
 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

 

 

Период на отчитане 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Пореден номер на доклада трети 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-152/21.10.2016 г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 
гр. Харманли, п.к. 6450, обл. Хасково, общ. 

Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №2 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 
Величко Иванов Сянков 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0373 82080; 0882 630615; mig.harmanli@gmail.com] 

www.mig-harmanli.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

mailto:mig.harmanli@gmail.com
http://www.mig-harmanli.org/


 

 
 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 

Списък на съкращенията, включени в доклада ……………………………..………………….…2 

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ…………..…………………………………………4 

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

наличие на такива ……………………………………………………………………………………..4 

Изпълнение на целите на СВОМР …………………………………………………………………..4 

Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период ...………………………………..4 

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

МИГ…………………………………………………………………………………….……………….21 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ…………………….………..26 

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

поддържане на електронната страница на МИГ………………………………………………….26 

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………………………………….26 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им .….…27 

Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР………………………………………27 

Управление на Местната инициативна група…………………………………………………….27 

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение ..…….27 

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 …………………..28 

Индикатори ………………………………………………………………………………...………….28 

Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики ………………………...…….41 

Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред …………………..41 

Опис на приложения …………………………………………………………………………………45 

 

 

 

 



 

 
 

 

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

 

АЗ  Агенция по заетостта 

БФП  Безвъзмездна финансова помощ 

ДБТ  Дирекция „Бюро по труда“ 

ДВ  Държавен вестник 

ДМА  Дълготрайни материални активи 

ЕМРСР Европейска мрежа за развитие на селските райони 

ЕО  Екологична оценка 

ЕС  Европейски съюз 

ЕСФ  Европейски социален фонд 

ЕФРР  Европейски фонд за регионално развитие 

ЗК  Земеделска кооперация 

ЗООС  Закон за опазване на околната среда 

ЗП  Земеделски производител 

 ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

Структурните инструменти на Европейския съюз 

КИП  Комисия за избор на проекти 

МЗХ  Министерство на земеделието и храните 

МИГ  Местна инициативна група 

МО  Междинна оценка 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МСП  Малки и средни предприятия 

НИРД  Научно-изследователска и развойна дейност 

НПО  Неправителствени организации 

НСИ  Национален статистически институт 

НСМ  Национална селска мрежа 

НСОРБ Национално сдружение на общините в Р България 

НСРР  Национална стратегическа референтна рамка 

НЧ  Народно читалище 

NUTS  Обща класификация на териториалните единици за статистически цели, 

прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз 

ОДЗ  Обединено детско заведение 



 

 

ОП  Оперативна програма/оперативни програми 

ОПДУ Оперативна програма "Добро управление" 

ОПИК Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 

ОПИМСП Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприя-тия" 

ОПМДР Оперативна програмата за морско дело и рибарство 

ОПНОИР Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен рас-теж" 

ОПОС Оперативна програма "Околна среда" 

ОПР  Общински планове за развитие 

ОПРР  Оперативна програма "Региони в растеж" 

ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

ОПТТИ Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 

ОС  Общо събрание 

ПРСР  Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ Пречиствателни станции за отпадъчни води 

РА  Разплащателна агенция 

РЗС  Регионална служба по заетостта 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

СИФ  Социално-инвестиционен фонд 

СВОМР Стратегия за местно развитие 

ТБО  Твърди битови отпадъци 

ТСБ  Териториално статистическо бюро 

УО  Управляващ орган 

УС  Управителен съвет 

ФЛ  Физическо лице 

ЮЛ  Юридическо лице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

лица на територията на МИГ; 

Идентифицираните заинтересовани страни в СВОМР са: Община Харманли, читалища и НПО в 

областта на културата, НПО подпомагащи бизнеса, църковни настоятелства,  земеделски 

производители, кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, еднолични търговци и 

търговски дружества в сферата на услугите, търговията и производството, занаятчии. 

През отчетния период бяха проведени 10 бр. информационни срещи, в които взеха участие 123 

жители на общината от различни сектори. Заинтересованите лица бяха запознати със СВОМР, 

мерките, включени в нея, както и възможностите за подаване на проектни предложения.  

Бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери и уязвими групи на теми: 

"Информираност и умения за работа ИСУН2020“ и „Придобиване на компетентност в областите 

на кандидатстване - необходими умения за изпълнение на проекти, финансирани по СВОМР на 

МИГ Харманли“ В обученията взеха участие 40 лица. 

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

на такива; 

Сдружение „МИГ Харманли” във всички свои дейности и мероприятия по популяризиране на 

стратегията и информиране на местната общност, както и при изпълнение на проекта отделя, 

преди всичко внимание на младите хора, жените малцинствата и уязвимите групи. 

В наблюдаваните индикатори се измерва броя на лицата от посочените по-горе групи. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

МИСИЯ: Устойчив растеж и европейско развитие на община Харманли. 

Основната цел, която си поставя Стратегията е: 

Постигане на устойчиво и балансирано развитие на района с разнообразни възможности за 

заетост и на основата на ефективно развити аграрен, преработвателен и бизнес сектор, както и 

селски туризъм, свързан с местното културно-историческото наследство и териториална 

идентичност, чрез: 

1. Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и предприятията от 

преработвателната промишленост;  

Специфична цел 1 - Да се подобри ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за 

територията отрасли. 

Специфична цел 2  - Да се модернизира  технологичната база и да се внедрят иновации в 

селските стопанства на територията 

2. Подобряване качеството на живот и развитие на туризма; 

Специфична цел 1 – Да се подобрят услугите за населението и жизнената среда в селата; 

Специфична цел 2 – Да се създадат условия за развитие на туризма  и свързаното с него опазване 

на  природното и историческо наследство; 

3. Повишаване на икономическата активност и разнообразяване на неземеделските дейности 

в местната икономика; 

Специфична цел 1  - Да се разнообразят възможностите за заетост на населението из-вън 

земеделието; 

Специфична цел 2  - Да се подобрят възможностите за развитие на неземеделски дейности и 

увеличаване доходите на населението; 

4. Изграждане на териториална идентичност; 

Специфична цел 1 – Повишаване на атрактивността на територията и създаване на самоличност. 

Отчетният период е стартов за изпълнението на СВОМР и не се наблюдава изпълнение на 

целите. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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



 

 

 

 

  

 

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

     

           

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

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащан

е 

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 16 30 30 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 3 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0% 0 0 0%

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти
3 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0% 0 0 0%

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 8 18 18 17 17 17 17 0 0 0 0 0% 0 0 0%

7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура

2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0%

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

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

22 Популяризиране на местните продукти и услуги 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Общо: 20 31 31 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Брой договори с 

изплатена субсидия 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

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



 

 

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) 
5880529,44 4448172,28 76% 5490449,44 3762034,7 

5490449,4

4 
3762034,7 0 0 0 

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 
835680,98 495613,59 59% 835680,98 495613,59 835680,98 495613,59 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

338199,43 169099,72 50% 338199,43 169099,72 338199,43 169099,72 0 0 0 

6.4 Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 
3687801,26 2764611,2 75% 3297721,26 2078473,62 

3297721,2

6 
2078473,62 0 0 0 

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1018847,77 1018847,77 100% 1018847,77 1018847,77 
1018847,7

7 
1018847,77 0 0 0 

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

30480 30480 100% 0 0 0 0 0 0 0 

7.6 Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата 

30480 30480 100% 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
22 Популяризиране на местните 

продукти и услуги 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 5911009,44 4478652,28 1,75642378 5490449,44 3762034,7 
5490449,4

4 
3762034,7 0 0 0 

 

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 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

размер 

на 

разходи

те по 

проект 

от 

УО/ДФ

З 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪ

К 

Процент 

на 

одобрени

е 

Изплатен

а 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2843745 5880529 4448172 5490449 3762035 5490449 3762035 0 0 0 2843745 0% 0 

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 
200000 835681 495613,6 835681 495613,6 835681 495613,6 0 0 0 200000 0% 0 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

300000 338199,4 169099,7 338199,4 169099,7 338199,4 169099,7 0 0 0 300000 0% 0 

6.4 Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 
1320000 3687801 2764611 3297721 2078474 3297721 2078474 0 0 0 1320000 0% 0 

7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1023745 1018848 1018848 1018848 1018848 1018848 1018848 0 0 0 1023745 0% 0 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

40000 30480 30480 0 0 0 0 0 0 0 40000 0% 0 



 

 
7.6 Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата 

40000 30480 30480 0 0 0 0 0 0 0 40000 0% 0 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0% 0 

22 Популяризиране на местните 

продукти и услуги 
50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0% 0 

Общо: 2933745 5911009 4478652 5490449 3762035 5490449 3762035 0 0 0 2933745 0% 0 

 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

                

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

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 

Проце

нт на 

одобре

ние 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 

12 

разделе

на на 

колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделския сектор и предприятията 

от преработвателната промишленост 

(вкл. винопроизводство и 

производство на тахан). 

6 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Приоритет 2: Подобряване 

качеството на живот и развитие на 

туризма. 

4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Приоритет 3: Повишаване на 

икономическата активност и 

разнообразяване на неземе-делските 

дейности в местната икономика; 

8 18 18 17 17 17 17 0 0 0 0 0% 0 0 0% 



 

 
Приоритет 4 Изграждане на 

териториална идентичност 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Общо: 20 31 31 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

 

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: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделския сектор и предприятията от 

преработвателната промишленост (вкл. 

винопроизводство и производство на 

тахан). 

1173880,41 664713,31 57% 1173880,41 664713,31 1173880,41 664713,31 0 0 0 

Приоритет 2: Подобряване качеството 

на живот и развитие на туризма. 
1049327,77 1049327,77 100% 1018847,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 0 0 0 

Приоритет 3: Повишаване на 

икономическата активност и 

разнообразяване на неземе-делските 

дейности в местната икономика; 

3687801,26 2764611,2 75% 3297721,26 2078473,62 3297721,26 2078473,62 0 0 0 

Приоритет 4 Изграждане на 

териториална идентичност 
0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 5911009,44 4478652,28 77% 5490449,44 3762034,7 5490449,44 3762034,7 0 0 0 

 

 

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

              
ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

Заявен общ 

размер на 

Заявена 

субсидия по 

Одобрен 

общ 

Субсидия 

по 

Заявен 

общ 

Заявена 

субсидия 

Одобрен 

общ 

Субсидия 

по 

Сключе

ни 
ОСТАТЪК 

Процен

т на 

Изплатен

а 



 

 
субсидията за 

целия период 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

към 

УО/ДФЗ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

договор

и 

одобрен

ие 

субсидия 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

разделе

на на 

колона 

2 

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

Приоритет 1: Повишаване на 

конкурентоспособността на 

земеделския сектор и 

предприятията от 

преработвателната 

промишленост (вкл. 

винопроизводство и 

производство на тахан). 

500000,00 1173880,41 664713,31 1173880,41 664713,31 1173880,41 664713,31 0 0 0 500000,00 0% 0 

Приоритет 2: Подобряване 

качеството на живот и развитие 

на туризма. 

1063745,00 1049327,77 1049327,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 0 0 0 1063745,00 0% 0 

Приоритет 3: Повишаване на 

икономическата активност и 

разнообразяване на неземе-

делските дейности в местната 

икономика; 

1320000,00 3687801,26 2764611,2 3297721,26 2078473,62 3297721,26 2078473,62 0 0 0 1320000,00 0% 0 

Приоритет 4 Изграждане на 

териториална идентичност 
50000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000,00 0% 0 

Общо: 2933745,00 5911009,44 4478652,28 5490449,44 3762034,70 5490449,44 3762034,70 0 0 0 2933745,00 0% 0 

 

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

                

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 



 

 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР 20 31 31 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

ПУБЛИЧНИ 6 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Публичен орган/ община 4 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

НПО 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

ЧАСТНИ 14 27 27 26 26 26 26 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Малко или средно 

предприятие 
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и юридическата 

форма) 

8 26 26 25 25 25 25 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Физическо лице 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

ЕТ 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Лице, регистрирано по ТЗ 3 19 19 18 18 18 18 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Друго (ако е приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

Общо от ЕЗФРСР: 20 31 31 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

ОБЩО: 20 31 31 29 29 29 29 0 0 0 0 0% 0 0 0% 

 

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 

субсиди

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

Склю

чени 

догово

ри 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 



 

 
ята за 

целия 

период 

подадени в 

МИГ 

МИГ по проект от 

МИГ 

УО/ДФЗ разходи

те по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

одобрен

и от 

УО/ДФЗ 

колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР 2933745 5911009,44 4478652,28 5490449,44 3762034,7 5490449,44 3762034,7 0 0 0 2933745 0% 0 

ПУБЛИЧНИ 1113745 1049327,77 1049327,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 0 0 0 1113745 0% 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Публичен орган/ 

община 
1063745 1049327,77 1049327,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 1018847,77 0 0 0 1063745 0% 0 

НПО 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0% 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

ЧАСТНИ 1820000 4861681,67 3429324,51 4471601,67 2743186,93 4471601,67 2743186,93 0 0 0 1820000 0% 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 195201,2 117120,72 195201,2 76069,91 195201,2 76069,91 0 0 0 0 0% 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

1320000 4666480,47 3312203,79 4276400,47 2667117,02 4276400,47 2667117,02 0 0 0 1320000 0% 0 

Физическо лице 200000 322480,4 187693,24 322480,4 187693,24 322480,4 187693,24 0 0 0 200000 0% 0 

ЕТ 0 475009,09 355581,17 475009,09 344385,95 475009,09 344385,95 0 0 0 0 0% 0 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
300000 3868990,98 2768929,38 3478910,98 2135037,83 3478910,98 2135037,83 0 0 0 300000 0% 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Общо от ЕЗФРСР: 2933745 5911009,44 4478652,28 5490449,44 3762034,70 5490449,44 3762034,70 0 0 0 2933745 0% 0 

ОБЩО: 2933745 5911009,44 4478652,28 5490449,44 3762034,70 5490449,44 3762034,70 0 0 0 2933745 0% 0 

 

 

 

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

               



 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулира

но 

заявлен

ие 

Мотив за 

отхвърляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ен общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобр

ена Изпл

атена 

субси

дия субсид

ия от 

УО/Д

ФЗ 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

    5880529,44 4448172,28 76% 5490449,44 2707886 0 0 4156596,54 2707886 0 0 0 

4.1 Инвестиции 

в земеделски 

стопанства 

    835680,98 495613,59 59% 835680,98 199994,26 0 0 513200,58 199994,26 0 0   

BG06RDNP001-

19.011-0001 

ЗП Станислав 

Антонов 

Манолов 

Модернизация на 

земеделско 

стопанство за 

производство на 

зеленчукови и 

зърнено – житни 

култури 195201,20 117120,72 60% 195201,20 76069,91 

0 0 

195201,20 76069,91 

0 0 0 

BG06RDNP001-

19.011-0002 

ЗП Георги 

Петров 

Георгиев 

Модернизиране 

на земеделско 

стопанство, чрез 

закупуване на 

нова техника 69600,00 41760,00 60% 69600,00 резерва 

0 0 0 

0 

0 0 0 

BG06RDNP001-

19.011-0003 

ЗП Гергана 

Господинова 

Боразова 

Закупуване на 

земеделска 

техника за 

нуждите на 

стопанството. 99384,00 59630,40 60% 99384,00 резерва 

0 0 0 

0 

0 0 0 

BG06RDNP001-

19.011-0004 

Сакар Мийт 

ЕООД 

Покупка на 

техника за 

нуждите на 

животновъдното 

стопанство 140879,38 84527,63 60% 140879,38 54900,69 

0 0 

140879,38 54900,69 

0 0 0 



 

 

BG06RDNP001-

19.011-0005 Лин ООД 

Модернизация за 

биологично 

стопанство за 

зеленчуци 177120,00 106272,00 60% 177120,00 69023,66 

0 0 

177120,00 69023,66 

0 0   

BG06RDNP001-

19.011-0006 

ЗП Пламен 

Недялков 

Николов 

Моденизация на 

животновъдно 

стопанство 95546,40 57327,84 60% 95546,40 резерва 

0 0 0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.011-0007 

ЗП Деян 

Тончев Точев 

Модернизация на 

земеделското 

стопанство на ЗП 

Деян Тончев 

Точев 

чрез закупуване 

на прикачен 

инвентар 57950,00 28975,00 50% 57950,00 резерва 

0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции 

в 

преработка/ма

ркетинг на 

селскостопанск

и продукти 

    338199,43 169099,72 

50% 

338199,43 169099,72 0 0 338199,43 169099,72 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.013-0001 

Тракийско 

вино ООД 

Закупуване на 

оборудване и 

съоръжения за 

модернизация на 

винарна 142813,76 71406,88 50% 142813,76 71406,88 

0 0 

142813,76 71406,88 

0 0 0 

BG06RDNP001-

19.013-0002 

Тубиком 

ООД 

Изграждане на 

цех за 

производство на 

тахан 195385,67 97692,84 50% 195385,67 97692,84 

0 0 

195385,67 97692,84 

0 0 0 

6.4 

Инвестиционн

а подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

    3687801,26 2764611,2 75% 3297721,26 
1319944,2

5 
0 0 2286348,76 1319944,3 0 0 0 



 

 

BG06RDNP001-

19.045-0001 

Павлови 

ЕООД 

Повишаване на 

конкурентоспосо

бността на 

Павлови ЕООД 

чрез закупуване 

на нови машини и 

оборудване 390080,00 292560,00 75% 0,00 0,00 

Отхвър

лено 

При 

изчисление 

на 

показателите 

за 

ефективност 

на 

инвестицият

а и 

финансовите 

показатели 

се установи, 

че 

инвестицият

а по проекта 

не е 

ефективна и 

не следва 

проекта да 

бъде 

предложен 

за 

финансиране

. 0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0002 

Дар Транс 

ООД 

Разщиряване на 

дейността на Дар 

Транс ООД, чрез 

закупуване на 

комбиниран багер 

- товарач 115900,00 86925,00 75% 115900,00 резерва 0 0 0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0003 

Д-р Хари 

Папазян ЕТ 

Модернизиране 

на амбулатория за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ в гр. 

Харманли 30650,29 22312,07 73% 30650,29 11116,86 0 0 30650,29 11116,86 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0004 

Д-р Стефка 

Здравкова 

Модернизиране 

на очен кабинет в 

гр. Харманли 46320,00 34175,88 74% 46320,00 16800,26 0 0 46320,00 16800,26 0 0 0 



 

 

BG06RDNP001-

19.045-0005 

Бул Машрум 

ЕООД 

Въвеждане на 

нови услуги и 

дейности, чрез 

закупуване на 

специализирани 

машини 390980,00 293235,00 75% 390980,00 141808,46 0 0 390980,00 141808,46 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0006 

Елиани 2017 

ЕООД  

Търговски обект 

– магазин за 

пакетирани 

хранителни стоки  86393,91 64795,43 75% 86393,91 64795,43 0 0 86393,91 64795,43 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0007 

Д-Р Милко 

Гочев – 

Амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

дентална 

помощ ЕООД 

Модернизиране 

на съществуваща 

дентална 

практика в гр. 

Харманли 171391,00 128543,25 75% 171391,00 62163,51 0 0 171391,00 62163,51 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0008 

Манолови 

Груп ООД 

Закупуване на 

машини и 

оборудване за 

производство на 

пастьоризиран 

компост 390500,00 292875,00 75% 390500,00 резерва 0 0 0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0009 

Натали –

Наталия 

Пачеманова -

Костадин 

Пачеманов 

ЕТ 

Инвестиции, 

растеж и 

стабилност – 

новата визия за 

развитие на ЕТ 

„Натали” 100991,64 75743,73 75% 100991,64 75743,73 0 0 100991,64 75743,73 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0010 

Техноклима 

ООД 

Закупуване на 

специализирано 

оборудване 13461,53 10096,18 75% 13461,53 4882,49 0 0 13461,53 4882,49 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0011 

Камелия 

ЕООД 

Разширяване на 

дейността на 

"Камелия" ЕООД 

чрез изграждане 

на 

автомивка и 

довършителни 

дейности в 361803,55 271352,66 75% 361803,55 271352,66 0 0 361803,55 271352,66 0 0 0 



 

 
автосервиз 

BG06RDNP001-

19.045-0012 

Медико-

техническа 

лаборатория 

Вера Дент 

ЕООД 

Модернизиране 

на медико- 

техническа 

лаборатория 32355,02 24266,26 75% 32355,02 11735,18 0 0 32355,02 11735,18 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0013 

АБС - Строй 

ООД 

Изграждане на 

ремонтна 

работилница за 

строителна 

техника 374382,95 280787,21 75% 374382,95 280787,21 0 0 374382,95 280787,21 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0014 

Дан-Мар-

2017 ЕООД 

Изграждане на 

Салон за красота 

в гр. Харманли 197031,71 147773,78 75% 197031,71 71463,41 0 0 197031,71 71463,41 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0015 

Диамант 2000 

- Ивелин 

Георгиев - 

Маргарита 

Георгиева ЕТ 

Изграждане на 

автосервиз за 

автобояджийски 

и тенекеджийски 

услуги и 

закупуване на 

оборудване 343367,16 257525,37 75% 343367,16 257525,36 0 0 343367,16 257525,36 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0016 

Гого Багер 

ЕООД 

Закупуване на 

специализирана 

строителна 

техника 137220,00 102915,00 75% 137220,00 49769,69 0 0 137220,00 49769,69 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.045-0017 Лин ООД 

Закупуване на 

специализирана 

техника за 

строителни и 

почистващи 

дейности 158000,00 118500,00 75% 158000,00 резерва 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

BG06RDNP001-

19.045-0018 

Стройтех 

2006 ЕООД 

Инвестиция 

насочена в 

закупуването на 

строителна 

техника, с цел 

увеличаване на 

конкурентоспосо

бността на 

новосъздаденото 

предприятие 

“Стройтех 2006” 

ЕООД 346972,50 260229,38 75% 346972,50 резерва 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Инвестиции 

в създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктур

а 

    1018847,77 1018847,77 100% 1018847,77 
1018847,7

7 
0 0 1018847,77 1018847,8 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.010-0001 

Община 

Харманли 

Реконструкция, 

ремонт, 

оборудване и 

обзавеждане на 

детска ясла „Ален 

мак“, гр. 

Харманли 391152,7 391152,7 100% 391152,7 391152,7 0 0 391152,7 391152,7 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.010-0002 

Община 

Харманли 

Обновяване на 

„Гробищен парк” 

в гр. Харманли 236538,17 236538,17 100% 236538,17 236538,17   0 236538,17 236538,17 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.010-0003 

Община 

Харманли 

Рехабилитация и 

реконструкция на 

улична мрежа на 

територията на 

община 

Харманли 391156,9 391156,9 100% 391156,9 391156,9   0 391156,9 391156,9 0 0 0 



 

 
Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

    30480,00 30480,00 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.6 

Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяван

е и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на 

селата 

    30480,00 30480,00 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BG06RDNP001-

19.017-0001 

Община 

Харманли 

Харманли – 

култура, 

традиции и 

обичаи 30480,00 30480,00 100% 0 0 

Отхвър

лено 

Не са 

представени 

всички 

изискуеми 

документи 

при 

подаване на 

проектното 

предложение

. На етап 

комуникация 

са изискани 

непредставе

ните 

документи, 

но не са 

представени 

всички 

поискани 

документи и 

информация. 0 0 0 0 0 



 

 
Мерки, извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент (EC) 

№ 1305/2013, 

но 

съответстващи 

на целите на 

регламента 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

    0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Популяризира

не на местните 

продукти и 

услуги 

    0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо:     5911009,44 4478652,28 176% 5490449,44 2707886 0   4156596,54 2707886 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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; 

На 15.01.2018г. с решение № 294 Управителния съвет на МИГ одобри изменение на индикативна годишна 

работна програма за приемите по мерките от СВОМР за 2018г. 

На 10.05.2018г. с решение № 333 Управителния съвет на МИГ одобри изменение на индикативна годишна 

работна програма за приемите по мерките от СВОМР за 2018г. 

На 21.09.2018г. с решение № 366 Управителния съвет на МИГ одобри индикативна годишна работна 

програма за приемите по мерките от СВОМР за 2019г. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

През отчетния период се извърши информиране и подпомагане на проекти на потенциални кандидати – 

54бр.; 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период бяха извършени следните дейности, свързани с изпълнението на стратегията: 

 

На 19.02.2018г. с решения от № 301 до № 305 Управителния съвет на МИГ одобри обяви за прием на 

проектни предложения: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 19.02.2018г. с решения от № 306 до № 310 Управителния съвет на МИГ одобри Условия и образци на 

документи за кандидатстване: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 19.02.2018г. с решение № 311 управителния съвет на МИГ обявява обяви за прием:  

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 19.02.2018г. с решение № 312 управителния съвет на МИГ определя бюджети за прием: 



 

 
по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв.; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- 300 000,00лв.; 

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

по мащаби инфраструктура - 1 023 745,00лв.; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“- 40 000,00лв.; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.; 

На 23.03.2018г. с решение № 315 управителния съвет на МИГ утвърждава Ред за оценка на проектни 

предложения към СВОМР на МИГ Харманли и взема решение при промяна в нормативната база, 

автоматично да се прави актуализация в реда за оценка. 

На 23.03.2018г. с решения от № 316 до № 320 управителния съвет на МИГ обявява обяви за прием:  

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 23.03.2018г. с решения от № 321 до № 326 Управителния съвет на МИГ одобри Условия и образци на 

документи за кандидатстване: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 23.03.2018г. с решение № 327 управителния съвет на МИГ определя бюджети за прием: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв.; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- 300 000,00лв.; 

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

по мащаби инфраструктура - 1 023 745,00лв.; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“- 40 000,00лв.; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.; 

На 13.06.2018г. с решения от № 335 до № 340 Управителния съвет на МИГ одобри обяви за прием на 

проектни предложения: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

по подмарка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 13.06.2018г. с решения от № 341 до № 346 Управителния съвет на МИГ одобри Условия и образци на 

документи за кандидатстване: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

по подмарка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 13.06.2018г. с решение № 347 управителния съвет на МИГ обявява обяви за прием:  

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 



 

 
по подмарка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

На 13.06.2018г. с решение № 348 управителния съвет на МИГ определя бюджети за прием: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 200 000,00лв.; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- 300 000,00лв.; 

по подмарка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 1 320 000,00; 

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

по мащаби инфраструктура - 1 023 745,00лв.; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“- 40 000,00лв.; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ – 50 000,00лв.; 

На 19.06.2018г. с решения от № 351 до № 356 управителния съвет на МИГ одобри Вътрешни правила за 

работа на Комисиите за подбор на проектни предложения: 

по подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

по подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

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

по мащаби инфраструктура; 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“ ; 

МИГ Харманли подготви в ИСУН проекта на процедури за прием на проекти в съответствие с одобрените 

обяви и насоките за кандидатстване, включително относимите документи, за което информира с писмо 

УО на ПРСР 2014 - 2020г. не по-късно от 20 работни дни преди началния срок за прием на проектни 

предложения. 

Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020г. активира процедурите в ИСУН. 

Обявите за прием на проектни предложения по процедурите, се публикуваха от МИГ на интернет 

страницата на МИГ, в един местен вестник, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и 

сградите на общинските администрации на територията на МИГ, не по-късно от 3 работни дни след 

активирането ѝ в ИСУН. 

МИГ изпрати обявите по електронна поща във формат "МS word" и във формат "pdf" на УО на ПРСР 2014 

- 2020 г. за публикуването им на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. и на Единния 

информационен портал. 

Промени в обявите и процедурите, след одобрението им от УО на ПРСР 2014-2020г. не са извършвани. 

Процедурите за подбор на проектни предложения са обявени на 18.07.2018г. с няколко крайни срока за 

кандидатстване. 

Първият краен срок за кандидатстване приключи на 10.09.2018 г. в 17:00 ч. 

В рамките на първи краен срок по шестте отворени процедури бяха подадени 31 проектни предложения, 

както следва: 

по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли - подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ – 7 проектни предложения; 

по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли - подмярка 4.2. – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – 2 проектни предложения; 

по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли - подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ – 18 проектни предложения; 

по процедура BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли - подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура – 3 проектни 

предложения; 

по процедура BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли - подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – 

1 проектно предложение; 

по процедура BG06RDNP001-19.018 „МИГ Харманли – мярка 22 - „Популяризиране на местните 

продукти и услуги “ – няма входирани проектни предложения. 



 

 
На 11.09.2018г. с решения от № 357 до № 362 управителния съвет на МИГ определи поименния състав на 

КППП и съответствие на квалификацията и професионалните компетентности на членовете по следните 

процедури: 

по BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли - подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

по BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли - подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“; 

по BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли - подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“; 

по BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли - подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 

по BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли - подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“; 

На 11.09.2018г. с решение от № 363 управителния съвет на МИГ определи възнаграждения за външни 

експерт-оценители, членове на КППП за етап на оценка ОАСД – 50,00лв. на оценен проект и 

възнаграждения за външни експерт-оценители, членове на КППП за етап на оценка ТФО – 50,00лв. на 

оценен проект с включени осигуровки за сметка на работодател. 

Със Заповед № МХ - 12/11.09.2018г. на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Харманли“, е назначена 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.011 „МИГ 

Харманли - подмярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Със Заповед № МХ - 13/11.09.2018г. на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Харманли“, е назначена 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.013 „МИГ 

Харманли - подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

Със Заповед № МХ - 14/11.09.2018г. на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Харманли“, е назначена 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.045 „МИГ 

Харманли - подмярка 6.4. – „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Със Заповед № МХ - 15/11.09.2018г. на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Харманли“, е назначена 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.010 „МИГ 

Харманли - подмярка 7.2. – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Със Заповед № МХ - 16/11.09.2018г. на Председателя на УС на Сдружение „МИГ Харманли“, е назначена 

Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/ по процедура BG06RDNP001-19.017 „МИГ 

Харманли - подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“ 

На 12.09.2018г. в ИСУН бяха създадени оценителни сесии и бяха добавени профилите на оценителите, 

съгласно посочените по-горе заповеди. 

Разпределението на проектните предложения е извършено на 13.09.2018г., от председателя на КППП 

автоматично 

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

периода 13.09.2018 г.  – 07.10.2018г. 

Разпределението на проектните предложения беше извършено от председателя на КППП автоматично на 

07.10.2018г. 

Техническа и финансова оценка на проектните предложения се извърши в периода 07.10.2018г. – 

20.10.2018г. 

На 22.10.2018г. се съставиха оценителните доклади по петте процедури. 

На 21.09.2018г. с решение от № 366 управителния съвет на МИГ одобри Индикативна годишна работна 

програма за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2019г. 

На 26.10.2018г. с решение от № 368 управителния съвет на МИГ одобри Оценителен доклад за работа на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.011 „МИГ Харманли - подмярка 4.1. – „Инвестиции в 

земеделски стопанства“. 

На 26.10.2018г. с решение от № 370 управителния съвет на МИГ одобри Оценителен доклад за работа на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.013 „МИГ Харманли - подмярка 4.2. – „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

На 26.10.2018г. с решение от № 372 управителния съвет на МИГ одобри Оценителен доклад за работа на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.045 „МИГ Харманли - подмярка 6.4. – „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности“. 

На 26.10.2018г. с решение от № 374 управителния съвет на МИГ одобри Оценителен доклад за работа на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.010 „МИГ Харманли - подмярка 7.2. – „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 



 

 
На 26.10.2018г. с решение от № 376 управителния съвет на МИГ одобри Оценителен доклад за работа на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.017 „МИГ Харманли - подмярка 7.6. – „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство 

на селата“. 

На 31.10.2018г. се изпратиха уведомления до кандидатите, които не са одобрени или са частично 

одобрени. 

На 01.11.2018г. се прикачиха в ИСУН всички документи по оценката на проектите и се изпратиха 

уведомления до УО на ПРСР и ДФЗ. 

По посочените процедури бяха одобрени от МИГ 29 проектни предложения, а 2 проектни предложения са 

отхвърлени. 

На 13.11.2018г. с решение от № 378 Управителния съвет на МИГ одобри обяви за прием на проектни 

предложения: 

по подмярка 4.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с разполагаем 

финансов ресурс – 130 900,28лв. 

по подмярка 7.6. – „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“, с разполагаем финансов ресурс – 40 000,00лв.; 

по мярка 22. – „Популяризиране на местните продукти и услуги“, с разполагаем финансов ресурс – 50 

000,00лв. ; 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

За регистриране на документи в общото деловодство на сдружението се използва Единната държавна 

система за деловодство, която се прилага за цялата входяща и изходяща кореспонденция; 

Архивът на МИГ е обособен в отделно помещение, където се съхранява цялата документация на 

сдружението. 

 

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

електронната страница на МИГ; 

През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. бяха извършени публикации в местни печатни и електронни 

медии вестник „Сакар нюз“ /http://sakarnews.info/, както и на електронната страница на МИГ: 

http://www.mig-harmanli.org/news.php , с които се информираха заинтересованите страни за предстоящи 

събития, организирани от МИГ /информационни срещи, обучения/ 

Бяха публикувани покани за прием на проектни предложения по всички мерки, включени в СВОМР. 

През месец декември беше отворен прием на проектни предложения по три процедури, в рамките на 

планирания втори краен срок за прием на проекти, като същите бяха публикувани и във вестник „Сакар 

нюз“ /, както и на електронната страница на МИГ: http://www.mig-harmanli.org/news.php. Обявите бяха 

поставени в сградата на офиса на МИГ и в сградата на Община Харманли. 

Поддържа се актуална информация съгласно чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. със следната 

информация: 

Одобрената стратегия за ВОМР; 

Всички решения и протоколи на УС и ОС; 

Списък на членовете на УС и ОС; 

Устав на сдружението; 

Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки; 

Списък на физическите лица и списък на юридическите лица, с които МИГ има сключени договори; 

Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията; 

Правила за работа на МИГ; 

Доклади за дейността и Годишни финансови отчети; 

Годишни доклади за изпълнение на стратегията за ВОМР. 

С цел популяризиране на дейността на МИГ, бяха изготвени печатни и рекламни материали, които бяха 

раздадени на местните заинтересовани страни. 

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; 

http://www.mig-harmanli.org/news.php
http://www.mig-harmanli.org/news.php


 

 
През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. не са извършвани мониторинг на изпълнението на договорите 

с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на 

място от представители на МИГ. 

 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им - Неприложимо; 

 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР – ще се наблюдава: 

Всички проекти с иновативни характеристики, които се подават към инвестиционните мерки на 

СВОМР са приоритетни, съгласно приетите критерии за оценка. 

 Иновативният момент на СВОМР на МИГ Харманли е допълнителната мярка 22, създадена след 

проучване на настроенията на общността и в съответствие с нейните икономически интереси. 

Целите и обхватът на мярка 22 са следните: 

1. Повишаване атрактивността на територията и създаване на самоличност чрез устойчива 

експлоатация на непроизводствените ресурси и създаване на нови форми на организация на 

икономическите дейности. 

2. Насърчаване на сътрудничеството и изграждане на добри взаимоотношения между местните 

предприемачи. Съвместно популяризиране на продукти и услуги. Реклама; 

3. Гарантиране на качеството на продуктите и услугите, като елемент, който укрепва 

идентичността на територията и осигурява устойчивост на инвестициите; 

Обхват: По мярката се подпомагат проекти, които водят до запазване на териториалната 

идентичност и спомага за популяризиране на продуктите и услугите. Изпълнява се на 

територията на МИГ Харманли. 

 

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

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ  - Неприложимо; 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - Неприложимо; 

3. Промяна на счетоводител на МИГ - Неприложимо; 

4. Промяна на други служители на МИГ- Неприложимо; 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ; 

През отчетния период 01.01.2018 – 31.12.2018г. Управителния съвет на МИГ е в същия състав. 

С Решение № 298/02.02.2018г. освобождава Русиян Трифонов Керанов, представител на 

нестопанския сектор от членство в сдружението 

През отчетния период бяха извършени следните промени в Общото събрание на МИГ: 

С Решение № 146/02.02.2018г. Прием за член на ОС - Йорданка Делчева Стефанова, с. Доситеево, 

представител на нестопанския сектор, на мястото на Русиян Трифонов Керанов, представител на 

нестопански сектор с. Доситеево. 

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

7. Промяна на офиса на МИГ - Неприложимо; 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ - Неприложимо; 

 

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

Подадено е Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР изх № 75/28.11.2017г. и е 

подписано допълнително споразумение на 25.01.2018г. към Споразумение РД 50-152/21.10.2016г. 

Подадено е Заявление за промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР изх № 23/13.04.2018г. и е 

подписано допълнително споразумение на 25.06.2018г. към Споразумение РД 50-152/21.10.2016г. 

 



 

 
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 - Неприложимо; 

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. 

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

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени

Работни места, разкрити в

резултат от подпомагане на

проектите, финансирани от:

22 32 9 32 9 0 0 0 0

ЕЗФРСР 22 32 9 32 9 0 0 0 0

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени проекти)

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)

Индикатор
Брой съгласно 

СВОМР

Планиран брой 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за периода 

от подписване на СВОМР

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР

1 2 3 4 5 6

Жители, които ще се ползват от подобрени 

ИТ услуги/инфраструктура;
0 0 0 0 0

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, 

свързани с ИТ.

15000 39978 39978 0 0

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

ЕЗФРСР. 



 

 

 

 

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; 

0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

7 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

2 0 0 0 0 0 



 

 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с 

акцент върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто 

им интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране 

на местните пазари и къси вериги на доставки, 

групи на производителите и организации и 

междубраншови организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението 

на риска на стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове 

и амоняк от селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

17 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
3 0 0 0 0 0 



 

 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските 

райони; 

0 0 0 0 0 0 

  FA Друга област  0 0 0 0 0 0 

 

 

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/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

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 

0 0 

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 

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) 

0 0 (Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия 

в селското стопанство и 

хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 (Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

P5 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика 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 

0 0 (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) 0 0 



 

 

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 



 

 

 

 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по СВОМР Бр. 20 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СВОМР 
Бр. 24 0 0 

Общ обем на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лв. 3 590 000 0 0 

Брой консултации, предоставени на 

потенциални бенефициенти 
Бр. 40 54 98 

Брой подпомогнати микропредприятия Бр. 8 0 0 

Брой проекти с инвестиция в туризъм Бр. 1 0 0 

Проекти свързани с подобряване/изграждане 

на сгради 
Бр. 5 0 0 

Проекти свързани с предоставяне на услуги Бр. 4 0 0 

Организирани обучения Бр. 10 2 3 

Индикатори за резултат 

Брой модернизирани земеделски стопанства Бр. 2 0 0 

Брой икономически единици, въвели нови 

продукти, процеси или  технологии 
Бр. 4 0 0 

Допълнителен брой туристи в резултат от 

интервенциите по СВОМР 
% 10 0 0 

Брой нощувки на територията на МИГ  в 

резултат от интервенциите по СВОМР 
Бр. 5 0 0 

Население в селските райони, което се 

възползва от подобрените услуги 
Бр. 1 000 0 0 

Изградени/обновени сгради и съоръжения 

свързани с културни, спортни и социални 

услуги 

Бр. 1 0 0 

Участници, завършили успешно обучение Бр. 100 40 63 

Жени, завършили успешно обучение Бр. 50 29 46 

Млади хора до 40 г. и жени успешно 

реализирали проекти по СВОМР 
% 30 0 0 

Брой възстановени традиции и обичаи. Бр. 2 0 0 

Брой на населените места с успешно 

реализирани проекти по  СВОМР 
Бр. 5 0 0 



 

 

 

 

Индикатори за въздействие 

Брутен брой създадени работни места Бр. 22 0 0 

 

Индикатори по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по мярката бр. 3 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
бр. 4 0 0 

Общ обем на инвестициите/със 

съфинансиране/ 
Лв. 300 000 0 0 

Брой, подпомогнати стопанства от 

приоритетните сектори по мярката 
бр. 2 0 0 

Индикатори за резултат 

Брой стопанства, въвели нов продукт 

или технология 
бр. 1 0 0 

Създадени нови насаждения Дка 15 0 0 

Дял на младите фермери, финансирани 

по мярката 
% 30 0 0 

Индикатори за въздействие 

Създадени работни места бр. 3 0 0 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни идникатори 



 

 

 

 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 3 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 4 0 0 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 500 000 0 0 

Индикатори за резултат 

Брой предприятия, въвели нов продукт 

или технология 
Брой 1 0 0 

Модернизирани предприятия Брой 3 0 0 

Изградени лаборатории Брой 1 0 0 

Брой предприятия, произвеждащи 

биологични продукти 
Брой 1 0 0 

Индикатори за въздействие 

Създадени работни места Брой 5 0 0 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Постигнато 

за периода 

на годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 8 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 10 0 0 

Общ размер на инвестициите /със 

съфинансиране/ 
Лева 1 700 000 0 0 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой 1 0 0 

Обем на инвестициите в туризъм Лева 100 000 0 0 

Брой подпомогнати бенефициенти 

за нови, нетуристически услуги  
Брой 2 0 0 

Обем на инвестициите в нови, не 

туристически услуги 
Лева 250 000 0 0 

Индикатори за резултат 

Брой подпомогнати нови дейности 

в стопанствата 
Брой 2 0 0 



 

 

 

 

Подпомогнати занаяти Брой 1 0 0 

Подпомогнати микропредприятия в 

сферата на техническите услуги 
Брой 1 0 0 

Индикатори за въздействие 

Общ брой създадени работни 

места  
Брой 12 0 0 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 2 0 0 

Общ размер на инвестициите Лева 1 000 000 0 0 

Брой проекти, свързани с 

информационни и 

телекомуникационни услуги 

Брой 1 0 0 

Брой проекти за 

изграждане/подобряване на сгради, 

свързани с предоставяне на услуги 

Брой 2 0 0 

Индикатори за резултат 

Възстановени общински пътища Км 3 0 0 

Заведения за социални услуги с 

подобрена база 
Брой 1 0 0 

Подобрени младежки и спортни 

центрове 
Брой 1 0 0 

Подобрени културни центрове Брой 1 0 0 

Социални, културни, спортни и 

младежки центрове въвели мерки за 

енергийна ефективност 

Брой 1 0 0 

Индикатори за въздействие 

 Създадени допълнителни работни 

места на пълен работен ден 
Брой 2 0 0 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР 



 

 

 

 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  
Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 
Брой 2 0 0 

Общ размер на инвестициите Лева 40 000 0   

Индикатори за резултат 

Проучвания, във връзка с 

документиране на местното 

културно, историческо или селско 

наследство 

Брой. 1 0 0 

Проведени мероприятия за 

популяризиране, вкл. и 

информационни дейности 

Брой 2 0 0 

Закупени традиционни фолклорни 

костюми 
Брой 10 0 0 

Извършени дейности за опазване 

на природното наследство 
Брой 2 0 0 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 22 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато 

за периода 

от 

подписване 

на СВОМР 

Изходни индикатори 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 2 0 0 

Общ размер на инвестициите Лева 50 000 0 0 

Индикатори за резултат 

Подпомогнати междусекторни мрежи Брой 1 0 0 

Създадени местни марки Брой 3 0 0 

Създаден бизнес каталог Брой 1 0 0 



 

 

 

 

Подпомогнати нови дейности за 

популяризиране на продуктите и 

услугите на територията 

Брой 1 0 0 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики  - Неприложимо; 

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

Вх. № Изх. № Дата Кореспондент Относно 

69   15.1.2018 ДФЗ 

Отговор на подадено писмо от МИГ Харманли, 

относно постановление за налагане на 

обезпечителни мерки от ТД на НАП 

70   19.1.2018 МЗХГ 

Отговор на подадено писмо от МИГ Харманли, 

относно постановление за налагане на 

обезпечителни мерки от ТД на НАП 

  83 29.1.2018 МЗХГ 

Представяне на обобщен годишен доклад за 

извършени дейности, свързани с текущите 

разходи и популяризиране на СВОМР за 2017г. 

72   5.2.2018 МЗХГ 

Подписано допълнително споразумение № РД-

50-152/25.01.2018г. 

  4 8.2.2018 МЗХГ 

Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на СВОМР - промяна на член на 

КВО 

  5 8.2.2018 ДФЗ Промяна в състава на КВО на МИГ 

  6 9.2.2018 МЗХГ 

Представяне на Годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР на МИГ Харманли за 

2017г. 

74   22.2.2018 МЗХГ 

Допълнителни документи към заявление за 

промяна в членовете на КВО 

75   22.2.2018 МЗХГ 

Заповед за частично одобрение на предложените 

дейности и разходи за 2018г. По подмярка 19.4 

  7 28.2.2018 МЗХГ 

Уведомяване на УО на ПРСР за подготвени 

процдури за прием на проекти в ИСУН 

  8 2.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителни документи към 

заявление за промяна в членовете на КВО 

76   2.3.2018 МЗХГ 

Одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности за 2017г. По подмярка 19.4 

  9 6.3.2018 ДФЗ 

Представяне на Списък на планираните, в процес 

на планиране и проведени обществени поръчки, 

независимо от източника на финансиране за 

текуща и предходна календарна година и 

описателен документ. 

  10 12.3.2018 ДФЗ 

Допълнителни документи към заявка за авансово 

плащане за 2018г. По подмярка 19.4 



 

 

 

 

77   12.3.2018 

ОД на ДФЗ 

Хасково 

Уведомително писмо за представяне на 

застрахователна полица за закупени активи по 

подмярка 19.4 

  11 13.3.2018 

ОД на ДФЗ 

Хасково 

Отговор на Уведомително писмо за представяне 

на застрахователна полица за закупени активи по 

подмярка 19.4 

78   19.3.2018 МЗХГ 

Одобрение на годишен доклад за изпълнение на 

СВОМР за 2017г. По подмярка 19.2 

79   21.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 4.1  

80   21.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 4.2 

81   21.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 7.2 

82   21.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 7.6 

83   21.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по мярка 

22 

  12 26.3.2018 МЗХГ 

Представяне на Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 4.1  

  13 26.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 4.2 

  14 26.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 7.2 

  15 26.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 7.6 

  16 26.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по мярка 22 

84   29.3.2018 МЗХГ 

Необходимост от изменение на мерки от 

одобрените СВОМР, във връзка с промени в 

ЗПЗП 

  17 29.3.2018 ДФЗ 

Отговор на уведомително писмо за представяне 

на допълнителни документи и информация по 

заявка 

85   29.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 4.1  



 

 

 

 

86   29.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 4.2 

87   29.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 7.2 

88   29.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по 

подмярка 7.6 

89   29.3.2018 МЗХГ 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН по мярка 

22 

  18 30.3.2018 МЗХГ 

Представяне на Допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 4.1  

  19 30.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 4.2 

  20 30.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 7.2 

  21 30.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по подмярка 7.6 

  22 30.3.2018 МЗХГ 

Представяне на допълнителна информация по 

проекта на процедура за прием на проекти в 

ИСУН по мярка 22 

90   10.4.2018 МЗХГ Одобрение на промени в КВО на МИГ 

  23 13.4.2018 МЗХГ Заявление за промяна на  СВОМР  

  25 23.4.2018 МЗХГ 

Заявление за промяна на  споразумение за 

изпълнение на СВОМР  

92   27.4.2018 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 

93   2.5.2018 МЗХГ 

Корекция на документи по Заявление за промяна 

на  СВОМР  

  26 2.5.2018 МЗХГ 

Корекция на документи по Заявление за промяна 

на  СВОМР  

  27 23.5.2018 ДФЗ Обяснение по повод на проверка по заявка 

94   25.5.2018 ДФЗ 

Уведомително писмо за връщане на запис на 

заповед 

95   30.5.2018 ДФЗ 

Копие на Доклад от извършена проверка на 

място по подмярка 19.4 

  28 11.6.2018 МЗХГ/ДФЗ 

Организиране на информационни срещи през 

месец юни 2018г. 

  29 14.6.2018 МЗХГ 

Уведомяване на УО на ПРСР за подготвени 

процедури за прием на проекти в ИСУН 



 

 

 

 

96   15.6.2018 ДФЗ 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности по заявка 

  30 27.6.2018 ДФЗ 

Отговор на Уведомително писмо за отстраняване 

на нередовности по заявка 

  31 18.7.2018 МЗХГ 

Обяви за прием на проектни предложения по 

всички мерки от СВОМР 

  33 27.8.2018 МЗХГ/ДФЗ  Покана за участие на наблюдатели  в КППП 

97   29.8.2018 ДФЗ Решение за изплащане на финансова помощ 

98   4.9.2018 ДФЗ 

Отговор на Покана за участие на наблюдатели  в 

КППП 

99   5.9.2018 МЗХГ 

Отговор на Покана за участие на наблюдатели  в 

КППП 

  44 11.9.2018 МЗХГ 

Заповеди на председателя на УС на МИГ за 

назначаване на КППП 

100   13.9.2018 ДФЗ 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности по заявка 

  45 26.9.2018 ДФЗ 

Отговор на Уведомително писмо за отстраняване 

на нередовности по заявка 

  46 27.9.2018 МЗХГ 

Заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 за 2019г. 

101   19.10.2018 МЗХГ 

Уведомително писмо за нередовности, 

непълноти и неясноти по Заявление за одобрение 

на планирани дейности и разходи по подмярка 

19.4 за 2019г. 

  47 30.10.2018 МЗХГ 

Отговор на уведомително писмо за 

нередовности, непълноти и неясноти по 

Заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 за 2019г. 

  48 1.11.2018 МЗХГ/ДФЗ 

Одобряване на оценителни доклади на КППП от 

УС на МИГ 

  50 6.11.2018 МЗХГ/ДФЗ 

Организиране на обучения  и информационни 

срещи през месец ноември 2018г. 

102   4.12.2018 МЗХГ 

Доклад от наблюдатели /без право на глас/ в 

КППП по процедура по подмярка 4.1 

103   4.12.2018 МЗХГ 

Доклад от наблюдатели /без право на глас/ в 

КППП по процедура по подмярка 4.2 

104   4.12.2018 МЗХГ 

Доклад от наблюдатели /без право на глас/ в 

КППП по процедура по подмярка 6.4 

105   4.12.2018 МЗХГ 

Доклад от наблюдатели /без право на глас/ в 

КППП по процедура по подмярка 7.2 

106   4.12.2018 МЗХГ 

Доклад от наблюдатели /без право на глас/ в 

КППП по процедура по подмярка 7.6 

  52 7.12.2018 МЗХГ 

Обяви за прием на проектни предложения по 

подмерки 4.2, 7.6 и 22 от СВОМР 



 

 

 

 

108   10.12.2018 МЗХГ 

Уведомително писмо за пояснение по Заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи 

по подмярка 19.4 за 2019г. 

  53 20.12.2008 МЗХГ 

Отговор на уведомително писмо за пояснение по 

Заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи по подмярка 19.4 за 2019г. 

 

 

14. Опис на приложения 

 

 

 

Дата: 31.01.2019г. 

( П ) 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

/Величко Сянков – Председател на УС/ 
 


