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

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 

 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ: 

През 2018 г. експертите по прилагане на СВОМР консултираха заинтересовани лица от 

територията във връзка с мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с 

проекти. Консултациите бяха проведени, както по време на информационни срещи така и 

индивидуално в офиса на МИГ. Интересът към възможностите, които предоставя 

Стратегията се засилва значително, съдейки от многобройните посещения на сайта, което се 

вижда от поставения за целта „Брояч на посещенията“ и от зачестилите се обаждания по 

телефона, както и от посещението на офиса на МИГ.  



3 

 

През отчетния период бяха обявени три процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. Общият брой подадени проектни предложения са 21, разпределени по мерки от 

Стратегията, както следва: 

 - мярка 5 „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“, финансирана от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК)  2014 – 2020 - 15 броя; 

 - мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от Програма за развитие на селските 

райони“ (ПРСР)  2014 – 2020  - 3 броя; 

 - мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти“, финансирана от ПРСР 2014 - 2020 – 3 броя; 

 

През отчетния период няма сключени договори за представяне на безвъзмездна финансова 

помощ, не са налице изпълнени проекти, което би довело до въздействие от изпълнението на 

стратегията върху заинтересованите лица на територията на МИГ.      

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

наличие на такива: 

През отчетния период няма изпълнени проекти и дейности, които да окажат въздействие 

върху уязвими и малцинствени групи на територията. Изготвени и в процес на съгласуване с УО 

на ОП „Развитие на човешките ресурси“ ОПРЧР 2014 – 2020 са Условия за кандидатстване по 

мярка 9 „Интеграция на маргинализираните общности”.  

5. 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 за ВОМР си постави следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за 

развитие на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово: 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 бъде осъществена чрез изпълнението на следните 

приоритети за развитие на територията: 

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

изпълнението на следните 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 производство и преработката на земеделски 

продукти и технологична модернизация.  

Целта ще 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 ще 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 
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безработицата и предотвратяване отпадането на лица от трудовия пазар на територията на 

МИГ. В рамките на тази цел ще бъдат реализирани две мерки, предвидени за финансиране от 

ОПРЧР, 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 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 има проведени 

процедури за подбор на проектни предложения, но все още няма сключени административни 

договори за изпълнение на проекти по СВОМР, които да водят до постигане на поставените 

цели. 

 

През отчетния период бяха подадени проектни предложения по специфични цели, както следва: 

 - Специфична цел 1.1 – 3 броя проекти (по Мярка 2-4.2/ПРСР 2014 -2020); 

 - Специфична цел 1.2 – 15 броя проекти (по Мярка 5/ОПИК 2014 -2020, от които един 

оттеглен; 

 - Специфична цел 2.1 – 3 броя проекти (по Мярка 6-7.2/ПРСР 2014 - 2020), от които 

един оттеглен; 

 

През отчетния период няма подписани договори за финансиране, съответно изпълнени проекти 

и не може да се говори за изпълнени цели на СВОМР. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Информацията е представена в таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

6.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

 

Индикативният график за прием на проекти по мерки от СВОМР за 2018 г., беше одобрен от 

Управителния съвет на МИГ с Решение № 2 от 29.08.2017 г. Реалното стартиране на 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ стана възможно след подписване 

на допълнително споразумение за изменение на Стратегията на 05.07.2018 г. Основание за 

сключване на допълнителното споразумение е променената приложима нормативна уредба – 

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., влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на 
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земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018г.) и отпадане на правното основание за 

издаване на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г, отстраняване на допуснати очевидни грешки и 

промяна по отношение на критериите за оценка на проекти. Последната актуализация на 

индикативния график беше от 02.11.2018 г. 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати; 

През 2018 г. проведени консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и 

в офиса на МИГ. При посещенията на офиса на МИГ консултациите се отразяват  в регистър 

на консултираните лица. Проведени са информационни срещи и  обучения на местни лидери, 

потенциални бенефициенти и на екипа МИГ, както следва: 

- На 22.08.2018 г. в гр. Гоце Делчев -  информационна среща за представяне на процедура за 

подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.023 - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - 

Хаджидимово - „Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“; 

- На 23.08.2018 г. в гр. Гоце Делчев - информационна среща за представяне на процедура за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.021 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- На 03-04.09.2018 г. в гр. Гоце Делчев - обучение на местни лидери и потенциални 

бенефициенти на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР, финансирани от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г.“; 

- На 20.11.2018 г. в гр. Гоце Делчев – информационна среща за представяне на мерките от 

СВОМР, финансирани от ПРСР 2014-2020 - насочено към 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”; 

- На 22-23.11.2018 г. в гр. Гоце Делчев - обучение на местни лидери и потенциални 

бенефициенти на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР, финансирани от Оперативна програма „Програма за развитие на селските 

райони“ 2014-2020 г.“; 

- На 07.12.2018 г. в с. Рибново – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“; 

- На 07.12.2018 г. в с. Абланица – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“; 

- На 08.12.2018 г. в с. Корница – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“; 

- На 08.12.2018 г. в с. Брезница – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“; 

- 14-15.2018 г. – в гр. Гоце Делчев - обучение на местни лидери и потенциални 

бенефициенти на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от 

СВОМР, финансирани от ОПРЧР 2014 -2020 г., с фокус предстоящи за обявяване 

процедури за предоставяне на БФП през 2019 г.“; 
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- На 20.12.2018 г. в с. Дебрен – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“; 

- На 20.12.2018 г. в гр. Хаджидимово – информационна среща на тема „Представяне на 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения по мерки от СВОМР  през 

2019 г.“. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

През периода на отчитане са обявени три покани за прием на проектни предложения, както 

следва: 

- Мярка 5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ – период на прием 

30.07 - 01.10.2018 год.; 

- Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ – период на прием 24.08 - 22.10.2018 год.; 

- Мярка 2 - 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти”- 10.10  - 10.12.2018 год. 

За всеки от обявените в ИСУН 2020 приеми са поставени покани на информационни табла на 

МИГ, намиращи се в сградите на трите общински администрации на територията, на 

информационното табло пред офиса на МИГ. Публикация е направена и в местна електронна 

медия.  

След изтичане крайния срок за прием на проектни предложения бяха сформирани съставите на 

Комисии за подбор на проектни предложения, предварително одобрени от колективния 

управителен орган на МИГ.  

Оценките на проектите по обявените процедури за подбор през отчетния период протекоха 

както следва: 

- Мярка 5 "Технологично обновление и внедряване на стандарти в МСП“ (Процедура № 

BG16RFOP002-2.023  МИГ - Гоце Делчев - Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП“),  финансирана по ОПИК 2014 – 2020: 

По процедурата са подадени 15 бр. проектни предложения, едно които е оттеглено от 

кандидата, в оценителния процес са включени 14 броя проектни предложения. 

Оценката на проектни предложения стартира на 09.10.2018 г. и приключи на 12.11.2018 

г. Оценката приключи в законово установения срок от 30 раб. дни от крайния срок за 

прием по процедурата. По процедурата бяха класирани всички 14 броя проектни 

предложения, като за финансирането на осем от тях е наличен финансов ресурс, а 

останалите шест са в списъка с резервни проектни предложения.  

Оценителния процес се извършва информационната система ИСУН 2020, където са 

налични всички документи свързани с оценителния процес.  

След направена проверка за законосъобразното провеждане на оценителния процес от 

страна на УО на ОПИК на 18.12.2018 г. е одобрен оценителния доклад на КППП по 

процедурата. 

 

- Мярка 6 - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ (Процедура № BG06RDNP001-19.021 - МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“), финансирана по ПРСР 2014 – 2020: 
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По процедурата са подадени 3 бр. проектни предложения. Оценителния процес 

стартира на 30.10.2018 г. и приключи на 30.11.2018 г. По време на оценителния процес 

един от кандидатите оттегли проектното си предложение.  

Оценката приключи в законово установения срок от 30 раб. дни от крайния срок за прием 

по процедурата, като бяха оценени 2 броя проектни предложения.  

Оценителния доклад на КППП, заедно с всички документи свързани с оценителния процес 

са налични в ИСУН 2020, за което МИГ уведомени Държавен фонд  „Земеделие“.  

 

- Мярка 2 - 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” (Процедура № BG06RDNP001-19.039 МИГ – 

Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти”). 

По процедурата бяха подадени 3 бр. проектни предложения.  

Оценката стартира на 13.12.2018 г.  

Към 31.12.2018 г. оценката на етап „Оценка на административно съответствие и 

допустимост“ не е приключила. 

 

6.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

 

Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово има разработена 

инструкция за организация на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена от 

Управителния съвет (УС) на МИГ с решение №9  на 08.12.2016 г. и е утвърдена със заповед №2 

от 09.12.2016 г. на Председателя на УС на МИГ. Сведена е до знанието на служителите на 

МИГ. Със Заповед на  Председателя на Управителния съвет е определен и служител, отговорен 

за поддържане 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 на Сдружението, 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.  

 

6.3.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 на интернет 

страница си с електронен адрес www.mig-gotsedelchev.com и на фейсбук профила си на адрес: 

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

На интернет страницата на МИГ се публикува информация за всички предстоящи събития, 

свързани с дейността на сдружението - покани/графици за информационни срещи и обучения, 

покани за приеми на проектни предложения по мерките от Стратегията.  

На интернет страницата на МИГ се публикува  и 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 

http://www.mig-gotsedelchev.com/
https://www.facebook.com/Местна-инициативна-група-Гоце-Делчев
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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;  

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 

Централния регистър при Министерството на правосъдието/Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел;  

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

 

Поставени са информационни табла на сградите на трите общински администрации и пред 

офиса на МИГ, на които се поставят покани във връзка с събития, организирани от МИГ, 

както и обявите за стартиране на процедурите за прием на проекти.  

 

МИГ публикува обяви/покани за провеждане на информационни събития, обучения и обяви за 

стартиране на приеми по мерки 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.  

 

За популяризиране на дейността на МИГ и постигане на по-добра разпознаваемост на 

територията през месец октомври 2018 г. в Градски парк на гр. Гоце Делчев беше организиран 

„Празник на местната инициатива“. На  събитието бяха поканени жителите от трите 

общини и гости на територията. В събитието взеха участие над двеста лица. В рамките на 

празника беше организиран офис на открито,  в който служители на МИГ предоставяха 

консултации на  заинтересовани лица. На събитието бяха представяни информационни и 

рекламни материали. В празника взеха участие местни производители от територията на 

МИГ, които представиха произведени от тях местни храни. Изложението беше съпроводено с 

музикална и танцова програма на самодейни фолклорни групи от територията на трите 

общини..  

 

С цел популяризиране на Стратегията за ВОМР и дейността на МИГ бяха изработени пет 

рекламни клипа във връзка с обявени/предстоящи за обявяване покани за  прием на проекти. 

    

 

6.4.  Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ;  
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Към момента на изготвяне на настоящия доклад няма подписани договори с бенефициенти по 

СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово. 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Неприложимо на етапа на изпълнение на СВОМР. 

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

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

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

Неприложимо. 

 

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

Промени в представителството на МИГ: 

Съгласно решение на върховния колективен орган  от 28.09.2018 г. бе избран заместник - 

председател на Сдружението - СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане 

на предприемачеството“, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, 

община Гоце Делчев, област Благоевград, представлявано от Росица Кирилова Джамбазова. 

 

  Промени в Устава на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово 

  

На проведеното на 28.09.2018 г. заседание на колективния върховен орган на МИГ бяха приети 

решения свързани с промени в устава на МИГ, както следва: 

„Чл.15, ал.2, т.2. Представляващите по закон или пълномощие кандидатите - 

юридически лица следва да представят молба, която съдържа трите имена, ЕГН, точен 

адрес за кореспонденция на представляващия, наименование на юридическото лице, 
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което представляват, седалище и адрес на управление, сектор на който ще представлява 

юридическото лице в Сдружението, телефон за контакт и електронен адрес, решение  

на управителните органи за участие на юридическото лице в Сдружението, 

удостоверение за актуално състояние от съответния окръжен съд (за кандидати, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ и Закона за читалищата) или посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, 

документи  доказващи принадлежността на кандидат - членовете на МИГ - Гоце Делчев 

– Гърмен – Хаджидимово към сектора, който ще представляват юридическото лице в 

Сдружението. 

Чл.27, ал.1, т.3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и 

Председателя и Заместник-председателя на Управителния съвет; 

Чл.28, ал.3. Свикването на Общото събрание става чрез поставяне на поканата по ал. 2 

на мястото за обявления в сградата, където се намира офиса на Сдружението и 

публикуването и на интернет страницата на Сдружението, най-малко 7 (седем) дни 

преди датата на насрочения ден на заседанието, както и изпращане на писмената 

покана до всички членове на общото събрание на посочен от тях електронен адрес или 

доставена лично до адреса на всеки член на Сдружението най - късно до една седмица 

преди събитието. 

В чл.36, ал.7. Писмената покана и материалите по дневния ред следва да бъдат 

изпратени на всички членове на Управителния съвет на електронен адрес или връчена 

лично. Поканата следва да бъде получена от членовете на УС най-малко 3 (три) дни 

преди датата на насрочения ден на заседанието. 

Създава се нов чл.38а.  При невъзможност на Председателя на УС на сдружението да 

изпълни своите задължения /отсъствие, самоотвод при възникване на конфликт на 

интереси и др. обстоятелства/, заместник-председателя на УС изпълнява функциите, 

посочени в чл. 38 от Устава.    

В чл.56, ал.4. Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на юридическото 

лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност следва да се 

заявят за обявяване в ТР и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от 

Агенцията по вписванията, до 30 юни на годината, следваща годината, за която се 

отнасят.“    

 

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

приложимо);  

На 05.07.2018 год. е подписано  Допълнително споразумение № РД 50-197/05.07.2018 год. към 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

197/29.11.2016 год.  

 

Основание за сключване на допълнителното споразумение е променената приложима 

нормативна уредба – 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., влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018г.) и отпадане на правното 

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

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, отстраняване на допуснати очевидни 

грешки и промяна по отношение на критериите за оценка на проекти. 
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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); 

Във връзка с подадена заявка за плащане за периода м.01 – м.09 2018 г.  по подмярка 19.4, 

беше извършена проверка на място от представители на отдел РТИ на ОД на ДФЗ - гр. 

Благоевград. Проверката приключи с подписване на Контролен лист за проверка на място, като 

резултатите от нея бяха изцяло положителни и няма направени препоръки. 

11. Индикатори 

 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР  

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерн

а 

един

ица 

Цел до 2023 За 2018 г. 

За периода 

на 

изпълнени

е на 

СВОМР 

Изходен Брой 

финансирани 

проекти по 

СВОМР 

Регистър на 

договорите за 

предоставяне на 

БФП 

брой 50 0 0 

Брой подадени 

проектни 

предложения по 

СВОМР 

Регистър на 

подадените 

проектни 

предложения 

брой 100 21 21 

Брой на 

сключените 

договори 

База данни на 

МИГ,  регистър 

на договорите за 

предоставяне на 

БФП 

брой 50 0 0 

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 лв. 

 

 

6 652 730,15 

лв. 

 

 

 

6 652 730,15 

лв. 

 

Стойност на 

одобрените 

проектни 

Протоколи от 

заседания на 

комисията за 

лв. 
8 500 000 лв. 

 

2 837 835,90 

лв. 

 

2 837 835,90 

лв. 
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предложения по 

СВОМР (обща 

стойност на 

проектите, вкл. 

съ-финансиране 

от бенефи 

циентите) по 

СВОМР 

избор, база 

данни на МИГ 

Стойност на 

публичния 

принос на 

СВОМР към 

проектите 

Протоколи от 

заседания на 

комисията за 

избор, база 

данни на МИГ 

лв. 

7 353 921  

лв. 

 

2 441 718,55 

лв. 

 

2 441 718,55 

лв. 

 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по СВОМР 

База данни на 

МИГ 
брой 40   

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 3   

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, 

насочени към 

създаване на 

качествена 

жизнена среда и 

подобряване и 

разширяване на 

База данни на 

МИГ 
лв. 

1 173 498 лв. 
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основните 

услуги за 

населението, 

включително 

чрез инвестиции 

в публична 

инфраструктура 

за отдих, спорт 

и развитие на 

туризма 

Брой проекти, 

насочени към 

повишаване на 

конкурентоспос

обността на 

земеделския 

сектор и 

добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни на 

МИГ 
брой 9   

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, 

насочени към 

повишаване на 

конкурентоспос

обността на 

земеделския 

сектор и 

добавяне на 

стойност към 

земеделските 

продукти 

База данни на 

МИГ 
лв. 841 007 лв.   

Брой проекти, 

насочени към 

разнообразяване 

на местната 

икономика, вкл. 

повишаване 

конкурентоспос

обността и 

иновационната 

База данни на 

МИГ 
брой 16   
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активност на 

МСП извън 

сектор 

земеделие 

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, 

насочени към 

разнообразяване 

на местната 

икономика, вкл. 

повишаване 

конкурентоспос

обността и 

иновационната 

активност на 

МСП извън 

сектор 

земеделие 

База данни на 

МИГ 
лв. 

3 657 402  

лв. 
  

Брой проекти, 

насочени към 

съхраняване на 

местната 

идентичност 

чрез  

инициативи за 

опазване на 

културното и 

природното 

наследство 

База данни на 

МИГ 
брой 6   

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  

лв. 
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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 

предприемачест

во 

База данни на 

МИГ 
брой 2   

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 

предприемачест

во 

База данни на 

МИГ 
лв. 

 

 

899 682  

лв. 

 

  

Брой проекти, 

насочени към 

подобряване 

условията за 

живот и достъпа 

до социални и 

здравни услуги 

на лица от 

маргинализиран

База данни на 

МИГ 
брой 6   
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и общности и 

уязвими 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 

маргинализиран

и общности и 

уязвими групи 

на територията 

на МИГ 

База данни на 

МИГ 
лв. 

 

 

586 749  

лв. 

 

  

Общ обем на 

публичните 

инвестиции, 

насочени към 

управление и 

популяризиране 

на Стратегията 

База данни на 

МИГ 
лв. 

977 915  

лв. 

 

 

168 842,12 

лв. 

 

 

287 048,33 

лв. 

 

Брой дейности 

за повишаване 

на 

информираностт

а на населението 

относно подхода 

ВОМР (вкл. 

публикации, 

статии, срещи и 

др.) 

База данни на 

МИГ 
Брой 10 19 20 

Брой обучения и 

разяснителни 

кампании за 

бенефициенти, 

организирани от 

МИГ за периода 

на прилагане на 

База данни на 

МИГ 
Брой 4 3 6 
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Стратегията 

Резултат Брой граждани 

на територията 

на МИГ, 

включени в 

инициативи, 

организирани по 

СВОМР 

(фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни на 

МИГ 
Брой 500   

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   

Създадени 

работни места 

(самонаети/нает

и) 

База данни на 

МИГ 
Брой 25   

Участници, 

завършили 

курсове/ 

обучения/ 

семинари 

База данни на 

МИГ 
Брой 160   

Брой лица от 

маргинализиран

и общности и 

уязвими групи, 

обхванати от 

дейностите по 

Стратегията за 

ВОМР 

База данни на 

МИГ 
Брой 60   

Брой 

новосъздадени 

микропредприят

База данни на 

МИГ 
лв. 2   
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ия извън сектор 

земеделие 

Брой земеделски 

производители и 

предприятия, 

преработващи 

земеделска 

продукция, с 

повишена 

конкурентоспос

обност 

База данни на 

МИГ 
Брой 11   

Брой 

микропредприят

ия извън сектора 

на земеделието с 

повишена 

конкурентоспос

обмност 

База данни на 

МИГ 
Брой 3   

Брой 

подкрепени 

малки и средни 

предприятия 

извън сектора на 

земеделието с 

повишена 

конкурентоспос

обност, вкл. 

чрез внедрени 

нови 

продукти/услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 8   

Дял от 

населението на 

територията, 

което се ползва 

от подобрената 

жизнена среда  

База данни на 

МИГ 
% 30%   

Дял на 

реализираните 

проекти извън 

общинските 

центрове 

База данни на 

МИГ 
% 30%   

Дял на 

земеделски 

База данни на 

МИГ 
% 70%   
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МЕРКИ ОТ ЕЗФРСР 

 

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

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 9  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 9  

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 723 657  

За резултат 

Създадени работни 

места (самонаети/наети) 

База данни на 

МИГ 
брой 10  

Земеделски стопанства, 

произвеждащи 

земеделски продукти с 

подобрена 

конкурентоспособност 

База данни на 

МИГ 
брой 9  

 

 

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 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 2  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 2  

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 234 700  

стопани със 

СПО на 

стопанството 

под 8 000 евро 

от общия брой 

подпомогнати 

земеделски 

стопани 
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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 

2023 
Отчет 

За резултат 

Създадени работни 

места (самонаети/наети) 

База данни на 

МИГ 
брой 10  

Земеделски стопанства 

или предприятия, 

преработващи 

земеделски продукти, с 

подобрена 

конкурентоспособност/ 

въвели успешно нов 

продукт или технология 

База данни на 

МИГ 
брой 2  

 

Индикатори по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Регистър 

на 

договорите 

брой 6  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 6 

 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефицие

нтите 

лв. 606 307 

 

За резултат 

Създадени работни 

места 

(самонаети/наети) 

База данни 

на МИГ 
брой 5 

 

Новосъздадени 

микропредприятия 

извън сектор земеделие 

База данни 

на МИГ 
брой 2 

 

 

 

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 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 3 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 3 

 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на 
лв. 1 173 498 
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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 

2023 
Отчет 

проектите, 

отчети на 

бенефицие

нтите 

За резултат 

Дял от населението на 

територията, което се 

ползва от подобрената 

среда  

База данни 

на МИГ 
% 30% 

 

Дял на реализираните 

проекти извън 

общинския център 

База данни 

на МИГ 
% 30% 

 

 

 

 

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

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 

Регистър на 

договорите 
брой 6 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 6 

 

Размер на публичната 

помощ от ЕЗФРСР 

Документи 

на проек- 

тите, 

отчети на 

бенефициен

тите 

лв. 195 583 

 

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 

 

Брой участници, 

включени в проведени 

събития (фестивали, 

обичаи и др.) 

База данни 

на МИГ 
брой 500 

 

Брой проведени събития 
База данни 

на МИГ 
брой 10 

 

Дял от населението на 

територията, което се 

База данни 

на МИГ 
% 50% 

 



23 

 

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

културно-историческо и природно наследство“ 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

ползва от ефекта на 

съхранената местната 

идентичност, 

културното и 

природното наследство 

 

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 2023 Отчет 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за фирмата продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 2 

 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за пазара продукти 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 2 

 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за иновации или за 

научноизследователски и 

развойни проекти 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

EUR 20 000 

 

Общ брой на предприятията, 

получаващи подкрепа 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 1 

 

 

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

Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

брой 7  

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства) 

Регистър на 

договорите 

База данни на 

МИГ 

EUR 146 667  
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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 

2023 
Отчет 

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 

 

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 

 

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 

 

За резултат 

Общ брой участници, 

придобили 

квалификация 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 90 
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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 

2023 
Отчет 

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 

 

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 15 

 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ брой 8 

 

Размер на публичната 

помощ от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициент

ите 

лв. 801 890 

 

 

Индикатори по Мярка 9 „Подкрепа за развитието на предприемачески идеи на 

територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Безработни лица от 

територията на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

желаещи да започнат 

самостоятелна 

стопанска дейност 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

брой 25 
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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 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

База данни 

на МИГ 

Заети лица от 

територията на МИГ 

– Гоце Делчев – 

Гърмен – 

Хаджидимово, 

желаещи да започнат 

самостоятелна 

стопанска дейност 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База данни 

на МИГ 

брой 5 

 

За резултат 

Общ брой безработни 

лица с придобити 

знания и умения в 

сферата на 

предприемачеството 

след изпълнение на 

проектите 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База данни 

на МИГ 

брой 25 

 

Общ брой заети лица 

с придобити знания и 

умения в сферата на 

предприемачеството 

след изпълнение на 

проектите 

Отчети за 

лица, 

включени в 

дейностите 

по проекта, 

съгласно 

категориите 

целеви групи 

по ОПРЧР 

База данни 

на МИГ 

брой 5 

 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни 

на МИГ 
брой 2 

 

Размер на публичната 

помощ от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

лв. 97 792 
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Индикатори по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности” 

Вид Индикатор 
Източник на 

информация 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Роми 
База данни на 

МИГ 
брой 60 

 

Други хора в 

неравностойно 

положение 

База данни на 

МИГ 
брой 10 

 

За резултат 

Участници в 

неравностойно 

положение, които при 

напускане на 

операцията са 

започнали да търсят 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучени

е или са получили 

квалификация или са 

включени в социални 

и здравни услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 5 

 

Роми, които при 

напускане на 

операцията са 

започнали да търсят 

работа, или имат 

работа, или са 

ангажирани с 

образование/обучени

е или са получили 

квалификация или са 

включени в социални 

и здравни услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 40 

 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 

 

Размер на публичната 

помощ от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите 

лв. 293 375 
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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 

единица 

Цел до 

2023 
Отчет 

За 

изпълнение 

Лица с увреждания  База данни на 

МИГ 
брой 40 

 

Лица над 65 г. в 

невъзможност за 

самообслужване 

База данни на 

МИГ 
 30 

 

Брой доставчици на 

услуги за социално 

включване  

База данни на 

МИГ 
брой 3 

 

За резултат 

Участници с 

увреждания с 

подобрен достъп до 

услуги  

База данни на 

МИГ 
брой 40 

 

Участници над 65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, с 

подобрен достъп до 

услуги 

База данни на 

МИГ 
брой 30 

 

Брой доставчици на 

услуги за социално 

включване, 

разширили обхвата 

на дейността си  

База данни на 

МИГ 
брой 3 

 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

База данни на 

МИГ 
брой 3 

 

Размер на публичната 

помощ от ОПРЧР 

База данни на 

МИГ 

Документи 

на 

проектите, 

отчети на 

бенефициент

ите 

лв. 293 375 

 

 

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

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

Изходяща кореспонденция 
№ по 

ред 

Дата Кореспондент/и Тема 

1. 03.01.2018 УО на ПРСР и 

ОПРЧР 

Обсъждане на промени в СВОМР на МИГ 

2 17.01.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на промени в СВОМР на МИГ 

3. 26.01.2018 УО  на ПРСР 2014 -

2020 

Представяне на Годишен доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.4 за 2017 

г.   

4. 07.02.2018 УО на ОПРЧР Въпроси свързани разрешаване на казуси 

свързани с конфликт на интереси при 

назначаване на КППП 

5. 09.02.2018 УО  на ПРСР 2014 -

2020 

Подаване на заявление за изменение на 

споразумение за изпълнение на СВОМР 

6. 09.02.2018 УО  на ПРСР 2014 -

2020, УО на ОПИК 

2014 – 2020  и УО на 

ОПРЧР 2014 – 2020  

 

Представяне на Годишен доклад по подмярка 

19.2 за 2017 г.   

7. 22.02.2018 

 

ДФЗ Писмо за промяна на адреса и представляващия 

МИГ в системата ИСАК 

8. 26.02.2018  Министерство  на 

финансите 

 

Съгласуване с приложимите правила за ДП  на 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

9. 14.03.2018 ДФЗ Писмо за промяна на адреса и представляващия 

МИГ в системата ИСАК – второ писмо 

10. 15.03.2018 ДФЗ Писмо за предварителен контрол на планирани 

обществени поръчки за 2018 год. 

11. 26.03.2018 ДФЗ Писмо с допълнителни документи към заявка за 

плащане  

12. 10.04.2018 ОУ на ПРСР 2014-

2020  и УО на 

ОПРЧР 2014 - 2020  

 

Писмо за отстраняване на неточности в 

подадено заявление за изменение на 

споразумение за изпълнение на СВОМР 

13. 13.04.2018 УО на ПРСР 

 

Подаване на второ заявление за изменение 

споразумение за изпълнение на СВОМР 

14. 18.04.2018 

 

Министерство на  

финансите 

 

Съгласуване на приложимите режими на 

държавна помощ на Условията за 

кандидатстване по Процедура № 

BG16RFOP002-2.023 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление и внедряване на стандарти в МСП" 

15. 18.04.2018 УО на ОПИК  Съгласуване на Условията за кандидатстване по 

Процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово – 
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„Технологично обновление и внедряване на 

стандарти в МСП"  

16. 25.05.2018 ДФЗ Предварителен контрол на планирани 

обществени поръчки  - коригиран списък за 

2018 

 29.05.2018 УО на ОПРЧР Препращане на отговор от КПКОНПИ относно 

предотвратяване на казус при назначаване на 

КППП  

17. 01.06.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

18. 11.06.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на проект  на Насоки за 

кандидатстване по мярка 8, компонент 2, 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

 

19. 22.06.2018 УО на ОПИК и 

ОПРЧР 

Актуализиране на ИГРП - 2018 

20. 22.06.2018 ДФЗ Представяне на документи доказващи 

извършена застраховка на активи закупени по 

мярка 19.1 

21. 29.06.2018 УО на ПРСР Проверка по компетентност за активиране на 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

22. 11.07.2018 

 

УО на ОПРЧР Съгласуване на проект  на Насоки за 

кандидатстване по мярка 8, компонент 2, 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

 

23. 16.07.2018 

 

УО на ОПИК Проверка по компетентност за активиране на 

Процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово – 

„Технологично обновление и внедряване на 

стандарти в МСП" 

24. 30.07.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на УК по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

25. 31.07.2018 

 

Министерство на  

финансите 

 

Повторно съгласуване с приложимите правила 

за държавна помощ  на Процедура № 

BG06RDNP001-19.021 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово, Мярка 6-7.2 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

24. 02.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на проект  на Насоки за 

кандидатстване по мярка 8, компонент 2, 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

 

26. 06.08.2018 УО на ПРСР/ДФЗ Уведомително писмо за предстоящо 

провеждане на обучения и информационни 

срещи 

27. 09.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на УК по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

28. 21.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на УК по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

29. 28.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на УК по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

30. 02.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на ИГ на 2019 год. и актуализиране 

на ИГ за 2018 год. 

31. 04.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на проект  на Условия за 

кандидатстване по мярка 8, компонент 2, 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

 

32. 05.09.2018 УО на ПРСР/ДФЗ Уведомително писмо за предстоящо 

провеждане на  среща за обмен на добри 

практики с други МИГ 

33. 05.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на проект  на Насоки за 

кандидатстване по мярка 8, компонент 2, 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

34. 05.09.2018 УО на ОПРЧР/ 

Министерство на 

финансите 

Съгласуване на УК по предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 
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лица“ 

35. 10.09.2018 УО на ПРСР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

36. 10.09.2018 УО на ОПИК и 

ОПРЧР 

Актуализиране на Индикативния график за 2018 

и съгласуване на индикативния график за 2019 

37. 21.09.2018 УО на ОПИК За определяне на наблюдател за процедура 

№BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 

ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО– „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в МСП" 

38. 21.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

39. 28.09.2018 УО на ПРСР Заявление за планирани разходи и дейности по 

подмярка 19.4 за 2019 г. 

40. 28.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура № BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

41. 01.10.2018 УО на ОПРЧР Индикативен график за 2019 г. и актуализиран 

индикативен график за 2018 г. 

42. 02.10.2018 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомление за провеждане на годишно 

информационно събитие - празник на МИГ 

43. 10.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

44. 10.10.2018 УО на ОПРЧР Индикативен график за 2019 

45. 11.10.2018 УО на ПРСР Покана за определяне на наблюдател по 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

46. 15.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване  на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

47. 17.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

48. 31.10.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване  на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 
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Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

49. 31.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условията за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

50. 05.11.2018 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомление за провеждане на информационни 

срещи и обучения 

51. 13.11.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

52. 19.11.2018 УО на ОПИК  Уведомление за приключила оценка по 

процедура №BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО– 

„Технологично обновление  и внедряване на 

стандарти в МСП" 

53. 20.11.2018 УО на ПРСР и ДФЗ Уведомление за провеждане на информационни 

срещи и обучения 

54. 27.11.2018  УО на ПРСР Покана за определяне на наблюдател по 

Процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, 

предлагането на пазара и/или развитието на 

селскостопански продукти” 

55. 07.12.2018 ДФЗ Уведомление за приключила оценка по 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 

6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

56. 13.12.2018 УО на ПРСР Предоставяне на допълнителна информация по 

Заявление за одобрение на планирани дейности 

и разходи за 2019 година 

57. 17.12.2018  ДФЗ За предоставяне на допълнителни документи 

към заявка за плащане 

 

58. 17.12.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване по 

мярка 8, компонент 2, Процедура 

BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

59. 18.12.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване проект на Насоки за 

кандидатстване по процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова 

помощ  BG05M9OP001-2.024 МИГ – Гоце 

Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 10 

„Интеграция на маргинализираните общности“  

60. 19.12.2018 УО на ПРСР Проверка на Процедура № BG06RDNP001-

19.025 - МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово, мярка 1-4.1 „Подкрепа за 
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инвестиции в земеделски стопанства“  

 

 

 

Входяща кореспонденция 

№ по 

ред 

Дата Кореспондент/и Тема 

1. 08.01.2018 УО на ОПРЧР Обсъждане на промени в СВОМР на МИГ 

2. 09.01.2018 УО на ПРСР Обсъждане на промени в СВОМР на МИГ 

3. 12.01.2018 УО на ОПРЧР Покана за обучение 

4. 22.01.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на промени в СВОМР на МИГ 

5. 25.01.2018 УО на ОПРЧР Изменени указания за прием на проекти по 

СВОМР, финансирани от ОПРЧР 

6. 22.02.2018 УО на ПРСР Одобрение на Бюджет 2018  

7. 28.02.2018 УО на ОПРЧР Отговор на въпроси свързани разрешаване 

на казуси свързани с конфликт на интереси 

при назначаване на КППП 

8. 28.03.2018 УО на ПРСР Необходимост от промяна на мерки в 

СВОМР финансирани от ПРСР във връзка с 

влизане в сила Закона за изменение и 

допълнение на Закона за подпомагане на 

земеделските производители 

9. 10.04.2018 УО на ПРСР Допълнителна информация във връзка с 

промяна на стратегията 

10. 23.04.2018 УО на ОПРЧР Отстраняване на неточности в мярка 9 

„Подкрепа за развитието на 

предприемачески идеи на територията на 

МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово“, раздел „Критерии за 

оценка на проекти“от СВОМР 

 

11. 24.04.2018 УО на ПРСР Одобрение на годишен доклад по мярка 

19.2 

12. 30.04.2018 УО на ОПРЧР Относно спазване на минималните 

изисквания при избор на оценители в 

КППП  

13. 29.04.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване на Условията за 

кандидатстване по Процедура № 

BG16RFOP002-2.023 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление и внедряване на стандарти в 

МСП" 

14. 24.04.2018 УО на ПРСР Отговори на въпроси до МИГ Костенец 

15. 30.04.2018 УО на ОПРЧР Спазване на минималните изисквания при 

избор на оценители в КППП при процедури 

на МИГ 
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16. 15.05.2018 УО на ОПИК Забележки и коментари относно Условията 

за кандидатстване по Процедура № 

BG16RFOP002-2.023 МИГ – Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово – „Технологично 

обновление и внедряване на стандарти в 

МСП"  

17. 30.05.2018 ДФЗ Връщане на Запис на заповед на трите 

общини 

18. 11.06.2018 УО на ПРСР Замяна на Индикативна годишна работна 

програма с Индикативен график 

19. 26.06.2018 УО на ОПИК Обучение на МИГ във връзка с изпълнение 

на мерки/операции в СВОМР с 

финансиране по програмата 

20. 03.07.2018 УО на ОПИК  Съгласуван актуализиран ИГРП за 2018 

21. 20.07.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 

22. 23.07.2018 УО на ОПИК  Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура № BG16RFOP002-2.023 МИГ 

- ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - 

ХАДЖИДИМОВО– „Технологично 

обновление  и внедряване на стандарти в 

МСП" 

23. 07.08.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване с приложимите правила на ДП 

на Условията за кандидатстване по 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

24. 08.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условията за 

кандидатстване по Процедура  № 

BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

25. 14.08.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване с приложимите правила на ДП 

на Условията за кандидатстване по 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

26. 16.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условията за 

кандидатстване по Процедура 

№BG05M9OP001-1.040 МИГ - Гоце Делчев 
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– Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на безработни 

лица“ 

27. 21.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условията за 

кандидатстване по Процедура 

BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

28. 28.08.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“ 

29. 05.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване  

по Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“ 

30. 05.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 

31. 13.09.2018 УО на ОПИК Актуализиране ИГ за 2018 и съгласуване 

ИГ за 2019 

32. 18.09.2018 УО на ОПРЧР Изменение на указанията за прием на 

проекти по мерките от ОПРЧР 

33. 20.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 

34. 20.09.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 

35. 25.09.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване с правилата на държавни 

помощи на Процедура №BG05M9OP001-

1.040 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 

”Обучение на безработни лица“ 

36. 02.10.2018 УО на ПРСР Забележки по Условията за кандидатстване 

по Процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

37. 03.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на индикативен график – не 

съгласуват 
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38. 03.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“ 

39. 05.10.2018 УО на ОПИК Назначаване на наблюдател по Процедура 

№BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО– 

„Технологично обновление  и внедряване 

на стандарти в МСП"  

40. 08.10.2018 Министерство на 

финансите 

Съгласуване с правилата на държавни 

помощи на Процедура BG05M9OP001-

1.041 МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – 

Хаджидимово - МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  

„Обучение на заети лица“ 

41. 09.10.2018 УО на ОПРЧР Промени в образци на документи 

42. 16.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на индикативен график 

43. 19.10.2018 УО на ПРСР Отказ за определяне на наблюдател по 

Процедура № BG06RDNP001-19.021 МИГ 

– Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

44. 19.10.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 

45. 12.11.2018 Министерство на 

финансите 

Повторно съгласуване на Процедура 

BG05M9OP001-1.041 МИГ - Гоце Делчев – 

Гърмен – Хаджидимово - МЯРКА 8, 

КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“ 

с приложимите правила за държавни 

помощи 

46. 26.11.2018 УО на ОПИК Доклад от наблюдател по Процедура 

№BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО– 

„Технологично обновление  и внедряване 

на стандарти в МСП" 

47. 11.12.2018 УО на ПРСР Предоставяне на допълнителна 

информация по заявление  за одобрение на 

планирани дейности и разходи за 2019 

48. 11.12.2018 ДФЗ Контролен лист за извършена проверка на 

място по мярка 19.4 

49. 11.12.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура BG05M9OP001-1.041 МИГ - 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на 

заети лица“ 
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50. 12.12.2018 ДФЗ Предоставяне на допълнителна 

информация по заявка за плащане  

51. 13.12.2018 УО на ОПИК  Копие от писмо до „Пиринпласт“ АД - 

кандидат по мярка 5  

52. 13.12.2018 УО на ОПИК  Копие от писмо до „Сибия“ ЕООД - 

кандидат по мярка 5  

53. 14.12.2018 УО на ПРСР Отказ за определяне на наблюдател по 

Процедура BG06RDNP001-19.039 МИГ – 

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, 

Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в 

преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти” 

54. 28.12.2018 УО на ОПИК Одобрен оценителен доклад по Процедура 

№BG16RFOP002-2.023 МИГ - ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО– 

„Технологично обновление  и внедряване 

на стандарти в МСП" 

55. 28.12.2018 УО на ОПРЧР Съгласуване на Условия за кандидатстване 

по Процедура №BG05M9OP001-1.040 МИГ 

- Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - 

МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 1 ”Обучение на 

безработни лица“ 

14. Опис на приложения: 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите…………………... 39 стр.              

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

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР…………………………………………………...39 стр.  

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

споразумение за изпълнение на СВОМР…………………………………………………………………. 40 стр. 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева……………. 41 стр. 

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

в лева………………………………………………………………………………………………………… 42 стр. 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР…………………………………… 43 стр.  

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева….44 стр. 

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

финансиране в лева……………………………………………………………………………………….… 45 стр.  

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони………...46 стр. 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР…48 

стр. 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове…………..… 51 стр. 

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

споразумение за финансиране в лева……………………………………………………………………..52 стр. 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева……….53 стр. 

 

 

 

 

 

Дата:  30.01.2019 г.    Тереза Вакареева………………………………. 

      Изпълнителен директор 



39 

 

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         

ОПРЧР          

ОПИК          

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

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

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
- 

 
   

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
16 513 9 537 9 537 - - 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за одобрение 

от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

20 6 6 2 2 2 2 0 0       

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

6 0 0 0 0 0 0 0 0       

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

16 0 0 0 0 0 0 0 0       

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

8 15 15 8 8 8 8 8 8       

Общо: 50 21 21 10 10 10 10 8 8       
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 

 

1 518 418,50 

 

1 313 627,53 86,50 

 

777 349,70 

 

 

777 349,70 

 

 

777 349,70 

 

 

777 349,70 

 

   

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)           

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ)           

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 

 

5 139 231,04 

 

4 512 974,18 87,81 2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

     2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

 

Общо: 6 657 649,54 5 826 601,71 87,16 3 615 185,60 3 219 068,25 3 615 185,60 3 219 068,25 2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

0,00 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет 

на 

субсидият

а за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключ

ени 

догово

ри 

ОСТА-

ТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

Изплатен

а 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 

2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 738 162,00 

 

1 518 418,50 

 

 

 

1 518 418,50 

 
 

 

777 349,70  

 

777 349,70  777 349,70 777 349,70       

Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, но 

съответстващ

и на целите 

на 

регламента 

(финансиран

и от 

ЕЗФРСР) 

195 583, 00             

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

1 486 430,80             

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

2 933 745,00 
5 139 231,04 

 

5 139 231,04 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 
    

Общо: 7 353 920,80 6 657 649,54 6 657 649,54 3 615 185,60 3 219 068,25 3 615 185,60 3 219 068,25 

 

2 837 835,90 

 

 

2 441 718,55 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 1. 

Устойчиво развитие 

на местната 

икономика 

25 18 18 8 8 8 8 8 8       

Приоритет 2. 

Подобряване средата 

на живот чрез 

инвестиции в 

обновяване на малка 

по мащаби  

инфраструктура, 

съхранение на местна 

идентичност, 

културно 

исторически и 

природно наследство 

9 3 3 2 2 2 2         

Приоритет 3. 

Развитие на човешкия 

капитал чрез 

подобряване достъпа 

до заетост, 

стимулиране на 

предприемачески идеи 

и осигуряване на 

съвременни социални 

услуги.  

16 

 

 

              

Общо: 50 21 21 10 10 10 10 8 8       
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1.  

Устойчиво развитие на 

местната икономика 

 

5 553 563,75 

 

 

4 722 515,92 

 

85% 

 

 

2 837 835,90 

 

 

2 441 718,55 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55  

Приоритет 2. 

Подобряване средата на 

живот чрез инвестиции в 

обновяване на малка по 

мащаби  инфраструктура, 

съхранение на местна 

идентичност, културно 

исторически и природно 

наследство 

1 104 085,79 

 

1 104 085,79 

 

100% 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

   

Приоритет3. 

Развитие на човешкия 

капитал чрез подобряване 

достъпа до заетост, 

стимулиране на 

предприемачески идеи и 

осигуряване на съвременни 

социални услуги.  

          

Общо: 6 657 649,54 5 826 601,71 92,52% 3 615 185,60 3 219 068,25 3 615 185,60 3 219 068,25 

 

2 837 835,90 

 

2 441 718,55  
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1. 

Устойчиво 

развитие на 

местната 

икономика 

4 498 409 

 

 

5 553 563,75 

 

 

5553 563,75 

 

 

2 837 835,90 

 

     2 441718,55 

      

2 837 835,90 

 

       2 441718,55 2837 835,90 2 441 718,55     

Приоритет 2. 

Подобряване 

средата на живот 

чрез инвестиции в 

обновяване на 

малка по мащаби  

инфраструктура, 

съхранение на 

местна 

идентичност, 

културно 

исторически и 

природно 

наследство 

1 369 081       1104085,79 1104085,79 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

777 349,7 
 

      

Приоритет3. 

Развитие на 

човешкия капитал 

чрез подобряване 

достъпа до 

заетост, 

стимулиране на 

предприемачески 

идеи и осигуряване 

на съвременни 

социални услуги.  

1 486 430,80             

Общо: 7 353 920,80       6657 649,54 6 657 649,54 3 615 185,60 3 219 068,25 

 

3615185,6

0 

3219 68,25 

 

2837835,9

0 

2441718,55     
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
      

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 на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

      

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

      

Насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

      

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
      

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

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;  

      

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

      

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
2   777 349,7   

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

 
 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 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 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

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) 
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стратегията за ВОМР 

 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 9               

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
3 3 3 2 2 2 2         

НПО 6               

други                

ЧАСТНИ 17               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

 3 3             

Физическо лице                

ЕТ  2 2             

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
 1 1             

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 26               

                

от ОПРЧР                

Общини и НПО 16               

Общо от ОПРЧР  16               

                

от ОПИК                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
8 15 15 8 8 8 8 8 8       

Общо от ОПИК 8               

                

ОБЩО: 50 21 21 10 10 10 10 8 8 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1 369  081             

МИГ              

Публичен орган/ 

община 1 173 498 

 

1104085,79 

 

 

1104085,79 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

 

777 349,7 

 

      

НПО 195 583             

други              

ЧАСНИ 1 564 664             

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие  
 

414 332,71 

 

414 332,71 

 
          

Физическо лице              

ЕТ              

Лице, регистри-

рано по ТЗ 
             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933 745             

              

от ОПРЧР              

Общини и НПО 1486430,80             

Общо от ОПРЧР  1486 430,80             

              

от ОПИК              

Малко или средно 

предприятие 2933 745,00 

 

5139231,04 

 

 

5139231,04 

 

 

2837835,90 

 

2441718,55 2837835,9 2441718,55 2837835,9 2441718,55     

Общо от ОПИК 2 933 745,00             

              

ОБЩО: 7 353 920,80 6 657 649,54 6657649,54 3615185,60 3219 068,25 3615185,60 3 219 068,25 2 837 835,90 2 441 718,55     
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВ

Е 

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 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив 

за 

отхвъ

рляне 

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 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансира

ни от 

ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

ОБЩИНА ГОЦЕ 

ДЕЛЧЕВ 

 

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

улици в селата 

Мосомище и 

Брезница, община 

Гоце Делчев" 

 

391116,87 100% 391116,87 391116,87   391116,87 391116,8    

ОБЩИНА 

ГЪРМЕН 

 

"Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях на 

територията на 

община Гърмен" 

 

391152,22 100% 386232,83 386232,83   
386232,83 

 
386232,83    

ОБЩИНА 

ХАДЖИДИМОВ

О 

 

„Рехабилитация и 

реконструкция на 

улици, тротоари и 

съоръженията и 

принадлежностите 

към тях в гр. 

Хаджидимово, 

община 

Хаджидимово“ - 

улица "Илинденци" 

321816,70 100%   
Оттеглено 

 
      

"АВДИКОВ 1956" 

ЕООД 

 

"Инвестиции в 

машини и 

оборудване за 

преработка и 

маркетинг на 

пчелен мед с цел 

развиване на 

успешен бизнес на 

23753,80 60%   
В процес    

на оценка 
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ново предприятие 

„Авдиков 1956“ 

ЕООД в село 

Рибново, община 

Гърмен" 

 

ЕТ ЗП Иван 

Панчев 

 

Закупуване на 

модул за 

преработка на 

мляко 

 

195000,00 50%   
В процес на 

оценка 
      

ЕТ АХМЕД 

ГРОШАР - 2003 

 

„Закупуване на 

специализирано 

оборудване, 

хладилен бус и 

довършителни 

работи на сграда за 

преработка и 

сушене на плодове 

в с. Брезница“ 

 

195578,91 50%   
В процес на 

оценка 
      

Мерки, 

извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, 

но 

съответств

ащи на 

целите на 

регламент

а 

(финансир

ани от 

ЕЗФРСР) 

             

Мерки, 

финансира

ни от 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

             

Мерки, 

финансира

ни от 

ГАМА-КОМЕРС 

ООД  

 

Повишаване на 

производствения 

капацитет и 

389927,28 90% 389927,28 350934,56 

 

 

 

 389927,28 350934,56 389927,28 350934,56  
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ОПИК 

(ЕФРР) 

засилване на 

експортния 

потенциал на Гама-

Комерс ООД 

ПИРИНПЛАСТ 

АД 

 

Технологична 

модернизация на 

"Пиринпласт" АД 

чрез внедряване на 

ново оборудване и 

ИКТ базиран 

софтуер за 

управление на 

производството и 

ресурсите в 

предприятието. 

379879,36 90% 379879,36 341891,42 
Резервено  

 
 0 0 0 0  

МЕСОМАНИЯ 

ТРЕЙД ЕООД 

 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система за 

управление на 

процесите в 

Месомания Трейд 

389559,00 90% 389559,00 350603,10 Оттеглено       

ИНМАК-2000 

ООД  

 

Технологично 

обновление и 

автоматизация в 

Инмак-2000 

351569,00 

 
90% 351569,00 316412,10   351569,00 316412,10 351569,00 316412,10  

МОДЕЛО ЕООД  

 

Повишаване на 

конкурентоспособн

остта и 

възможностите за 

растеж на 

МОДЕЛО ЕООД 

чрез подобряване 

на производствения 

и управленски 

капацитет 

365509,39 90% 365509,39 328958,45 Резервно   0 0 0 0  

ГРОСМАН ООД  

 

Технологично 

обновление и 

автоматизация в 

"Гросман" ООД 

390860,00 90% 390860,00 351774,00 
 

 
 390860,00 351774,00 390860,00 351774,00  

ЕВРОПЛАСТ 

ЕООД  

 

Повишаване на 

конкурентоспособн

остта на 

ЕВРОПЛАСТ 

ЕООД 

391162,71 

 
90% 

391162,71 

 

352046,46 

 
Резервно   0 0 0 0  
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МЕСОМАНИЯ 

ТРЕЙД ЕООД  

 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система за 

управление на 

процесите в 

Месомания Трейд 

389559,00 90% 389559,00 350603,10   389559,00 350603,10 389559,00 350603,10  

ПИРИН 

ТРЕЙДИНГ 

ЕООД 

 

Модернизация и 

автоматизация в 

"Пирин Трейдинг" 

ЕООД 

386611,76 90% 386611,76 347950,58   386611,76 347950,58 386611,76 347950,58  

СИБИЯ ЕООД 

Подобряване на 

производствения и 

управленски 

капацитет на Сибия 

ЕООД 

390891,11 90% 390891,11 351801,99 Резервно   0 0 0 0  

ПИРИН СПРИНГ 

АД 

 

Технологично 

обновление и 

автоматизация 

212135,76 90% 212135,76 190922,18   212135,76 190922,18 212135,76 190922,18  

ЛЮМАНА и КО 

ООД 

 

"Люмана и Ко" 

ООД- 

Технологично 

обновление и 

внедряване на 

система 

383272,57 90% 383272,57 344945,31 Резервно  0 0 0 0  

ИНТЕРПРЕД 

ПАРТНЕР АД 

 

Технологична 

модернизация и 

автомартизация в  

ИНТЕРПРЕД 

ПАРТНЕР АД 

390998,10 61,27% 390998,10 239564,53   390998,10 239564,53 390998,10 239564,53  

АДИ СТИЛ ООД 

 

Подобряване на 

конкурентоспособн

остта, създаване на 

потенциал за 

експорт и 

подобряване на 

пазарното 

присъствие на 

вътрешния пазар на 

"Ади стил" ООД 

390680,00 90% 351612,00 39068,00 Резервно   0 0 0 0  

ДЖЕМИ-СТИЛ 

ЕООД  

 

Технологично 

обновление в 

"Джеми Стил" 

ЕООД 

326175,00 90% 326175,00 293557,50   326175,00 293557,50 326175,00 293557,50  

Общо: 21  7047208,54 84,82% 6267071,74 5328382,98   3615185,6 3219068,18 2837835,9 2441718,55  
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