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

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“ 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

ОП Оперативна програма 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

РА Разплащателна агенция 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

УО Управляващ орган 

 

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

лица на територията на МИГ: 

3.1 Дейности по консултиране: 

През отчетния период са консултирани 22 потенциални кандидати, като от тях мъже - 12 и жени 

– 10. 

 

3.2 Дейности по организиране на семинари и информационни срещи: 

През 2020 г. са планирани и проведени 5 бр. информационни срещи по отворени 

процедури за прием на проекти по мерки от СВОМР в гр. Бяла Слатина на 27.05.2020 г., в с. 

Търнава на 05.06.2020 г., в с. Галиче на 09.06.2020 г., в с. Попица на 18.06.2020 г. и в с. Търнак на 

19.06.2020 г.,  за представяне на мерките по ПРСР 2014-2020. Основната цел на събитията бе 

участниците да се запознаят с актуална и полезна информация, касаеща отворените процедури за 

прием на проекти BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ и BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства”, свързана с допустимостта на кандидатите, дейностите и 

разходите, както и изискванията към проектите и критериите за оценка. Беше обърнато внимание 

на пакета с общи документи, които са задължителни за кандидатите. По време на срещите 

потенциалните кандидати имаха възможност да задават въпроси, като екипът на МИГ Бяла 

Слатина отговори на всеки един от тях. 

През месец юни 2020 г. са организирани и проведени 2 бр. еднодневни обучения по 

процедури BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 



3 

 

неземеделски дейности“ и BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства” за кандидат бенефициенти за повишаване знанията и 

уменията им за участие с проектни предложения по отворените приеми. Обучителната програма 

включваше няколко основни теми, свързани с общите изисквания към кандидатите, запознаване с 

процеса на кандидатстване в ИСУН 2020 на практика, регистрация в системата, генериране и 

попълване на формуляр за кандидатстване. На кандидат бенефициентите беше обърнато 

внимание как да въвеждат данни в електронния формуляр за кандидатстване, как да прикачват 

документи към формуляра и как да редактират информация. Участниците в обученията научиха 

още как да подават проектно предложение и как да комуникират с оценителната комисия в 

случай на изпратен въпрос. В обученията на кандидат бенефициентите по отворените процедури 

по мерки 6.4 и 4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина се включиха общо 20 

представители на целевата група. 

Освен това през месец юни 2020 г. са организирани и проведени 2 бр. еднодневни 

обучения за управление и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР за кандидат 

бенефициенти. Участие в обученията взеха общо 22 лица. По време на обученията по мярка 4.1 и 

мярка 7.2 и предвид характеристиката на целевата група бяха представени теми, свързани с общи 

правила по изпълнение на проектите, отговорности и задължения на бенефициентите, 

администриране, документална отчетност и управление на реалното изпълнение. В обученията 

беше обърнато внимание и на работата в ИСУН 2020 – договор за БФП, план за разходване на 

средствата и процедури за сключване на договори с външни изпълнители. Участниците получиха 

информация и за това как да въвеждат и изпращат пакет отчетни документи, как да комуникират 

с УО и как да подават исканията си за плащане. 

 

3.3 Дейности по организиране на обучения за екипа и членовете на Колективния върховен 

орган /КВО/ във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР: 

 През отчетния период е проведено едно еднодневно обучение на екипа и членовете на 

колективния върховен орган във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие, 

съгласно сключен Договор № У-04/01.04.2020 г. със Сдружение „Център за инициативи и 

устойчиво развитие“, гр. Троян. В програмата на проведеното обучение бяха включени теми, 

свързани с правилата за разходване на средствата по линия на подхода Водено от общностите 

местно развитие (ВОМР) финансовото управление на средствата, проверки на място, финансов 

контрол на заявките за плащане, проверки на одобрени лимити и допустими разходи, посочени в 

заявките за плащане проекти, риск-анализ. 

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

на такива: 

През отчетния период бяха организирани и проведени 2 бр. еднодневни обучения за местни 

лидери и кандидати за разработване на проекти.  

Първото обучение се проведе в гр. Бяла Слатина на 29.05.2020 г. по подготвената тема 

„Обучение за местни лидери и кандидати за разработване на проекти“. Тя беше съобразена с 

отворения първи прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

Целевата група от участници, заявили интерес да се включат в обучението, бяха потенциални 

кандидати с проектни предложения към конкретната мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР. Предвид това, беше представена конкретна 

информация по отношение на Условията за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.265, 

описваща основните параметри на мярката, допустимост, задължителни общи документи,  

критерии и изисквания. По време на обучението беше акцентирано върху това как кандидатите 

могат да превърнат идеите си в бизнес план. Обучителната програма влючваше няколко основни 

теми, а именно запознаване с общи характеристики на проектите, планиране; изготвяне на бизнес 

план съдържание и части на бизнес плана; работа с ИСУН, създаване на проектно предложение и 
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въвеждане на данни в електронния формуляр за кандидатстване; подаване на проектно 

предложение, комуникация с оценителна комисия; практическа работа в ИСУН 2020. 

Второто обучение се проведе в с. Габаре, общ. Бяла Слатина на 17.06.2020 г. по подготвената 

тема „Обучение за местни лидери и кандидати за разработване на проекти“. Тя беше съобразена с 

отворения втори прием  на проекти по процедура BG06RDNP001-19.417 - МИГ Бяла Слатина 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. 

Целевата група от участници, заявили интерес да се включат в обучението, бяха потенциални 

кандидати с проектни предложения към конкретната мярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР. Екипът на МИГ Бяла Слатина представи 

подробна информация по отношение на Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.417, описваща основните параметри на мярката, допустимост, задължителни 

общи документи,  критерии и изисквания. По време на обучението беше акцентирано върху това 

как кандидатите могат да превърнат идеите си в бизнес план. Обучителната програма влючваше 

същите основни теми, както и първото обучение, организирано за местни лидери. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР: 

През 2020 г. бяха отворени за прием 3 процедури, като 2 бр. от тях с два крайни срока, по 

3 /три/ от мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, а именно: 

- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла 

Слатина“ – втора процедура с остатъчен ресурс и втори краен срок за кандидатстване; 

- 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – процедура с два крайни срока за 

кандидатстване; 

- Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – процедура с два крайни срока 

за кандидатстване. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

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; 

През 2020 г. екипът на МИГ Бяла Слатина отвори 3 бр. процедури за прием на проектни 

предложения по 3 от мерките от Стратегията за ВОМР – Мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“ от ОПИК 2014-2020 

- втора процедура с остатъчен ресурс и втори краен срок за кандидатстване, Мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 – процедура с два 

крайни срока за кандидатстване и мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - 

процедура с два крайни срока за кандидатстване от ПРСР 2014-2020, като при отклонение от 

индикативния график за приемите по мерки, своевременно информира УО на ПРСР и УО на 

ОПИК и актуализира информацията на интернет страницата си. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

Екипът на МИГ Бяла Слатина проведе редица информационни срещи и обучения с цел 

запознаване на местната общност с предстоящите приеми на проектни предложения, критериите, 

на които следва да отговарят кандидатите, изискуемите документи за кандидатстване, сроковете 

и начините за подаване на проектни предложения по процедури BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла 

Слатина мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ и BG06RDNP001-19.417 - 
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МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Екипът на МИГ Бяла 

Слатина отговаря на всички въпроси, поставени от потенциалните бенефициенти, и разпространи 

сред общността контакти за връзка при необходимост от консултация по конкретна проектна 

идея. Екипът подготви потенциални кандидати като им представи полезна информация относно 

практическата работа в системата ИСУН 2020, въведе ги в материята с подходяща терминология 

и изясни различни моменти от процеса по подготовка на проектно предложение, неговото 

електронно подаване, както и последващото управление и отчитане в случай на сключени 

тристранни договори с УО на програмите и МИГ. 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През 2020 г. екипът на МИГ Бяла Слатина подготви пълен пакет документи за кандидатстване 

по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 и мярка 4.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, включващи обява, условия за 

кандидатстване, документи за попълване към Условията за кандидатстване, документи за 

информация към Условията за кандидатстване, Условия за изпълнение и документи към 

Условията за изпълнение. Екипът инициира оценителни сесии по всички открити процедури за 

прием на проекти през календарната 2020 г., работи ефективно в екип и при спазване на 

нормативно установените срокове с членовете на КППП, назначени със Заповеди на 

Председателя на УС, разгледа постъпилите проектни предложения, осъществи оценка за 

административно съответствие и допустимост, изпрати уведомителни писма до кандидатите за 

отстраняване на нередовности и извърши техническа и финансова оценка на проектите. Освен 

това екипът на МИГ, ангажиран със заповед в оценката на проектните предложения, документира 

своята работа като протоколира срещите на КППП, взетите на тях решения и изготви оценителни 

доклади, които изпрати на УО на финансиращите програми. Всички документи са утвърдени от 

Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина, изпратени за съгласуване с УО на ПРСР 2014-2020 г. 

и УО на ОПИК 2014-2020 и публикувани на интернет страницата на МИГ – www.mig-bsl.com.  

През 2020 г. бяха сключени общо 6 бр. договори за предоставяне на БФП, като от тях 3 бр. 

договори за предоставяне на БФП с кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла 

Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла 

Слатина“ от ОПИК 2014-2020, 1 бр. договор за предоставяне на БФП с кандидат по прцедура 

BG06RDNP001-19.161 МИГ Бяла Слатина - 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ и 2 бр. договори с кандидат по процедура BG06RDNP001-19.220 МИГ Бяла Слатина 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“.  

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Екипът на МИГ Бяла Слатина поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно 

определените стандарти. Дейността се извършва от Техническия асистент, съобразно 

задълженията му, вменени с длъжностната характеристика.  

Екипът на МИГ Бяла Слатина поддържа следните регистри: регистър на входяща и 

изходяща кореспонденция, регистър на командировките, регистър на гражданските договори, 

регистър на договорите с външни изпълнители, регистър на заповедите за отпуск на 

служителите, регистър на заповедите на Председателя на УС на МИГ, както и регистър на 

трудовите договори на екипа на МИГ.  

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

електронната страница на МИГ; 

http://www.mig-bsl.com/
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Извършени са 11 бр. публикации в регионален вестник „СЕВЕРОЗАПАД ДНЕС“, съгласно 

Договор № У-01/02.01.2020 г. с ЕТ „МЕДИА ГРУП - Иво Йорданов“. 

Поддръжката на интернет страницата на МИГ Бяла Слатина се извършва от външен 

изпълнител съгласно сключен Договор № У-02/03.01.2020 г. с Антон Пламенов Петров. 

През 2020 г. на сайта на МИГ Бяла Слатина е публикувана своевременно разнообразна 

информация - Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени 

поръчки, Индикативни графици по мерки от стратегията, Покани за провеждане на заседания 

на Управителния съвет и КВО, както и протоколи от същите, информация относно събития, 

информационните бюлетини, издадени през годината, покани за информационни събития, 

статии, пакети документи по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

ПРСР 2014-2020 и Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, както и 

много други.  

В своята работа екипът на МИГ Бяла Слатина се ръководи от принципа на публичност и 

прозрачност и своевременно подава актуална информация за публикуване към изпълнителя. 

Съгласно Договор № У-06/16.04.2020 г. с „БЕНЧМАРК ГРУП“ АД, са изработени следните 

рекламни материали: 

 Хъб с 4 порта и led лампа -  250 бр.;  

 Преносима колонка „Bluetooth speaker“ - 250  бр.;  

 Зарядно за кола - 250 бр.;  

 Батерия „Power bank“ с високо качество и капацитет - 250 бр.;         

 Химикалки с метален корпус - 250 бр.;       

 Чадъри с дървена дръжка - 250 бр.;   

 Флаш памет /USB - 8 GB/ - 250 бр.;  

 Тениски  - 250 бр.;          

 Торбички /платнени/ - 250 бр. 

  

 В рамките на отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020 г. е издаден тримесечен информационен 

бюлетин на МИГ Бяла Слатина за дейностите и изпълнението на Стратегията за ВОМР – 4 броя 

за цялата година в тираж 350 бр. на тримесечие. Дейността е извършена от „Арт Колор“ ООД 

съгласно сключен Договор № У-03/02.03.2020 г. 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

Неприложимо за настоящия отчетен период. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Неприложимо. 

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Основно качество на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина е, че притежава 

иновативен за територията характер. Това се изразява пряко в прилагането на „многофондов 

подход“ за първи път, който обединява мерки от две оперативни програми – ПРСР 2014-2020 

и ОПИК 2014-2020 г. Те са подбрани, за да отговорят на нуждите на територията и местното 

население, както и за да се преодолеят слабостите с цел превръщането на района в 

конкурентоспособен и стабилен. 
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В търсене на възможности за въвеждане на иновации чрез използването на наличните 

ресурси и потенциала на територията, МИГ Бяла Слатина направи: 

- Анализ на възможностите за развитие на иновативни неземеделски икономически дейности 

на територията на МИГ Бяла Слатина. 

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); 

На 04.06.2020 г. в Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ е депозирано заявление за прекратяване на 

членство в Колективния върховен орган /КВО/ от ЕТ „Ани-25-Ангел Ценов“, представлявано 

от Ангел Ценов Ангелов. Изложените мотиви за това са свързани с невъзможност на лицето 

да изпълнява поетите към Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ служебни 

ангажименти. 

Отново на 04.06.2020 г. в Сдружението е депозирано заявление за придобиване на членство в 

Колективния върховен орган /КВО/ на МИГ от г-н Манол Николов Караджов, представляващ 

„М-Караджови“ ЕООД с БУЛСТАТ 202183876 със седалище и адрес на управление 3200 гр. 

Бяла Слатина, ул. „Цар Асен“ № 97. В заявлението си г-н Караджов е декларирал, че е 

запознат с разпоредбите на устава на Сдружението, ще съдейства за осъществяването на 

целите на МИГ Бяла Слатина и респективно за развитието на местната общност като ще 

участва активно в дейностите на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

Промяната е одобрена от Колективния върховен орган /КВО/ на МИГ Бяла Слатина с 

Протокол № 3/22.06.2020 г. от извънредно общо събрание. 

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); 

Неприложимо. 

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

приложимо); 

Във връзка с изменение на одобрената стратегия за Водено от общностите местно 

развитие по отношение на допустимите разходи по мярка 1.1 „Професионално обучение и 
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придобиване на умения“ се правят изменения, касаещи размера на безвъзмездната финансова 

помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности: 

- За курс 150 часа – 1 208,69 евро (2 364 лв.) за един обучаем; 

- За курс 100 часа – 815,51 евро (1 595 лв.) за един обучаем; 

- За курс 30 часа – 267,92 евро (524 лв.) за един обучаем; 

- За семинар 8 часа – 31,19 евро (61 лв.) за един обучаем; 

- За семинар 18 часа – 92,03 евро (180 лв.) за едина обучаем.  

За това беше сключено допълнително споразумение № РД50-29/20.05.2020 г. към 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

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); 

Проведено е едно посещение на място от представители на ДФЗ-РА, гр. Плевен през м. 

февруари 2020 г. 

11. Индикатори 

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

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Целева 

стойност 

до 2023 г.  

Постигнато 

за периода 

на годишния 

доклад 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой на одобрените заявления 

по всички фондове в 

Стратегията 

Брой 33 20 

Протоколи от 

заседания на 

комисии, база 

данни 

Изходен 
Брой на одобрените заявения по 

ПРСР 
Брой 27 17 

Протоколи от 

заседания на 

комисии, база 

данни 

Изходен 

Брой на одобрените заявения по 

ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 

Брой 6 3 

Протоколи от 

заседания на 

комисии, база 

данни 

Изходен 

Стойност на одобрените 

заявления по ПРСР на база 

публичен принос 

лева 2 933 700 992 766,66 
База данни на 

МИГ 

Изходен 

Стойност на одобрените 

заявления по ОПИК на база 

публичен принос 

лева 1 955 800 899 193,24 
База данни на 

МИГ 

Изходен 

Стойност на одобрените 

заявления на база публичен 

принос 

лева 4 889 500 1 891 959,91 

Протоколи от 

заседания на 

комисии, база 

данни на МИГ 

Изходен Брой на сключените договори Брой 33 6 
База данни на 

МИГ 

Изходен 
Брой на подадените искания за 

плащане 
Брой 50 5 

База данни на 

МИГ 

Изходен Успешно приключили проекти % 90 1 База данни на 
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Вид 

индикато

р 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Целева 

стойност 

до 2023 г.  

Постигнато 

за периода 

на годишния 

доклад 

Източник на 

информация 

от сключените договори МИГ 

Изходен 
Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 
Брой 33 20 

База данни на 

МИГ 

Изходен 
Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ 
Брой 21 22 Отчети на МИГ 

Резултат 
Създадени работни места по 

проекти със средства от ПРСР 
Брой 21 0 

База данни на 

МИГ, отчети на 

бенефициентит

е 

Резултат 
Брой осигурени работни места 

по СВОМР 
Брой 27 2 

База данни на 

МИГ, отчети на 

бенефициентит

е 

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

Неприложимо. 

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

№ 

по 

ред 

Вид на 

кореспонденцията 
Подател Получател Относно 

1. Изходяща поща МИГ УО на 

ОПИК 

Уведомление за приключил прием на 

проекти по ОПИК - първи краен срок 

2. Изходяща поща МИГ ДФЗ Плевен Подновени застраховки по 19.2 

3. Входяща поща ДФЗ МИГ Решение за изплащане на финансова 

помощ 01.01.2019-30.09.2019 

4. Входяща поща ДФЗ МИГ Писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения 

5. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Представяне на годишен доклад по 

мярка 19.4 

6. Изходяща поща МИГ ДФЗ-

Силистра 

Предоставяне на екземпляр от Адм. 

договор за БФП за проект 0002 по 

мярка 7.2 

7. Изходяща поща МИГ ДФЗ-

Силистра 

Предоставяне на доп. информация за 

датата на Адм. договор за БФП за 

проект 0002 по мярка 7.2 

8. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Представяне на годишен доклад по 

мярка 19.2 

9. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Актуализиране на ИГРП за 2020 г. 

10. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Одобрение на Годишен доклад по мярка 

19.4 за 2019 г. 

11. Входяща поща УО на 

ОПИК 

МИГ Съгласуване на актуализиран ИГРП за 

2020 г. 
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12. Изходяща поща МИГ ДФЗ 

Габрово 

Коригирано Приложение №15 

13. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Заявление за промяна на Споразумение 

№РД50-29/16.04.2018 г. 

14. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Заповед за одобрен годишен бюджет 

15. Изходяща поща МИГ ДФЗ Представяне на Списък - Прил. 122_1.1 

16. Входяща поща ДФЗ-

Габрово 

МИГ Разяснения по проведена процедура за 

подбор на ПП по мярка 4.1 

17. Изходяща поща МИГ ДФЗ-

Габрово 

Представяне на разяснения по 

проведена процедура за подбор на ПП 

по мярка 4.1 

18. Изходяща поща МИГ УО на 

ОПИК 

Покана за участие на наблюдател в 

КППП 

19. Входяща поща ДФЗ-

Габрово 

МИГ Грешно адресирано писмо 

20. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Актуализиран ИГРП за 2020 г. 

21. Входяща поща УО на 

ОПИК 

МИГ Участие на наблюдател в КППП 

22. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Коригиране на Годишен доклад по 

мярка 19.2 за 2019 г. 

23. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Представяне на коригиран годишен 

доклад по мярка 19.2 

24. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикувани насоки по мярка 6.4 с 

искане за активиране на процедурата в 

ИСУН 

25. Входяща поща ДФЗ МИГ Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности по искането за плащане за 

10-12 месец 2019 г. 

26. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Одобрение на Годишен доклад по мярка 

19.2 за 2019 г. 

27. Входяща поща УО на 

ОПИК 

МИГ Съгласуване на актуализиран ИГРП за 

2020 г. 

28. Входяща поща УО на 

ОПИК 

МИГ Съгласуване на актуализиран ИГРП за 

2020 г. 

29. Изходяща поща МИГ ДФЗ Отстраняване на нередовности по 

искането за плащане за 10-12 месец 

2019 г. 

30. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Актуализиран ИГРП за 2020 г. 

31. Входяща поща ДФЗ МИГ Информация за оценката на проект 0003 

по процедура 220 - подписване на АД 

32. Входяща поща ДФЗ МИГ Представяне на допълнителни 

документи по аванс 2020 

33. Изходяща поща МИГ ДФЗ Представяне на допълнителни 

документи по аванс 2020 
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34. Изходяща поща МИГ ДФЗ Представяне на 4 бр. декларации по 

аванс 2020 

35. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 6.4 на ПРСР и 

ЕИП 

36. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 

еднодневно обучение на екипа и 

членове на КВО за 20 участници 

37. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 

еднодневно обучение на екипа и 

членове на КВО за 20 участници 

38. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 

еднодневно обучение на екипа и 

членове на КВО за 20 участници 

39. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 1 бр. 

информационна среща по отворени 

процедури за прием 6.4 

40. Входяща поща ДФЗ МИГ Заповед № 03-РД/921/06.04.2020 г. за 

одобрение на процедура за подбор на 

ПП 161 по мярка 4.1 

41. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 1 бр. 

обучение за местни лидери за 

разработване на проекти 

42. Изходяща поща МИГ ДФЗ  Уведомление за провеждане на 1 бр. 

обучение за местни лидери за 

разработване на проекти 

43. Изходяща поща МИГ ДФЗ 

Габрово 

Предоставяне на екземпляр от Адм. 

договор за БФП за проект 0001 по 

мярка 4.1 

44. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикувани насоки по мярка 4.1 втори 

прием с искане за активиране на 

процедурата в ИСУН 

45. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 2 бр. 

информационни срещи по отворени 

процедури за прием 

46. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 2 бр. 

информационни срещи по отворени 

процедури за прием 

47. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Актуализиран ИГРП за 2020 г. 

48. Изходяща поща МИГ УО на 

ОПИК 

Уведомяване за приключване на 

процедура за подбор на ПП по мярка 2.2 

49. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 2 бр. 

обучения по отворени процедури за 

прием 

50. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 2 бр. 

обучения по отворени процедури за 

прием 

51. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 1 бр. 

обучение за местни лидери за 
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разработване на проекти 

52. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 1 бр. 

обучение за местни лидери за 

разработване на проекти 

53. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 2 бр. 

информационни срещи по отворени 

процедури за прием 

54. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 2 бр. 

информационни срещи по отворени 

процедури за прием 

55. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за провеждане на 2 бр. 

обучения за управление и отчитане на 

проекти 

56. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за провеждане на 2 бр. 

обучения за управление и отчитане на 

проекти 

57. Входяща поща ДФЗ МИГ Решение за изплащане на финансова 

помощ 01.10.2019-31.12.2019 

58. Входяща поща ДФЗ МИГ Решение за изплащане на аванс 2020 

59. Входяща поща ДФЗ МИГ Връщане на запис на заповед за 

авансово плащане 

60. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 4.1 на ПРСР и 

ЕИП 

61. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикувани насоки по мярка 7.6 с 

искане за активиране на процедурата в 

ИСУН 

62. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Покана наблюдател в оценителна сесия 

по мярка 6.4 

63. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 7.6 на ПРСР и 

ЕИП 

64. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Промяна в състава на КВО 

65. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Покана наблюдател в оценителна сесия 

по мярка 4.1 

66. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Одобрение на извършена промяна в 

състава на КВО 

67. Входяща поща ДФЗ 

Благоевград 

МИГ Уведомително писмо за представяне на 

разяснения по процедура 294 (4.2) 

68. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за приключил прием на 

проекти по 6.4 - първи краен срок 

69. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за приключил прием на 

проекти по 7.6 - първи краен срок 

70. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Активиране на процедура 265 в ИСУН - 

втори краен срок 

71. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Активиране на процедура 221 в ИСУН - 

втори краен срок 

72. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за приключил прием на 

проекти по 6.4 - първи краен срок 

73. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и УО на 

ОПИК 

Представяне на ИГРП за 2021 г. 
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74. Изходяща поща МИГ ДФЗ 

Благоевград 

Представяне на разяснения по 

проведена процедура за подбор на ПП 

по мярка 4.2 - втори прием 

75. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 6.4 на ПРСР и 

ЕИП 

76. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 7.6 на ПРСР и 

ЕИП 

77. Входяща поща ДФЗ МИГ Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности по искането за плащане за 

01-06 месец 2020 г. 

78. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Възражение от Адриана Попова за 

отхвърлено ПП по мярка 6.4 

79. Изходяща поща МИГ ДФЗ Представяне на допълнителни 

документи по заявка за междинно 

плащане януари-юни 2020 

80. Входяща поща УО на 

ОПИК 

МИГ Съгласуване на ИГРП за 2021 г. 

81. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за приключил прием на 

проекти по 4.1 - първи краен срок 

82. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за приключил прием на 

проекти по 4.1 - първи краен срок 

83. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Публикуване на обява по 4.1 на ПРСР и 

ЕИП 

84. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Бюджет 2021 

85. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Покана наблюдател в оценителна сесия 

по мярка 6.4 - втори краен срок 

86. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за приключил прием на 

проекти по 7.6 - втори краен срок 

87. Входяща поща ДФЗ МИГ Преразглеждане на процедура 294 и 

отхвърляне на проект по мярка 4.2 

88. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Преразглеждане на процедура 294 

89. Входяща поща ДФЗ МИГ Решение за изплащане на финансова 

помощ 

90. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Уведомление за приключил прием на 

проекти по 6.4 - втори краен срок 

91. Изходяща поща МИГ ДФЗ Уведомление за приключил прием на 

проекти по 6.4 - втори краен срок 

92. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР 

и ДФЗ 

Уведомление за приключила оценка на 

проекти по 4.2 - 294 - отхвърлен проект 

93. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Оттегляне на ПП по процедура 417, 

мярка 4.1 - Ангел Христов 

94. Изходяща поща МИГ ДФЗ Оттегляне на ПП по процедура 417, 

мярка 4.1 - Ангел Христов 

95. Входяща поща ДФЗ МИГ Отстраняване на нередовности по 

заявка за плащане юли-септември 2020 

г. 

96. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Заявление за промяна на Споразумение 

№РД50-29/16.04.2018 г. 

97. Изходяща поща МИГ ДФЗ Отстраняване на нередовности по 

заявка за плащане юли-септември 2020 
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г. 

98. Входяща поща УО на 

ПРСР 

МИГ Коригиране на документи за искане за 

промяна на Споразумение РД50-

29/16.04.2018 г. 

99. Изходяща поща МИГ УО на ПРСР Коригирани документи за искане за 

промяна на Споразумение РД50-

29/16.04.2018 г. 

 

14. Опис на приложения 

Неприложимо. 

 

 

Дата: 14.01.2021 г. 

…………………………… /П;П/ 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/Иво Цветков/ 
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Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
         

ЕЗФРСР  21 3 2 3 2 0 0 0 0 

ОПИК 6 2 2 2 2 2 2 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

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; 
Н/П 0 0 0 0 

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
6 444 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

Мярка 1.1 

„Професионално 

обучение и 

придобиване на 

умения“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 

Мярка 4.1 „Подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

10 9 15 6 12 6 12 1 1 1 1 10.00 % 0 0 0.00 % 

Мярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

2 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 

Мярка 6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

9 15 15 11 11 11 11 0 0 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 50.00 % 0 0 0.00 % 

Мярка 7.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 % 0 0 0.00 % 
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„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на селата“ 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
               

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП на 

територията на 

община Бяла 

Слатина“ 

6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 100.00 % 1 1 16.67 % 

Общо: 33 33 42 24 33 24 33 6 9 6 9 27.27% 1 1 3.03% 

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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

          

Мярка 1.1 „Професионално 

обучение и придобиване на 

умения“ 

0,00 лв. 0,00 лв. - 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

991 406,00 лв. 323 653,00 лв. 50 или 60% 647 306,00 лв. 323 653,00 лв. 647 306,00 лв. 323 653,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

0,00 лв. 0,00 лв. - 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

1 251 690,97 лв. 669 113,66 лв. 75% 892 151,55 лв. 669 113,66 лв. 892 151,55 лв. 669 113,66 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

0,00 лв. 0,00 лв. - 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване 

и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата“ 

0,00 лв. 0,00 лв. - 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
  -        

Мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет 

в МСП на територията на 

община Бяла Слатина“ 

999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 90% 999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 0,00 лв. 

Общо:      3 242 200,57 лв. 
1 891 

958,90 лв. 
- 2 538 561,15 лв. 1 891 959,90 лв. 2 538 561,15 лв. 1 891 959,90 лв.      999 103,60 лв. 899 193,24 лв. 0,00 лв. 
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(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект от 

МИГ 

Субсиди

я по 

проектит

е, 

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 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрен

ие 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

Изплате

на 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

             

Мярка 1.1 

„Професионално 

обучение и 

придобиване на 

умения“ 

20 000 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0 20 000 лв. 0,00% 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

690 000 лв. 
1 498 446,

00 лв. 

1 498  

446,00 лв. 

1 154  

346,00 лв. 

618 067 

.00 лв. 

1 154  

346,00 лв. 

618 067 

.00 лв.. 

21  

333,42 лв. 

10  

666,71 лв. 

10  

666,71 лв. 

679 

333,29 лв. 
1,55% 0,00 лв. 

Мярка 4.2 

„Инвестиции в 

преработка/маркет

инг на 

селскостопански 

продукти“ 

133 700 лв. 
255  

080.65 лв. 

255 

080.65 лв. 

69  

147.00 лв. 

34  

573.50 лв. 

69 

147.00 лв. 

34 

573.50 лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0 

133 

700 лв. 
0,00% 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности“ 

800 000 лв. 
1 251 690,

97 лв. 

1 251  

690,97 лв. 

892  

151,55 лв. 

669  

113,66лв. 

892  

151,55 лв.. 

669  

113,66лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0 

800 

000 лв. 
0,00% 0,00 лв. 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

1 240 000 лв. 
1 169  

778.97 лв. 

1 169 

778.97 лв. 

1 169 

778.97 лв. 

1 169 

778.97 лв. 

1 169 

778.97 лв. 

1 169 

778.97 лв. 

772  

836,63 лв. 

772  

836,63 лв 

772  

836,63 лв 

467 

163,37 лв. 
62,33% 0,00 лв. 
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инфраструктура“ 

Мярка 7.6 

„Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на 

селата“ 

50 000 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0 50 000 лв. 0,00% 0,00 лв. 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

             

Мярка 2.2 

„Подобряване на 

производствения 

капацитет в МСП 

на територията на 

община Бяла 

Слатина“ 

1 955 

800 лв. 

2 170  

588,60 лв. 

2 170  

588,60 лв. 

2 170  

588,60 лв. 

1 953  

529,74 лв. 

2 170  

588,60 лв. 

1 953  

529,74 лв. 

2 170  

588,60 лв. 

1 953  

529,74 лв. 

1 953  

529,74 лв. 

2  

270,26 лв. 
99,88% 

304 

969,05 лв. 

Общо: 
4 889 

500 лв. 

6 315 

585,19 лв. 

6 315 

585,19 лв. 

5 456  

279,12 лв. 

4 445  

062,87 лв. 

5 456  

279,12 лв. 

4 445  

062,87 лв. 

2 965  

025.65 лв. 

2 737 

033.08 лв. 

2 737 

033.08 лв. 

2 152 

467.00 лв. 
55,98% 

304 

969,05лв. 

(излишните редове да се изтрият) 
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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 

Подобряване на 

икономическата 

ефективност на 

аграрния сектор 

14 17 17 14 21 14 21 1 1 1 1 7,14% 0 0 0.00% 

Приоритет 2 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на малките и средни 

предприятия на 

територията на МИГ 

14 10 13 10 13 10 13 3 3 3 3 21.43% 2 2 14,29% 

Приоритет 3 

Подобряване качеството 

на живот 

5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 40.00% 0 0 0.00% 

Общо: 33 30 33 27 37 27 37 6 6 6 6 18.18% 2 2 14,29% 

 

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 Подобряване 

на икономическата 

ефективност на аграрния 

сектор 

1 617 251,49 лв. 658 209,83 лв. 50, 60 или 75% 1 138 381,78 лв. 658 209,83 лв. 1 138 381,78 лв. 658 209,83 лв. 10 666,71 лв. 10 666,71 лв. 

 

0,00 лв. 
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Приоритет 2 Повишаване на 

конкурентоспособността на 

малките и средни 

предприятия на територията 

на МИГ 

1 624 949,09 лв. 1 233 750,07 лв. 75 или 90% 1 445 179,38 лв. 1 233 750,07 лв. 1 445 179,38 лв. 1 233 750,07 лв. 999 103,60лв. 899 193,24 лв. 

304  

969,05 лв. 

 

Приоритет 3 Подобряване 

качеството на живот 
0,00 лв. 0,00 лв. 0% 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 772 836,63лв. 772 836,63 лв. 0,00 лв. 

Общо: 3 242 200,58 лв. 1 891 959,90 лв. - 2 583 561,16 лв. 1 891 959,90 лв. 2 583 561,16 лв. 1 891 959,90 лв. 
1 782  

606,94 лв. 
1 682 696,58 лв. 

304  

969,05 лв. 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕ

ТИ 

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 

одобрен

ие 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

Изплатен

а 

субсидия 

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

на 

икономическ
ата 

ефективност 

на аграрния 
сектор 

1 243 700 лв. 2 349 372.14 лв. 2 349 372.14 лв 1 669 568,78лв. 987 197,33 лв. 
1 669 569 
лв. 

987 197,33 
лв. 

21 333,42 лв. 10 666,71 лв. 10 666,71 лв. 
1 233 033,29 
лв. 

0,86% 0,00 лв. 

Приоритет 2 

Повишаване 
на 

конкурентос

пособността 
на малките и 

средни 

предприятия 
на 

територията 

на МИГ 

2 355 800 лв. 2 796 434,09 лв. 
2 796  

434,09 лв. 

2 616  

664,38 лв. 

2 288  

086,57 лв. 

2 616 

664,38 лв. 

2 288  
086,57 

лв. 

2 170  

588,60 лв. 

1 953 529,74 

лв. 

1 953 529,74 

лв. 

402 270,26 

лв. 
82,92% 

304 969,05 

лв. 

Приоритет 3 
Подобряване 

качеството 

на живот 

1 290 000 лв. 
1 169 

778,97 лв. 

1 169 

778,97 лв. 

1 169 

778,97 лв. 

1 169 

778,97 лв. 

1 169 

778,97 лв. 

1 169 

778,97 
лв. 

772 836,63лв 772 836,63лв. 772 836,63 
517163,37 

лв. 
59,91% 0,00 лв. 

Общо: 
4 889  

500 лв. 

6 315 

585,20 лв. 

6 315 

585,20 лв. 

5 456 

012,13 лв. 

4 445 

062,87 лв. 

5 456 

012,13 лв. 

4 445 

062,87лв. 

2 964  

758,65 лв. 

2 737  

033,08 лв. 

2 737  

033,08 лв. 

2 152  

466,92 лв. 
55,98% 

304  

969,05 лв. 

 

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 
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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; 
0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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; 

6 0 0,00 лв. 618 067,00 лв. 10 666.71 лв. 0,00 лв. 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

1 0 0,00 лв. 34 573,50 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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;  
0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

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; 

0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
3 0 0,00 лв. 1 169 778,97 лв. 772 836.63 лв. 0,00 лв. 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

3 0 0,00 лв. 1 953 529,74 лв. 1 953 529,74 лв. 304 969.05 лв. 

 FA Друга област  0 0 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

 

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 8 
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За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
 0 0 

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 

 1 1 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

 0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

 0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)   0 0 
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P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

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

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

 0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)   0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

 0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)   0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

 0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

 0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

 772 836.63 0 

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) 

 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)  0 0 
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горското стопанство 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
 0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)  0 0 

 

 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 6 0 3 0 3 0 3 2 2 2 2 33.33% 0 0 0.00% 

Публичен орган/ 

община 
4 0 3 0 3 0 3 2 2 2 2 50.00% 0 0 0.00% 

други 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

ЧАСТНИ 21 24 33 17 24 17 24 1 1 1 1 4.76% 0 0 0.00% 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

9 15 15 11 11 11 11 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

Физическо лице 10 9 15 6 12 6 12 1 1 1 1 11.11% 0 0 0.00% 

Лице, регистрирано 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 
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по ТЗ 

Общо от ЕЗФРСР: 27 24 36 17 27 17 27 3 3 3 3 11.11% 0 0 0.00% 

                

от ОПИК                

ЧАСТНИ 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 100.00% 3 3 50.00% 

Малко или средно 

предприятие 
6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 100.00% 3 3 50.00% 

Общо от ОПИК 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 100.00% 3 3 50.00% 

                

ОБЩО: 33 27 42 20 33 20 33 6 9 6 9 27.27% 3 3 9.09% 

Излишните редове се изтриват 

 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТ

И/ 

ПОЛУЧАТЕ

ЛИ 

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 

Проце

нт на 

одобр

ение 

колон

а 11 

раздел

ена на 

колон

а 2 

Изпла

тена 

субсид

ия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 
1 310 000.00 1 169 778.97 1 169 778.97 1 169 778.97 1 169 778.97 1 169 778.97 1 169 778.97 772 836,63 772 836,63 772 836,63 537 163,37 

59.00

% 
0.00 

Публичен 

орган/ община 
1 240 000,00 1 169 778,97 1 169 778,97 1 169 778,97 1 169 778,97 1 169 778,97 1 169 778,97 772 836,63 772 836,63 772 836,63 467 163,37 62.33% 0.00 

други 70 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 000.00 0.00% 0.00 

ЧАСТНИ 1 623 700.00 2 975 217,62 2 975 217,62 2 115 644,55 1 321 754,16 2 115 644,55 1 321 754,16 21 333,42 10 666,71 10 666,71 1 613 033.29 0.66% 0.00 

Микропредпр

иятие (Моля, 

отбележете 

и 

юридическата 

форма) 

800 000.00 1 251 690,97 1 251 690,97 892 151,55 669 113,66 892 151,55 669 113,66 0.00 0.00 0.00 800 000.00 0.00% 0.00 

Физическо 

лице 
690 000.00 1 498 446,00 1 498 446,00 1 154 346,00 618 067,00 1 154 346,00 618 067,00 21 333,42 10 666,71 10 666,71 679 333,29 1,55% 0.00 

Лице, 

регистрирано 

по ТЗ 

133 700.00 225 080.65 225 080.65 69 147.00 34 573.50 69 147.00 34 573.50 0.00 0.00 0.00 133 700.00 0.00% 0.00 

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933 700,00 4 144 996,59 4 144 996,59 3 285 423,52 2 491 533,13 3 285 423,52 2 491 533,13 794 170,05 783 503,34 783 503,34 2 150 196,66 

59,65

% 
0,00 
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от ОПИК              

Малко или 

средно 

предприятие 

1 955 800,00 2 170 588,60 2 170 588,60 2 170 588,60 1 953 529,74  2 170 588,60 1 953 529,74 2 170 588,60 1 953 529,74 1 953 529,74 2 270,26 99,88% 
304 969,

05 

Общо от 

ОПИК 
1 955 800,00 2 170 588,60 2 170 588,60 2 170 588,60 1 953 529,74 2 170 588,60 1 953 529,74 2 170 588,60 1 953 529,74 1 953 529,74 2 270,26 

99,88

% 

304 96

9,05 

ОБЩО: 
4 889 500,00 6 315 585,19 6 315 585,19 5 456 012,12 4 445 062,87 5 456 012,12 4 445 062,87 2 964 758,65 2 737 033,08 2 737 033,08 2 152 466,92 

55,98

% 

304 

969,05 

Излишните редове се изтриват 

 

 

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

 

(излишните редове да се изтрият) 

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

анулиране. 
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МЕРКИ 

ПО 

ФОНДОВ

Е 

Име на 

кандидата/ 

получател

я 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заяве

ната 

помо

щ 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

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 

Одобре

на 

субсид

ия от 

УО/ДФ

З 

Изплат

ена 

субсиди

я 

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

Мерки, 

финансира

ни от 

ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

АГРОСЕМ-

2002 ООД 

Закупуване на 

оборудване за 

модернизиране 

на земеделското 

стопанство на 

„Агросем – 

2002“ ООД 

105 498.11 

лв. 

105 498.11 

лв. 
50% 

105 498.11 

лв. 

52 749.06 

лв. 
НE Н/П 

105 498.11 

лв. 

52 749.06 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

ЗЕМЕДЕЛ

СКИ 

СТОПАНИ

Н АНГЕЛ 

АСЕНОВ 

ХРИСТОВ 

Инвестиции за 

модернизация и 

механизация на 

земеделското 

стопанство на 

млад земеделски 

стопанин Ангел 

Христов 

105 000.00 

лв. 

105 000.00 

лв. 
60% 0,00 лв. 0,00 лв. Оттеглено 

Оттеглено 

от 

кандидата 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

„Трансойл 

– агро“ 

ЕООД 

Закупуване на 

надграждащо 

оборудване за 

технологична 

модернизация на 

машинния парк 

на земеделски 

производител  

„Трансойл – 

агро“ ЕООД 

119 700,00 

лв. 

119 700,00 

лв. 

60,00

% 
0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

ЗЕТА ООД 

„Закупуване на 

земеделска 

техника за 

повишаване на 

селскостопанска

та 

производителнос

т, обем на 

продукцията и 

119 932,50 

лв. 

119 932,50 

лв. 

50,00

% 

119 932,50 

лв. 

59 966,25,0

0 лв. 
НE Н/П 

119 932,50 

лв. 

59 966,25 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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по-ефективно 

използване на 

ресурсите в 

стопанство от 

територията на 

МИГ Бяла 

Слатина“ 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

ЗС 

Константин 

Костов 

 

„Инвестиция за 

подобряване на 

капацитета на 

стопанството на 

земеделски 

стопанин  

Константин 

Костов“ 

85 200,00 лв. 
85 200,00 

лв. 
50% 85 200,00 лв. 

42 600,00 

лв. 
НE Н/П 

85 200,00 

лв. 

42 600,00 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

НТД-2018 

ООД 

 

„Подобряване на 

капацитета  на 

НТД – 2018“ 

ООД, - гр.Бяла 

Слатина  за 

отглеждане на 

овощни сливови 

насаждения“ 

119 400,00 

лв. 

119 400,00 

лв. 
60% 0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

ЗС АНГЕЛ 

АСЕНОВ 

ХРИСТОВ 

„Инвестиции за 

модернизация на 

стопанството на 

млад земеделски 

стопанин Ангел 

Христов” 

97 791,50 лв. 
97 791,50 

лв. 

50,00

% 
97 791,50 лв. 

48 895,75 

лв. 
НE Н/П 

97 791,50 

лв. 

48 895,75 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

ЗП 

Христина 

Димитрова 

Янкова 

 

"Изграждане на 

стопанска сграда 

- краварник" 

119 383,89 

лв. 

119 383,89 

лв. 

50,00

% 

119 383,89 

лв. 

59 691,94 

лв. 
НЕ Н/П 

119 383,89 

лв. 

59 691,94 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 4.1 

„Подкрепа 

ЗЕМЕДЕЛ

СКИ 

„Подкрепа за 

модернизация на 

119 500,00 

лв. 

119 500,00 

лв. 

50,00

% 

119 500,00 

лв. 

59 750,00 

лв. 
НЕ Н/П 

119 500,00 

лв. 

59 750,00 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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за 

инвестици

и в 

земеделски 

стопанства

“ 

СТОПАНИ

Н 

ИВЕЛИН 

БОГДАНО

В 

ВЪЛЧКОВ 

земеделското 

стопанство на 

млад земеделски 

стопанин Ивелин 

Богданов“ 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„ПОПОВИ 

2014“ 

ЕООД 

 

Изграждане на 

многофункциона

лна зала в УПИ 

IX-1006, кв.61 по 

плана на гр. Бяла 

Слатина за 

предоставяне  на 

иновативни 

услуги на 

населението от 

територията на 

МИГ Бяла 

Слатина 

119 719,95 

лв. 

119 719,95 

лв. 
75% 

119 719,95 

лв. 

89 789,96 

лв. 
НЕ Н/П 

119 719,95 

лв. 

89 789,96 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„ФИЛИПО

ВСКИ“ 

ЕООД 

 

Повишаване на 

конкурентоспосо

бността на 

микропредприят

ие от 

територията на 

МИГ Бяла 

Слатина чрез 

модернизиране и 

оборудване на 

съществуващ  

производствен 

цех-работилница 

в УПИ XXVI-

2314, кв.123 по 

плана на гр. Бяла 

Слатина 

96 799,16 лв. 

 

96 799,16 

лв. 

 

75% 
96 799,16 лв. 

 

72 599,37 

лв. 

 

Н/П Н/П 

96 799,16 

лв. 

 

72 599,37 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„СТС 

Ауто“ 

ЕООД 

 

Инвестиция в 

оборудване на 

пункт  за  ГТП  

на СТС АУТО“ 

ЕООД – гр.Бяла 

Слатина 

32 544,00 лв. 
32 544,00 

лв. 
75% 32 544,00 лв. 

24 408,00 

лв. 
НЕ Н/П 

32 544,00 

лв. 

24 408,00 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 „РАЛЧЕВ- Модернизиране 61 100,00 лв. 61 100,00 75% 61 100,00 лв. 45 825,00 НЕ Н/П 61 100,00 45 825,00 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

СИН“ 

ЕООД 

 

на автосервизна 

база на  „Ралчев-

син“ ЕООД – 

гр.Бяла Слатина 

 лв. 

 

 лв. 

 

лв. 

 

лв. 

 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

ЕТ „БОЖИ 

ДАР 

ТРАНС - 

БИСЕР 

МАНЕВ“ 

Извършване на 

ремонтни 

дейности на 

транспортната 

база на фирма 

ЕТ "БОЖИ ДАР 

ТРАНС-БИСЕР 

МАНЕВ" 

119 890,80 

лв. 

119 890,80 

лв. 
75% 119 890,80 

лв. 

89 918,10 

лв. 
НЕ Н/П 

119 890,80 

лв. 

89 918,10 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

ЕТ „Д-Р 

ПРАМАТА

РОВА - 

ЮЛИЯ 

ИВАНОВА

” 

Модернизиране 

на 

офталмологична

та медицинска 

практика на ЕТ 

„Д-Р 

ПРАМАТАРОВ

А - ЮЛИЯ 

ИВАНОВА“ 

32 011,00 лв. 
32 011,00 

лв. 
75% 32 011,00 лв. 

24 008,25 

лв. 
НЕ Н/П 

32 011,00 

лв. 

24 008,25 

лв. 
0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„АВТОГАР

А - 

ТРАНС“ 

ООД 

 

Модернизация 

на Автогара - 

Бяла Слатина 

 

111 268,23 

лв. 

 

111 268,23 

лв. 

 

75% 

111 268,23 

лв. 

 

83 451,17 

лв. 

 

НЕ Н/П 

111 268,23 

лв. 

 

83 451,17 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„АЛЕКСДЕ

НИ“ ЕООД 

 

Пускане в 

експлоатация на 

Естетичен 

център 

 

99 736,51 лв. 

 

99 736,51 

лв. 

 

75% 
99 736,51 лв. 

 

74 802,38 

лв. 

 

НЕ Н/П 

99 736,51 

лв. 

 

74 802,38 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

„ИВИТРЕЙ

Д“ ЕООД 

 

Технологично 

оборудване на 

цех за чаши и 

опаковки на 

„Ивитрейд“ 

119 931,50 

лв. 

 

119 931,50 

лв. 

 

75% 

119 931,50 

лв. 

 

89 948,63 

лв. 

 

НЕ Н/П 

119 931,50 

лв. 

 

89 948,63 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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неземеделс

ки 

дейности“ 

ЕООД - с. 

Габаре, общ. 

Бяла Слатина 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„ТУИНИК

С-ПМ“ 

ООД 

 

Студио за 

реклама и дизайн 

– Бяла Слатина 

 

51 652,80 лв. 

 

51 652,80 

лв. 

 

75% 
51 652,80 лв. 

 

38 739,60 

лв. 

 

НЕ Н/П 

51 652,80 

лв. 

 

38 739,60 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

„ДЖИДИЕ

Н 

СТИКЕРС“ 

ЕООД 

 

Рекламен център 

ДжиДиеН 

 

47 497,60 лв. 

 

47 497,60 

лв. 

 

75% 
47 497,60 лв. 

 

35 623,20 

лв. 

 

НЕ Н/П 

47 497,60 

лв. 

 

35 623,20 

лв. 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

АУТОФИК

С ЕООД 

 

Инвестиция в 

предоставяне  на  

иновативна 

услуга за 

населението на  

Бяла Слатина 

29 523,84 лв. 

 

29 523,84 

лв. 

 

75% 0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

ХЕПИ 

СТРОЙ 20 

ЕООД 

 

„Създаване и 

развитие на ново 

предприятие на 

територията на 

„МИГ Бяла 

Слатина“ и 

разкриване на 

нови работни 

места в сферата 

на услугите - 

земни работи“ 

90 131,37 лв. 

 

90 131,37 

лв. 

 

75% 0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

"АНИ - 

БЕЛ 05" 

ЕООД 

 

„Повишаване на 

конкурентоспосо

бността на 

местната 

икономика  и 

предоставяне на 

услуги на 

119 884,21 

лв. 

 

119 884,21 

лв. 

 

75% 0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 
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дейности“ населението от 

територията на 

МИГ Бяла 

Слатина чрез 

изграждане и 

оборудване на 

търговски обект 

в УПИ XIX-

1006, кв.81 по 

плана на гр. Бяла 

Слатина“ 

Мярка 6.4 

„Инвестиц

ии в 

подкрепа 

на 

неземеделс

ки 

дейности“ 

УИНГС 

ЕООД 

 

Предлагане на 

услуги от 

„УИНГС“ ЕООД 

на територията 

на Бяла Слатина 

120 000,00 

лв. 

 

120 000,00 

лв. 

 

75% 0,00 лв. 0,00 лв. 

Отхвърлен

о на етап 

АСД 

ПП не 

отговаря на 

критериите 

за АСД 

 

0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 0,00 лв. 

Мерки, 

финансира

ни от 

ОПИК 

(ЕФРР) 

              

Мярка 2.2 

„Подобряв

ане на 

производст

вения 

капацитет 

в МСП на 

територият

а на 

община 

Бяла 

Слатина“ 

МПМ 

ЕООД  

 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

МПМ ЕООД, в 

резултат на 

внедряване на 

нова технология 

и 

диверсификация 

на услугите 

389 270,00 

лв. 

 

389 270,00 

лв. 

 

90,00

% 

389 270,00 

лв. 

 

350 343,00 

лв. 

 

НЕ Н/П 

389 270,00 

лв. 

 

350 

343,00 лв. 

 

389 

270,00 лв. 

 

350 

343,00 

лв. 

 

0,00 лв. 

Мярка 2.2 

„Подобряв

ане на 

производст

вения 

капацитет 

в МСП на 

територият

а на 

ЕМСИЕМ 

ЕООД 

 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

ЕМСИЕМ 

ЕООД, в 

резултат на 

внедряване на 

нова технология 

и 

221 386,00 

лв. 

 

221 386,00 

лв. 

 

90,00

% 

221 386,00 

лв. 

 

199 247,40 

лв. 

 

НЕ Н/П 

221 386,00 

лв. 

 

199 

247,40 лв. 

 

221 

386,00 лв. 

 

199 

247,40 

лв. 

 

0,00 лв. 
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община 

Бяла 

Слатина“ 

диверсификация 

на услугите 

Мярка 2.2 

„Подобряв

ане на 

производст

вения 

капацитет 

в МСП на 

територият

а на 

община 

Бяла 

Слатина“ 

СЕЛЕБРА 

ЕООД 

 

Подобряване на 

конкурентоспосо

бността на 

Селебра ЕООД 

388 447,60 

лв. 

 

388 447,60 

лв. 

 

90,00

% 

388 447,60 

лв. 

 

349 602,84 

лв. 

 

НЕ Н/П 

388 447,60 

лв. 

 

349 

602,84 лв. 

 

388 

447,60 лв. 

 

349 

602,84 

лв. 

 

0,00 лв. 

Общо: Н/П Н/П 
3 242 200,57 

лв. 

3 242 200,5

7 лв. 
Н/П 

2 538 561,15 

лв. 

1 891 959,9

0 лв. 
Н/П Н/П 

2 538 561,1

5 лв. 

1 891 959,

90 лв. 

999 103,6

0 лв. 

899 193,

24 лв. 
0,00 лв. 


