692 537,98 692 537,98 692 537,98 0,00 100,00 683 696,77 

Мярка 9 „Подкрепа за 

развитието на 

предприемачески 

идеи на територията 

на МИГ – Гоце 

85 968,40 94 170,72 94 170,72 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 85 968,40 0,00 100,00 85 920,95 



 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово” 

Мярка 10 

„Интеграция на 

маргинализираните 

общности” 

292 488,70 293 350,16 293 350,16 292 488,70 292 488,70 292 488,70 
292 

488,70 
292 488,70 292 488,70 292 488,70 0,00 100,00 292 029,06 

Мярка 11 „По-добър 

достъп до устойчиви 

услуги за социално 

включване на хора с 

увреждания и 

самотноживеещи 

лица” 

293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 293 374,40 
293 

374,40 
293 374,40 293 374,40 293 374,40 0,00 100,00 291 988,61 

Общо: 8 030 859,48 
12 978 

456,27 

10 822 

834,75 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

7 616 

863,03 

6 425 

174,88 

6 242 

785,13 

1 788 

074,35 
77,73 

4 457 

829,73 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

     Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

с акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на базата от 

знания в селските райони; 

            

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление и 

екологичните показатели; 

            

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

            

Повишаване на жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото управление 

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; 

1 0 0 77 835,32 0,00 0 



 

     Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-

голяма степен допринасят проектите 

Брой 

одобрени 

заявления 

от МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления 

от ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления 

от ДФЗ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

на горите, с акцент върху следните 

области: 
2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

3 3 0 185 746,66 185 746,66 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на пазара 

на селскостопански продукти,на 

хуманното отношение към животните 

и управлението на риска в селското 

стопанство с акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 

на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига 

посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации; 

            

3B 
Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на стопанствата; 
            

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, 

както и на състоянието на европейските 

ландшафти; 

            

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

            



 

     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 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
            

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

            

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

3 3 0 216 252,04 202 468,51 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването 

на възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, 

и други нехранителни суровини за целите 

на биоикономиката; 

            

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство; 
            

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 

селското и горското стопанство; 

            

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие 

в селските райони, с акцент върху 

следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и разкриването на 

работни места; 

4 1 0 380 001,26 94 365,00 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в 

селските райони;  
9 8 0 1 615 482,91 1 527 720,02 183711,45 



 

     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 

6C 

Подобряване на достъпа до 

информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 

            

  FA Друга област  3 2 0 137 911,51 117 460,20 0 

 23 17 0 2 613 229,70 2 127 760,39 183 711,45 

  



 

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

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество 

по мярката за 

сътрудничество (член 35 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 

0,00 0,00 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони 

1C 

Поощряване на ученето през 

целия живот и професионалното 

обучение в секторите на селското 

и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0,00 0,00 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

14,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

включени в стратегията 

за ВОМР 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и 

ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство 

P2 

Подобряване на жизнеспособността 

на стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между 

поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0,00 0,00 

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 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

1,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

доставки, групи на 

производителите и организации и 

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 

0,00 0,00 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със 

селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0,00 0,00 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща подпомогната площ 

(ха) 

 (Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0,00 0,00 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 

7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни мерки, 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в 

селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

включени в стратегията 

за ВОМР 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

2 562 750,42 0,00 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 0,00 0,00 

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 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0,00 0,00 



 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0,00 0,00 

 



 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 12 4 9 2 6 2 6 3 5 3 5 83,33 0 0 0 

МИГ                               

Публичен орган/ 

община 
6 0 5 0 4 0 4 2 4 2 4 66,67 0 0 0 

НПО 6 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 16,67 0 0 0 

други                               

ЧАСТНИ 17 0 27 2 17 2 17 11 12 9 10 58,82 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

                              

Физическо лице   0 5 0 4 0 4 3 3 3 3 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

ЕТ   0 6 1 3 1 3 2 2 2 2 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
  0 16 1 10 1 10 6 7 4 5 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 



 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена на 

колона 2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

Друго (ако е 

приложимо) 
                            #DIV/0! 

Общо от ЕЗФРСР: 29 4 36 4 23 4 23 14 17 12 15 52 0 0 0 

                                

от ОПРЧР                               

Частни 7 0 15 0 13 0 13 0 11 0 11 157,14 6 11 157,14 

Общини и НПО 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 100 4 9 100,00 

Общо от ОПРЧР  16 0 24 0 22 0 22 0 20 0 20 125 10 20 125,00 

                                

от ОПИК                               

Малко или средно 

предприятие 
8 0 19 0 11 0 11 0 11 0 11 137,5 3 11 137,50 

Общо от ОПИК 8 0 19 0 11 0 11 0 11 0 11 138 3 11 137,50 

                                

ОБЩО: 53 4 79 4 56 4 56 14 48 12 46 86,79 13 31 58,49 



 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Субсидия 

по по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                           

ПУБЛИЧНИ 2 093 302,87 1 618 889,20 1 618 889,20 
1 233 

330,26 

1 224 

547,96 

1 233 

330,26 

1 224 

547,96 

1 191 

815,65 
1 191 815,65 

1 191 

815,65 
901 487,22 76,23 183 711,45 

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
1 897 719,87 1 501 558,40 1 501 558,40 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 174 

822,31 

1 162 

541,30 
1 162 541,30 

1 162 

541,30 
735 178,57 61,26 183 711,45 

НПО 195 583,00 117 330,80 117 330,80 58 507,95 49 725,65 58 507,95 49 725,65 29 274,35 29 274,35 29 274,35 166 308,65 14,97 0,00 

други              

ЧАСТНИ 1 639 442,13 3 591 358,69 2 169 531,36 
2 341 

652,23 

1 388 

681,74 

2 341 

652,23 

1 388 

681,74 

1 676 

923,71 
935 944,74 753 554,99 0,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

             

Физическо лице  662 950,81 336 363,42 605 888,20 332 992,74 605 888,20 
332 

992,74 
329 059,06 169 417,53 169 417,53   0,00 



 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Субсидия 

по по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

ЕТ  940 348,34 527 281,93 448 377,32 287 388,27 448 377,32 
287 

388,27 
321 398,91 192 154,46 192 154,46   0,00 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
 1 988 059,54 1 305 886,01 

1 287 

386,71 
768 300,73 

1 287 

386,71 

768 

300,73 

1 026 

465,74 
574 372,75 391 983,00   0,00 

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 3 732 745,00 5 210 247,89 3 788 420,56 
3 574 

982,49 

2 613 

229,70 

3 574 

982,49 

2 613 

229,70 

2 868 

739,36 
2 127 760,39 

1 945 

370,64 

1 787 

374,36 
52,12 183 711,45 

               

от ОПРЧР              

Частни  774 917,37 774 917,37 664 376,58 664 376,58 664 376,58 
664 

376,58 
594 746,58 594 746,58 594 746,58   585 905,37 

Общини и НПО  778 686,68 778 686,68 769 622,90 769 622,90 769 622,90 
769 

622,90 
769 622,90 769 622,90 769 622,90   767 730,02 

Общо от ОПРЧР  1 364 369,48 1 553 604,05 1 553 604,05 
1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 433 

999,48 

1 364 

369,48 
1 364 369,48 

1 364 

369,48 
0,00 100,00 

1 353 

635,39 

               

от ОПИК              

Малко или средно 

предприятие 
2 933 745,00 6 214 604,33 5 480 810,14 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 
2 933 045,01 

2 933 

045,01 
699,99 99,98 

2 920 

482,89 



 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Субсидия 

по по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

Общо от ОПИК 2 933 745,00 6 214 604,33 5 480 810,14 
3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 

2 933 

045,01 

3 383 

754,19 
2 933 045,01 

2 933 

045,01 
699,99 99,98 

2 920 

482,89 

               

ОБЩО: 8 030 859,48 
12 978 

456,27 

10 822 

834,75 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

7 616 

863,03 
6 425 174,88 

6 242 

785,13 

1 788 

074,35 
77,73 

4 457 

829,73 

 

 



 

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

 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

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

Мярка 1-

4.1 

СТОЙЧО МИЛАНОВ 

ПОРЯЗОВ 

Закупуване на 

земеделска техника 

152 336,41 50% 145 

307,74 

72 653,87 НП НП 145 

307,74 

72 653,87 142 

516,56 

71 258,28   

ЗП Велин Руменов Бандрев Закупуване на прикачен 

инвентар за нуждите на 

ЗП Велин Бандрев за 

производство на картофи 

48 880,00 60% 48 880,00 29 328,00 НП НП 48 880,00 29 328,00 48 

880,00 

29 328,00   

АГРО   НЕСТУМ  КООП 

ЕООД 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на "Агро Нестум Кооп" 

ЕООД 

131 809,00 50% 131 

809,00 

65 904,50 НП НП 131 

809,00 

65 904,50 124 

757,97 

62 378,98   

ТЮРКЯН БЕЙХАН 

БАЙРАКТАР 

Закупуване на 

земеделска техника 

155 387,34 50% 155 

387,34 

77 693,67 НП НП 155 

387,34 

77 693,67 137 

662,50 

68 831,25   

Зафир Александров Кафков Изграждане на 

селскостопанска сграда 

за съхранение на 

селскостопанска 

продукция и инвентар, 

закупуване на 

земеделска техника 

150 676,45 50% 0,00 0,00 Оттеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

ЕТ "ЗП ИВАН ПАНЧЕВ" „Модернизация на 

животновъдно 

стопанство“ 

163 768,42 50% 0,00 0,00 Отхвърлен Не отговаря 

на 

критериите 

за ОАСД 

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

Лимо Булс ЕООД Закупуване на 

земеделска техника за 

повишаване на 

селскостопанската 

производителност и по-

ефективно използване на 

ресурсите в земеделско 

стопанство на Лимо Булс 

ЕООД 

156 400,00 50% 156 

400,00 

78 200,00 НП НП 156 

400,00 

78 200,00 156 

400,00 

78 200,00   

Десислава Димитрова 

Ламбрева 

Закупуване на 

земеделска техника 

155 670,61 50% 155 

670,61 

77 835,32 НП НП 155 

670,61 

77 835,32 0,00 0,00 0,00 

"КООП - 1" ЕООД Модернизация на склад 

за плодове и зеленчуци в 

гр. Гоце Делчев 

155 903,10 50% 155 

903,10 

77 951,55 Прекратен Прекратен по 

време на 

изпълнението 

на АД - 

неспацен 

срок за 

стратиране 

на 

дейностите 

155 

903,10 

77 951,55 155 

903,10 

77 951,55 0,00 

ВИА КЪНСТРАКШЪН 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване за 

кравеферма за говеда от 

месодайни породи 

156 437,32 60% -нам. 

На 50% 

156 

437,32 

78 218,66 НП НП 156 

437,32 

78 218,66 156 

437,32 

78 218,66   



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

                            

Мярка 2-

4.2 

"АВДИКОВ 1956" ЕООД "Инвестиции в машини и 

оборудване за 

преработка и маркетинг 

на пчелен мед с цел 

развиване на успешен 

бизнес на ново 

предприятие „Авдиков 

1956“ ЕООД в село 

Рибново, община 

Гърмен" 

23 753,80 60% 0,00 0,00 Отхвърлен Не отговаря 

на 

критериите 

за ОАД 

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

ЕТ ЗП Иван Панчев Закупуване на модул за 

преработка на мляко 

195 000,00 50% 0,00 0,00 Отхвърлен  Не отговаря 

на 

критериите 

за ОАСД 

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

ЕТ АХМЕД ГРОШАР - 

2003 

„Закупуване на 

специализирано 

оборудване, хладилен 

бус и довършителни 

работи на сграда за 

преработка и сушене на 

плодове в с. Брезница“ 

195 578,91 50% 195 

578,91 

97 789,46 НП НП 195 

578,91 

97 789,46 195 

578,91 

97 789,46   

МЕРКЕЗ ООД Закупуване на машини и 

производствено 

оборудване за нуждите 

на "Меркез" ООД 

188 407,80 50% 188 

407,80 

94 203,90 НП НП 188 

407,80 

94 203,90 188 

407,80 

94 203,90   

ЕТ "ЗП Иван Панчев" Модулен обект за 

преработка на мляко 

157 570,00 50% 0,00 0,00 Резерва  НП 0,00 0,00       



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

                            

Мярка 3-

6.4 

ЕТ ДИМИТЪР СПИРОВ Инвестиции в ДМА за 

перално стопанство в гр. 

Гоце Делчев 

126 830,00 75% 125 

820,00 

94 365,00 НП НП 125 

820,00 

94 365,00 125 

820,00 

94 365,00   

Мебели Петелов ЕООД Закупуване на 

оборудване за цех за 

производство на мебели 

126 840,00 75% 126 

840,00 

95 130,00 НП НП 126 

840,00 

95 130,00       

АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 

"ДДД" ООД 

Закупуване на 

иновативно медицинско 

оборудване за модерен, 

комплексен подход на 

скрининг и лечение на 

пациентите от  

АГПСМПОБ „ДДД“ 

ООД 

127 000,00 75% 127 

000,00 

95 250,00 НП НП 127 

000,00 

95 250,00       

"Д-р Татяна Металова – 

амбулатория за 

индивидуална практика за 

специализирана 

медицинска помощ по 

ендокринология“ ЕООД 

"Закупуване на 

оборудване за 

ендокринологичен 

кабинет в гр. Гоце 

Делчев" 

127 008,35 75% 127 

008,35 

95 256,26 НП НП 127 

008,35 

95 256,26       

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

ДОКТОР ХАДЖИЕВ 

ЕООД 

Изграждане на 

медицински център в с. 

Рибново, община 

Гърмен, област 

Благоевград. 

126 998,58 75% 117 

581,14 

88 185,86 НП НП 117 

581,14 

88 185,86 117 

581,14 

88 185,85   



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

МАСТЕРГРИЙН ЕООД „Подобряване на 

конкурентоспособността 

на МАСТЕРГРИЙН 

ЕООД, чрез 

предоставяне на услуги 

за специализирана 

поддръжка на сгради и 

зелени площи“ 

126 999,00 75% 0,00 0,00 Отхвърлен Не отговаря 

на 

критериите 

за ОАД 

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

"Мима стил 2017" ЕООД "Придобиване на активи 

за подобряване 

развитието на 

производствените 

процеси в дружество 

"Мима стил 2017" 

ЕООД" 

75 698,00 75% 0,00 0,00 Оттеглен Оттеглен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"МАММА МИА 73" ЕООД ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕХ 

ЗА ГОТОВИ ХРАНИ 

126 476,18 75% 0,00 0,00 Резерва Включен в 

Списъка на 

резелвните 

проектни 

предложения 

          

ЕТ Нушка Дент – д-р 

Нушка Пачеджиева 

ИППДП 

„Закупуване на 

оборудване и 

специализирана 

апаратура за дентален 

кабинет на ЕТ Нушка 

Дент – д-р Нушка 

Пачеджиева ИППДП 

101 601,01 75% 100 

642,51 

75 481,88 НП НП 100 

642,51 

75 481,88       



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

Самостоятелна медико - 

техническа лаборатория 

НМП Дентал Лаб ЕООД 

Закупуване на 

специализирано 

оборудване за 

зъботехническа 

лаборатория 

126 978,41 75% 126 

978,41 

95 233,81 НП НП 126 

978,41 

95 233,81 126 

978,41 

95 233,81   

ММ СТИЛ 80 ЕООД Доставка на оборудване 

за шивашки цех 

94 150,00 75% 0,00 0,00 Оттеглен Оттеглен 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

АТИЛА СТРОЙ ИНВЕСТ 

ЕООД 

Разширяване капацитета 

на "АТИЛА СТРОЙ 

ИНВЕСТ" ЕООД и 

подобряване на 

работната среда, чрез 

закупуване на ново 

технологично 

оборудване 

117 200,00 75% 0,00 0,00 Отхвърлен Не отговаря 

на 

критериите 

за 

допустимост 

на 

проектните 

дейности  

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

                            

Мярка 6-

7.2 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ "Реконструкция и 

рехабилитация на улици 

в селата Мосомище и 

Брезница, община Гоце 

Делчев" 

391 116,87 100% 391 

116,87 

391 116,87 НП НП 391 

116,87 

391 

116,87 

380 

224,95 

380 

224,95 

  

ОБЩИНА ГЪРМЕН "Рехабилитация и 

реконструкция на улици, 

тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите към 

тях на територията на 

община Гърмен" 

391 152,22 100% 386 

232,83 

386 232,83 НП НП 386 

232,83 

386 

232,83 

384 

843,74 

384 

843,74 

183 

711,45 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитация и 

реконструкция на улици, 

тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите към 

тях в гр. Хаджидимово, 

община Хаджидимово“ -

улица "Илинденци" 

321 816,70 100% 0,00 0,00 Оттеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитация и 

реконструкция на улици, 

тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите към 

тях в гр. Хаджидимово, 

община Хаджидимово“ -

улица "Илинденци" 

313 702,70 100% 313 

702,70 

313 702,70 НП НП 313 

702,70 

313 

702,70 

313 

702,70 

313 

702,70 

  

  ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

„Рехабилитация и 

реконструкция на улици, 

тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите към 

тях в град Хаджидимово, 

община Хаджидимово“ – 

улица „Пейо Яворов“ от 

О.Т. 309 до О.Т. 314“ 

83 769,91 100% 83 769,91 83 769,91 НП НП 83 769,91 83 769,91 83 

769,91 

83 769,91   

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



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

Мярка 7 Фондация Николина 

Чакърдъкова 

Фолклорни съкровища 

от поречието на Места 

29 326,00 100% 0,00 0,00 Оттеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00   

С НАДЕЖДА  ЗА УТРЕ Бенчена невяста 29 331,80 100% 29 274,35 20 492,05 НП НП 29 274,35 20 492,05 29 

274,35 

29 274,35   

ЕДНА МЕЧТА Сдружение Кулинарни традиции 29 336,00 100% 0,00 0,00 Оттеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00   

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

"ВЪЗРАЖДАНЕ - СЕЛО 

БАНИЧАН" 

Съхранение и 

популяризиране на 

уникалността на 

културно - 

историческото и 

природно наследство на 

село Баничан 

29 337,00 100% 29 233,60 29 233,60 НП НП 29 233,60 29 233,60       

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 

Мярка 8, 

К1 

ЕРЕНДЖИ ГРУП ООД Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

"ЕРЕНДЖИ ГРУП" 

ООД, с. Огняново, с 

нови назначения по 

процедура - Компонент I 

"Обучение н безработни 

лица" 

89 130,23 100% 89 130,23 89 130,23 НП НП 89 130,23 89 130,23 89 

130,23 

89 130,23 85 

227,05 

Мярка 8, 

К1 

ЕТ "ЙОАНА СТОЕВА" Работилница за рисувани 

сладки, бутикови 

бонбони и други вкусни 

неща 

71 364,45 100% 71 364,45 71 364,45 НП НП 71 364,45 71 364,45 71 

364,45 

71 364,45 70 

368,09 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

Мярка 8, 

К1 

НЕАПОПИС 1 ЕООД Творческа занималня 

"ХОРИЗОНТ 21" за деца 

от 6 до 12 години 

71 903,45 100% 0,00 0,00 Отеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8, К 

1 - втори 

прием 

НЕАПОЛИС 1 ЕООД Туристическа занималня 

"ХОРИЗОНТ 21" за деца 

от до 14-годишна 

възраст 

58 877,06 100% 58 877,06 58 877,06 НП НП 58 877,06 58 877,06 58 

877,06 

58 877,06 58 

877,06 

Мярка 8, 

К1 - втори 

прием 

РЕНАТА ТУРС ЕООД Фасилитиране на 

дейности по почистване 

и цветна екосреда на 

територията на МИГ - 

Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово 

72 250,18 100% 71 964,18 71 964,18 НП НП 71 964,18 71 964,18 71 

964,18 

71 964,18 69 

067,51 

Мярка 8, 

К2 

ГРАМАТИКОВ - 

ИНТЕРГРУП ЕООД 

Повишаване уменията и 

компетенциите на 

заетите в "Граматиков 

Интергруп" ЕООД 

30 925,00 100% 30 925,00 30 925,00 НП НП 30 925,00 30 925,00 30 

925,00 

30 925,00 30 

925,00 

Мярка 8, 

К2 

ЕТ "МИРАЖ - ВИЛИ 

КУРТОВА" 

Обучения за заети лица в 

хотел "Огняново" - ЕТ 

"Мираж - Вили Куртова" 

и създаване на дигитална 

образователна 

иновативна 

вътрешнофирмена 

система за обучение 

наперсонал в туризма 

78 595,00 100% 78 443,68 78 443,68 НП НП 78 443,68 78 443,68 78 

443,68 

78 443,68 77 

673,68 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

Мярка 8, 

К2 

ЕРЕНДЖИ ГРУП ООД Обучение на заети лица 

във фирма ЕРЕНДЖИ 

ГРУП ООД и създаване 

на Образователна 

дигитална фирмена 

система за мебелни 

специалисти 

46 805,00 100% 46 801,62 46 801,62 НП НП 46 801,62 46 801,62 46 

801,62 

46 801,62 46 

801,62 

Мярка 8, 

К2 

ЕТ "ЙОАНА СТОЕВА" Обучение на заети лица 

в креативна нова 

професия, надграждаща 

осн. икономическа 

дейност на ЕТ "Йоана 

Стоева" и създаване на 

отворена ИКТ 

образователна 

платформа за гъвкави 

умения за заетост в 

сферата на уелнес и спа 

туризма + борса за 

рекреативни 

специалисти 

44 660,00 100% 44 655,36 44 655,36 НП НП 44 655,36 44 655,36 44 

655,36 

44 655,36 44 

655,36 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

ГОЦЕ ГИД ЕООД Осигуряване на 

устойчива заетост за 

служителите на Гоце Гид 

ЕООД 

38 830,00 100% 27 390,00 27 390,00 НП НП 27 390,00 27 390,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

Teпленски Камък ООД Осигуряване на 

устойчива заетост за 

служителите на 

Teпленски Камък ООД 

26 752,00 100% 0,00 0,00 Отхвърлено 

на етап ТФО 

Недостатъчен 

капацитет на 

кандидата - 

по Раздел I от 

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



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

критериите 

за ТФО 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

ТОП ТЕРМО ЕООД Обучения за заети лица в 

Топ термо ЕООД 

24 420,00 100% 24 420,00 24 420,00 НП НП 24 420,00 24 420,00 24 

420,00 

24 420,00 24 

420,00 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

КОНВЕНТА 7 ЕООД Възможност за развитие 

чрез повишаване 

квалификацията на 

служителите в СПА 

хотел "Бохема" - 

с.Огняново 

42 240,00 100% 42 240,00 42 240,00 НП НП 42 240,00 42 240,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

Гросман ООД Повишаване на 

квалификацията на 

служителите в Гросман 

ООД 

39 215,00 100% 39 215,00 39 215,00 НП НП 39 215,00 39 215,00 39 

215,00 

39 215,00 38 

940,00 

Мярка 8, 

К2 - втори 

прием 

ЕКОДИН ЕООД Повишаване на 

професионалната 

квалификация и 

дигиталните 

компетенции на заетите 

лица в "ЕКОДИН 

ЕООД" 

38 950,00 100% 38 950,00 38 950,00 НП НП 38 950,00 38 950,00 38 

950,00 

38 950,00 38 

950,00 

Мярка 8, 

К3 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Подкрепа за включване в 

заетост на хора от 

уязвими групи в община 

Гоце Делчев 

97 791,40 100% 97 791,40 97 791,40 НП НП 97 791,40 97 791,40 97 

791,40 

97 791,40 97 

791,40 

                            



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

М 9 БИЗНЕС ИНКУБАТОР - 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦЕНТЪР 

ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

Подкрепа на 

предпреимачеството на 

територията на МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово 

46 324,88 100% 46 324,88 46 324,88 НП НП 46 324,88 46 324,88 46 

324,88 

46 324,88 46 

324,88 

СДРУЖЕНИЕ 

"НЕВРОКОП" 

Насърчаване на 

предприемачеството на 

територията на МИГ 

Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово, чрез 

обучения и консултации 

47 845,84 100% 39 643,52 39 643,52 НП НП 39 643,52 39 643,52 39 

643,52 

39 643,52 39 

596,07 

                            

М 10 ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО 

Активиране потенциала 

на маргинализирани 

общности в община 

Хаджидимово за 

социално приобщаване 

97 787,56 100% 97 567,48 97 567,48 НП НП 97 567,48 97 567,48 97 

567,48 

97 567,48 97 

127,48 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Полезни за общността, 

полезни на себе си. 

97 780,39 100% 97 780,39 97 780,39 НП НП 97 780,39 97 780,39 97 

780,39 

97 780,39 97 

760,75 

ОБЩИНА ГЪРМЕН Подкрепа за интеграция 

на маргинализираните 

общности в община 

Гърмен 

97 782,21 100% 97 140,83 97 140,83 НП НП 97 140,83 97 140,83 97 

140,83 

97 140,83 97 

140,83 

                            



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

М 11 ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВО  

Активна подкрепа за 

достоен живот на хора в 

неравностойно 

положение и със 

специални потребности в 

община Хаджидимово 

97 791,40 100% 97 791,40 97 791,40 НП НП 97 791,40 97 791,40 97 

791,40 

97 791,40 97 

791,40 

Община Гоце Делчев  Община Гоце Делчев с 

грижа за хората с 

увреждания и в 

неравностойно 

положение 

97 791,50 100% 97 791,50 97 791,50 НП НП 97 791,50 97 791,50 97 

791,50 

97 791,50 97 

764,22 

ОБЩИНА ГЪРМЕН  Подкрепа за социално 

включване на хора с 

увреждания и самотни 

възрастни в община 

Гърмен 

97 791,50 100% 97 791,50 97 791,50 НП НП 97 791,50 97 791,50 97 

791,50 

97 791,50 96 

432,99 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 

М 4 ПИРИН ТЕХ Разработване на 

иновация от Пирин Тех 

217 058,29 90% 217 

058,29 

195 352,46 НП НП 217 

058,29 

195 

352,46 

217 

058,29 

195 

352,46 

192 

453,33 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ - 

НЕТИ ЕТ 

Внедряване на 

иновативен продукт в ET 

ДИМИТЪР ХРИСТОВ - 

НЕТИ 

173 850,00 90% 173 

850,00 

156 465,00 НП НП 173 

850,00 

156 

465,00 

173 

850,00 

156 

465,00 

156 

465,00 

                            



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

М 5 ГАМА-КОМЕРС ООД  Повишаване на 

производствения 

капацитет и засилване на 

експортния потенциал на 

Гама-Комерс ООД 

389 927,28 90% 389 

927,28 

350 934,56 НП НП 389 

927,28 

350 

934,56 

389 

927,28 

350 

934,56 

350 

880,56 

ПИРИНПЛАСТ АД  Технологична 

модернизация на 

"Пиринпласт" АД чрез 

внедряване на ново 

оборудване и ИКТ 

базиран софтуер за 

управление на 

производството и 

ресурсите в 

предприятието. 

379 879,36 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД 

ЕООД  

Технологично 

обновление и внедряване 

на система за управление 

на процесите в 

Месомания Трейд 

389 559,00 90% 0,00 0,00 Оттеглено НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИНМАК-2000 ООД  Технологично 

обновление и 

автоматизация в Инмак-

2000 

351 569,00 90% 351 

569,00 

316 412,10 НП НП 351 

569,00 

316 

412,10 

351 

569,00 

316 

412,10 

310 

029,75 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

МОДЕЛО ЕООД  Повишаване на 

конкурентоспособността 

и възможностите за 

растеж на МОДЕЛО 

ЕООД чрез подобряване 

на производствения и 

управленски капацитет 

365 509,39 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ГРОСМАН ООД  Технологично 

обновление и 

автоматизация в 

"Гросман" ООД 

390 860,00 90% 390 

860,00 

351 774,00 НП НП 390 

860,00 

351 

774,00 

390 

860,00 

351 

774,00 

349 

909,20 

ЕВРОПЛАСТ ЕООД  Повишаване на 

конкурентоспособността 

на ЕВРОПЛАСТ ЕООД 

391 162,71 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МЕСОМАНИЯ ТРЕЙД 

ЕООД  

Технологично 

обновление и внедряване 

на система за управление 

на процесите в 

Месомания Трейд 

389 559,00 90% 389 

559,00 

350 603,10 НП НП 389 

559,00 

350 

603,10 

389 

559,00 

350 

603,10 

350 

219,70 

ПИРИН ТРЕЙДИНГ ЕООД  Модернизация и 

автоматизация в "Пирин 

Трейдинг" ЕООД 

386 611,76 90% 386 

611,76 

347 950,58 НП НП 386 

611,76 

347 

950,58 

386 

611,76 

347 

950,58 

347 

388,75 

СИБИЯ ЕООД  Подобряване на 

производствения и 

управленски капацитет 

на Сибия ЕООД 

390 891,11 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

ПИРИН СПРИНГ АД  Технологично 

обновление и 

автоматизация 

212 135,76 90% 212 

135,76 

190 922,18 НП НП 212 

135,76 

190 

922,18 

212 

135,76 

190 

922,18 

190 

673,33 

ЛЮМАНА и КО ООД  "Люмана и Ко" ООД- 

Технологично 

обновление и внедряване 

на система 

383 272,57 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР 

АД  

Технологична 

модернизация и 

автомартизация в 

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР 

АД 

390 998,10 61,27% 390 

998,10 

239 564,53 НП НП 390 

998,10 

239 

564,53 

390 

998,10 

239 

564,53 

239 

503,26 

АДИ СТИЛ ООД  Подобряване на 

конкурентоспособността, 

създаване на потенциал 

за експорт и подобряване 

на пазарното присъствие 

на вътрешния пазар на 

"Ади стил" ООД 

390 680,00 90% 0,00 0,00 Резерва НП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДЖЕМИ-СТИЛ ЕООД  Технологично 

обновление в "Джеми 

Стил" ЕООД 

326 175,00 90% 326 

175,00 

293 557,50 НП НП 326 

175,00 

293 

557,50 

326 

175,00 

293 

557,50 

293 

467,50 

ЛЮМАНА и КО ООД "Люмана и Ко" ООД- 

Технологично 

обновление и внедряване 

на система 

155 010,00 90% 155 

010,00 

139 509,00 НП НП 155 

010,00 

139 

509,00 

155 

010,00 

139 

509,00 

139 

492,51 



 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на кандидата/ 

получателя 

Име на проекта Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

  СМИЛЯНОВ ЕООД Подобряване на 

производствения 

капацитет в "Смилянов" 

ЕООД чрез закупуване и 

внедряване на ново 

производствено 

оборудване 

139 896,00 90% 0,00 0,00 Отвърелно 

на етап ТФО 

Не  отговаря 

на мин. Праг 

по раздел II 

от 

методолгия 

за ТФО 

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

Общо:     12 978 

456,27 

  8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

    8 392 

736,16 

6 980 

274,19 

7 616 

863,03 

6 425 

174,88 

4 457 

829,73 

 

 

Дата:  

ТЕРЕЗА ВАКАРЕЕВА 

Изпълнителен директор и представляващ СНЦ „МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН -  ХАДЖИДИМОВО 


