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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 01.01.2018г. – 31.12.2018г. 

Пореден номер на доклада 3 

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-186/29.11.2016г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ гр. Исперих, ул. „Родопи“ № 1 

Председател на колективния управителен орган/  

представляващ МИГ 

Даниел Димитров Йорданов 

Даниел Димитров Йорданов,  

Емилия Иванова Германова 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

08431 46-51 

08431 36-35 

migisperih@abv.bg 

http://www.leaderisperih.eu/wp/ 

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

доклада се представят включително и във формат.xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 

Точка Тема Стр.:  

2 Списък на съкращенията, включени в доклада 2 

3 Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ 
2 

4 Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и 

малцинствени групи, при наличие на такива; 
3 

5 
Изпълнение на целите на СВОМР; 4 

6 
Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 5 

7 Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 7 

8 Управление на Местната инициативна група 8 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 
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9 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМРс допълнително 

споразумение  
9 

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 

9 

11 
Индикатори 

9 

12 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики 9 

13 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 9 

14 Опис на приложения  12 

 

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

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МЗХ 
Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” РА Разплащателна агенция 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ Местна инициативна група 

КВО Колективен върховен орган  

КУО Колективен управителен орган  

ПМС Постановление на Министерски съвет  

УО Управляващ орган  

ОП Оперативна програма  

ИГР Индикативен график  

ЦКЗ Централно координационно звено 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

При подготовката на стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на 

МИГ - Исперих бяха идентифицирани 15 групи заинтересовани страни, които имат общи 

интереси и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР и заинтересовани 

страни, разпределени в три сектора, както следва:  

I. Местни власти и публични структури: - Общинска администрация, кмет, Общински 

съвет Исперих; - Кметове на населени места, кметски наместници, секретари на кметства; 

- Поделения на централни институции: Дирекция „Социално подпомагане”; Дирекция 

„Бюро по труда“; ОС „Земеделие и гори“;- Доставчици на социални услуги на делегиран 

бюджет; -  Училища, детски градини; - НПО - училищни настоятелства. 

 

II. Граждански сектор: -Читалища и читалищни настоятелства; - Нестопански организации в 

областта на културата, наследството, Исторически музей и спортни дружества; - НПО и 

групи в социалната област и уязвими групи: за интеграция на жените,  клубове на 

пенсионери и клубове на хора с увреждания; - Ромски организации и консултативни 

съвети - СНЦ НЧ „Рома - Вазово 2007”, Местната активна група за включване на ромите; 

- НПО и групи с дейност за опазване на околната среда; - НПО и групи за 

предприемачество и развитие на територията: Бизнесцентър, сдружения за развития на 

селата, група на младежи доброволци. 

 

III. Бизнес: - Земеделски стопанства/ производители; - Микропредприятия и дребни 

предприемачи; - Малки и средни  предприятия; - Икономически активни – заети и 

безработни лица; 
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Дадени са индивидуални консултации на повече от 40 заинтересовани лица в офиса на МИГ.  

В дейностите: информационни срещи, обществен форум, проведен в рамките на двудневния 

празник на МИГ Исперих и годишната конференция на МИГ взеха участие повече от 220 

представители на местната общност и гости. Участниците в събитията бяха информирани за 

възможностите за кандидатстване с проектни предложения, за индикативния годишен график 

(ИГР), за работата в системата ИСУН 2020, критерии за оценка на проектите, осъществяване на 

оценка за административно съответствие и допустимост и качествена оценка на проектните 

предложения.  

Членове на общото събрание на МИГ Исперих и на екипа участваха в работно посещение за 

обмен на знания и експертен опит във връзка с изпълнение на СВОМР и установиха контакти и  

партньорство за съвместни дейности в МИГ от ЕС  от Унгария и Словакия.  

 

За дейността на МИГ и за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и 

популяризиране на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация чрез електронната 

страница www.leaderisperih.eu  и чрез поредица от публикации в местната преса и регулярни 

излъчвания на радио клип по Радио Шумен. 
 

През отчетният период са проведени и срещи на МИГ, както следва:  

- заседания на колективния  управителен орган, УС на сдружение МИГ- Исперих на: 

19.01.2018 г.;  22.02.2018 г.;  26.03.2018 г.;  28.03.2018 г.; 05.04.2018 г.;  08.05.2018 г.; 

18.06.2018 г.; 10.07.2018 г.; 30.07.2018 г.; 31.07.2018 г.; 15.08.2018 г.;  27.08.2018г.; 

28.08.2018 г.; 11.09.2018 г.; 21.09.2018 г.; 18.10.2018 г.; 09.11.2018 г.; 16.11.2018 г.  

 

- заседания на колективния върховен орган, проведени на: 28.08.2018г.; 20.04.2018г. 

 

За всички проведени заседания са съставени протоколи. 

 

През месец декември бе организирана среща на МИГ между представители на МИГ – 

Исперих и МИГ – Попово за обмен на добри практики по мерките от ПРСР за периода 2014-

2020 г., включени в стратегиите на двата МИГ-а.  

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

на такива; 

 

В стратегията за ВОМР на МИГ Исперих,  Приоритет II: Социално включване и 

динамична жизнена среда цели да укрепи социалната тъкан и връзки в общността чрез 

включване и предотвратяване на маргинализацията на уязвими групи и да подобри качеството 

на живот. Специфична цел към приоритета е „Включване и интегриране на малцинствени 

групи“. Програмираната в стратегията мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности“ цели да отговори на основни социални потребности на уязвимите и 

маргинализирани групи, да генерира нови партньорства за справяне с местни проблеми и 

предизвикателства, и подобрявайки местните услуги – да повишат качеството на живота на 

територията на МИГ.  

Мерките по този приоритет са свързани с повишаване на човешкия и социалния капитал, и 

особено готовността за работа в предприемачески екипи за справяне с проблеми на местни 

социални групи, и/или на конкретни населени места. За подобряване качеството на живот, чрез 

стратегията, ще създадат възможности - включително инфраструктура, за активен начин на 

живот и социална ангажираност. Това определя необходимостта от подобряване на местата и 

услугите за обществен и културен живот, за практикуването на традиции и обичаи, за спорт, за 

личностно развитие и социални дейности, така и предоставянето на качествени услуги, 

http://www.leaderisperih.eu/
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способни да отговорят на нуждите и интересите на уязвимите групи, различните възрастови и 

социални групи на общността. 

 

През отчетния период екипа на МИГ Исперих разработи Условия за кандидатстване по 

мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“, които 

бяха изпратени до УО на ОПРЧР за съгласуване. Във връзка с промени в Указанията за 

разработване на условията и приложимите документи по мярката, в процеса на съгласуване на 

мярката бяха проведени две срещи с представители на Община Исперих и на местната активна 

група за действия на ромската общност с цел обсъждане на препоръките за промени направени 

от УО. На база на препоръките на УО в документацията по мярката бяха правени  

последователно няколко корекции. До края на 2018г. Условията за кандидатстване не бяха 

съгласувани, поради тази причина не е обявяван прием за проектни предложения по мярката. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Основна стратегическа цел на СВОМР: Интегрирано, устойчиво и включващо местно 

развитие, чрез разнообразяване и динамизиране на икономическите дейности на територията на 

МИГ Исперих. Укрепване на предприемачеството, човешкия капитал и социално включване, 

даващо социално-икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и уязвимите. 

Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес е насочен към засилване на потенциала на местната 

икономика да създава и поддържа работни места за хора с различна квалификация и умения, 

включително за хората в риск от бедност и маргинализация.  

 

Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена среда цели да укрепи социалната 

тъкан и връзки чрез включване и предотвратяване на маргинализацията на уязвими групи и да 

подобри качеството на живот.   

Първи хоризонтален приоритет на Стратегията насърчава развитието и включването в живота на 

общността на младежите, които са ресурса на територията, на който жителите залагат за 

подобряване на социално-икономическите перспективи на общността. 

Вторият хоризонтален приоритет цели изграждане на мрежи и партньорства за насърчаване на 

новите идеи и пренасяне на добри практики чрез сътрудничество с водещи организации в 

страната, и чрез вътрешно-териториалното и транс-териториалното сътрудничество с други 

селски територии. 

 

При изпълнение на дейностите през отчетния период и стартиралите приеми по мерки, усилията 

на организацията бяха пряко насочени към постигане на целите на стратегията. Реализираните  

приеми по мерки, бяха насочени към изпълнение на първия основен приоритет. Подписани са 

три договора с бенефициенти. 

 

Поради предприети действия за промяна на Стратегията на МИГ Исперих, не бе възможно да се 

обявят покани и стартират мерки по ПРСР 2014-2020г.  

 

В рамките на отчетния период са подписани три административни договора на бенефициенти от 

територията:  

- два с УО на ОПИК 

- един с УО на ОПРЧР   

 

Общата стойност на субсидията по договорите е в размер на 15 % от бюджета по мерките на 

Стратегията или 767 216 лв. 
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6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

Попълнени са таблици № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13.   

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; 

Съгласно разпоредбите на чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. до 30 ноември 2016 г. УС на МИГ – Исперих одобри 

индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2018г. Същият беше 

публикуван на интернет страницата на МИГ-а. Индикативния график бе актуализиран, поради 

забавяне на съгласуване на процедурите по ОПИК И ОПРЧР.   

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

През 2018г. бяха проведени следните събития за информиране: 

- Празник на МИГ на открито, проведен на 22-23.05.2018г. в гр. Исперих с общ брой 

участници – 152. Целта на мероприятието бе да се представят Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих  и  успешните проекти и резултатите от тях изпълнени от Община 

Исперих, основните училища и местните гимназии. 

- Годишната конференция на МИГ с информационен базар, проведен на 18.12.2018г. в 

заседателната зала на Община Исперих с 51 участника. Темата бе "Стратегията на МИГ 

Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие". Целта на 

конференцията бе запознаване с резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих 2018г.  – проблеми и очаквания; Представяне на Индикативен график – 

2019г. за прием на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.  

- Проведени  2 информационни срещи с по 10 участника. В събитията взеха участие общо 

20 жители на Община Исперих, представители на местна власт,  бизнеса, земеделски 

производители, образованието и културата. Целта на срещите бе популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и информиране на общността за мерките включени в стратегията. 

- През 2018г. МИГ Исперих не са провеждани обучения за местни лидери от територията,  

поради за и подписване на допълнителното споразумение за промяна на СВОМР. 

Неяснотата дали ще бъде одобрено предложението за промени и липсата на възможност 

да се отворят приеми за проектни предложения по мерки от ПРСР, създаде известни 

трудности. Планираните обучения бяха на теми свързани с подготовката и изпълнението 

на проекти, но поради очакването за одобрение на промени и в критериите за оценка, бе 

преценено, че е добре обученията да се проведат след изменение на СВОМ. Реално 

допълнителното споразумение за промяна на СВОМР бе подписано в края на м. ноември 

и нямаше техническо време за организирането и провеждането на обучения до края на 

2018г. 

 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период екипа на МИГ Исперих работи за подготовката и съгласуването на 

насоки/условия за кандидатстване, указания за изпълнения, включително формуляри и други 

документи по мерки финансирани от ОПРЧР и ОПИК. 
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През 2018г. бяха обявени две процедури за прием на проектни предложения както следва:  

•   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ – 

първи краен срок до 26.03.2018г. и втори  краен срок 18.10.2018г. 

•   № BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството” – 

срок за кандидатстване до 10.09.2018г.   

Работата и на трите КППП е приключила и са получени доклади от УО на ОПИК и УО на 

ОПРЧР за одобрение на извършените оценки по процедурите. Резултатите от извършените 

оценки са: 

 № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ – 

първи краен срок до 26.03.2018г. Подадени и одобрени две проектни предложения. С 

кандидатите са  сключени административен договор за БФП. 

 № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ – 

втори  краен срок 18.10.2018г. Подадени две проектни предложения. Едно одобрено и едно 

неодобрено проектно предложение. Към момента няма сключен договор с одобрения 

кандидат. 

 № BG05M9OP001-1.035 -  МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на предприемачеството” – 

срок за кандидатстване до 10.09.2018г.  Подадено и одобрено едно проектно предложение. 

С кандидата  е сключен административен договор за БФП. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Деловодната система на МИГ Исперих включва движението на документите от момента на 

тяхното съставяне или получаване до окончателната обработка, използване, предаване в 

необходимите срокове и контрола върху изпълнението на задачите, както и текущото и архивно 

съхранение на документите. 

Водят се електронни регистри и деловодни документи на хартиен носител. Има определени 

лица, отговорни за правилното осъществяване на деловодната дейност и архива. Издадена е 

инструкция на Изпълнителния директор за поддържане на деловодната система в организацията.  
 

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

електронната страница на МИГ; 

 В сайтът на МИГ Исперих- www.migisperih.eu се публикува актуална информация и 

документи, свързани с прилагането на СВОМР за територията на МИГ-а. Информацията се 

обновява периодично, включително изискваната по Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. издадена от 

МЗХГ. 
 

 За популяризиране дейността на МИГ са направени осем публикации в регионален 

вестник „Екип 7“ както следва:  

 месец февруари 2018г. - бр. 14/4167 от 02.02.2018г.- публикуване на индикативен график за 

2018г. 

 месец февруари 2018г. - бр. 18/4171 от 12.02.2018г. – публикуване на обява за отваряне на 

мярка ОПИК 1 

 месец май 2018г. - бр. 54/4207 от 18.05.2018г.- публикуване на покана за празник на МИГ.  

 месец юли 2018г. - бр. 78/4231 от 13.07.2018г.- публикуване на обява за прием на проекти.  

 месец август 2018г. - бр. 90/4243 от 10.08.2018г.- публикуване на обява за прием на 

проекти, бр. 95/4248 от 22.08.2018г.- публикуване на покана за обществено обсъждане.  

http://www.migisperih.eu/
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 месец септември 2018г. - бр. 103/4256 от 10.09.2018г.- публикуване на обява за прием на 

проекти.  

 месец октомври 2018г. - бр. 121/4274 от 24.10.2018г.- публикуване на статия „Сключени са 

първите договори за финансова подкрепа на малки и средни предприятия на територията на 

МИГ Исперих.“  

 месец декември 2018г. - бр. 143/4296 от 14.12.2018г.- публикуване на покана за годишна 

информационна конференция на МИГ Исперих. 

 

 В началото на годината бе сключен  договор с РРС Шумен за изработка на един рекламен 

аудио клип, излъчване на 266 бр. търговски съобщения и 4 бр. интервюта/репортажи за целия 

период на договора.  През 2018г. ежемесечно са извършени излъчвания на търговски съобщения 

с рекламен аудио клип,  записани и излъчени интервюта в ефира на радиото. 

 

 За изработвене и отпечатване на информационни и рекламни материали за 

популяризиране дейностити на МИГ-Исперих бе сключен договор с „НИБ–А–Консулт“ ЕООД  

гр. София. Бяха иработени следните материали: Информационен бюлетин – 1500 бр.; Блокнот за 

2019г. – 250 бр.; Брандирани папки – 300 бр.; Брандирани чаши – 150 бр.; Брандирани топки 

футбол/волейбол -  30 бр.; Брандирани  термо чаши  - 50 бр.; Рекламни торбички/ чанти – 400 бр. 

 

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; 

Неприложимо към отчетния период. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Основните трудности при изпълнение на стратегията  са характерни за всички МИГ, които 

прилагат  стратегия за ВОМР.  2018г. бе годината в която стартира приемът на проекти по мерки 

от стратегията на МИГ Исперих и за първи път се прилагаха условията за кандидатстване и 

оценка чрез системата ИСУН2020, което породи много въпроси, както по отношение на 

капацитета на МИГ, така и по отношение на практическото прилагане на процедурите за подбор 

на проекти. Благодарение на активната комуникация с УО на всички програми, отговорите на 

въпроси на МИГ, своевременното информиране за промени в Указанията на УО и срещите, 

които бяха организирани, може да се каже, че екипът на МИГ придоби по- голяма увереност в 

работата.  

Активно участваме в комуникацията с управителното тяло на Националната Лидер мрежа с 

даване на предложения и коментари по преодоляване на несъответствия и ясноти в 

нормативната документация. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

Стратегията на МИГ Исперих включва широк спектър от иновативни характеристики, които 

адресират по нов начин потребностите на територията и допринасят да се развие и оползотвори 

нейния потенциал. 

По част от мерките на стратегията се предвижда иновативен начин за включване на местните 

общности в разработването и избора на проекти в обществена полза. Иновативни за 

територията са:  

a. Схемата за малки инфраструктурни проекти (в мярка М7.4);  

b. Схемата за пакетни проекти (в мярка М21). 

Подходът, който предлагаме в стратегията, е съобразен с желанието на хората в Исперих и в по-

малките населени места, по собствена инициатива, да решат конкретни проблеми на своето 
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населено място, като подобрят местните условия за бизнес развитие, за благосъстояние на 

домакинствата, за личностно развитие на младежите и децата, в областта на екологията, или в 

други сфери. Този иновативен подход е в съответствие със стратегическата цел за включващо 

развитие и чрез него се придава собственост и върху резултатите от прилагане на Стратегията за 

ВОМР. 

Стратегията предвижда преноса на знания и иновации, чрез изграждане на мрежа за 

сътрудничество с водещи организации на национално и регионално ниво, които са посочени 

Основната задача на тази мрежа ще бъде да оказва експертна помощ на местната общност при 

иновативното решаване на идентифицираните от партньорствата по конкретни населени места и 

целеви групи проблеми. 

На  

Стратегията предлага и иновативен метод за мониторинг и оценка, като включва система от 

количествени показатели за оценка на качеството на партньорството и включването на 

уязвими групи.  

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):  

В рамките на отчетния период постъпиха две заявления за прекратяване на членство в ОС на 

двама от членовете и две заявления за приемане: 

 Първото заявление за напускане на сдружението е подадено от СНЦ Училищно 

настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци. На негово място, в организацията влезе 

друго НПО - СНЦ „Народно Читалище Пробуда 1927“ с. Китанчево, прието за член на 

МИГ Исперих с решение на УС № 3 от заседание, проведено на 05.04.2018г.  

 Второто заявление за напускане на сдружението е подадено от ЗП Метин Бейхан Исов от 

с. Тодорово. Съставът на сдружението бе допълнен от друг земеделски производител: ЗП 

Илмаз Хайри Хюсмен с. Вазово,  приет за член на МИГ Исперих с решение на УС № 4 от 

заседание, проведено на 18.06.2018г.  

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

Съгласно чл.29, ал.2 от Устава, Управителният съвет на МИГ Исперих се състои от 7 до 12 лица 

с нечетен брой гласове. С решение на общото събрание, взето на заседание проведено на 

10.03.2017г.,  УС на МИГ Исперих се състои от 8 члена, от които 7 с право на глас. Делът на 

представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите на 

стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен 

орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на глас, съгласно чл. 29, ал.3,т.1 от 

Устава на сдружението. Всички членове на УС имат постоянен адрес и работят на територията 

на действие на МИГ  Исперих. Няма промяна в състава на УС на МИГ Исперих. 

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

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

През отчетния период беше обявен втори конкурс за допълване на списъка с външни експерти – 

оценители на проекти по мерки от ПРСР, като бяха подбрани нови 5 външни експерти, с което 

общия брой на външните  оценители стана 28 души. Списъкът на одобрените външни експерти е 

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

приложимо);  

През 2018г. е направена промяна на СВОМР  на МИГ Исперих. Във връзка с действията по 

промяна на Стратегията, сдружението проведе две заседания на общото събрание. 

Първоначалният вариант на промяната, приет на заседание на сдружението през м. април, в 

последствие  беше оттеглен от МИГ и представен втори вариант на промени, приети на 

заседание през м. август.  

Промяната на СВОМР касае: 

 раздел 5 „Описание на мерките“,  за мерки 4.1, 4.2 и 6.4,  поради изменение на Закона за 

подпомагане на земеделските производители и отпадане на правното основание (чл.9а от 

ЗПЗП) за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020 г. 

 очевидна грешка в описание на мярка 7.4 от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г. 

 интензитет на помощта на мярка 6.4. 

 критериите за оценка на проектите, както и във връзка с необходимостта от определяне 

на ред за допълнително приоритизиране на проекти по мерките, финансирани от ПРСР 

2014 – 2020 г. и  ЕЗФРСР.  

През м. ноември беше подписано допълнителноо споразумените с УО на програмите  № РД 50-

186 от 22.11.2018г. 

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

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е приложимо); 

Неприложимо. 

11. Индикатори 

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

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Попълнени са таблици 1 и 2. Таблици 9 и 10 са неприложими към отчетния период. 

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; 

През отчетния период, във връзка с изпълнение на Споразумение №РД50-186/29.11.2016г.,МИГ 

Исперих е водила кореспонденция с УО на ОПРЧР, ОПИК, ПРСР и ДФЗ. Прилагаме опис на 

кореспонденцията  в табличен вид:  

Изпратени писма 

Изх. № Дата До Относно 

1 11.01.2018г. МЗХГ София Промяна на двама представители на НПО в МИГ Исперих 

5 22.01.2018г. МЗХГ София Годишен доклад по 19.4 за 2017г. 

6 23.01.2018г. ДФЗ София Списък ЗОП - 2017г. 

7 31.01.2018г. МЗХГ София 

Допълнителна информация към годишен доклад по 19.4 за 

2017г. 

8 01.02.2018г. МЗХГ София Актуализирана ИГПР и график за 2018г. 

9 01.02.2018г. МИ София Актуализирана ИГПР и график за 2018г. 

10 01.02.2018г. МТСП София Актуализирана ИГПР и график за 2018г. 

11 05.02.2018г. МИ София 

Окончателно съгласуване на финален текст на Насоки за 

кандидатстване  

12 05.02.2018г. МЗХГ София График на събития за м. февруари 2018г. 

14 12.02.2018г. 

МЗХГ София, 

МИ София, 

МТСП София 

Годишен доклад по 19.2 за 2017г. 
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15 13.02.2018г. МЗХГ София Обява за откриване на процедура за прием по ОПИК 1 

16 15.02.2018г. МТСП София Съгласуване на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 

17 15.02.2018г. МФ София Съгласуване на условия за кандидатстване по мярка 7.4 

19 15.03.2018г. ДФЗ София Сисък ЗОП - 2018г. (бюджет) 

20 
26.03.2018г. 

ДФЗ София 

Отстраняване на нередовности по заявка за плащане 2017г. - 

второ шестмесечие 

21 27.03.2018г. МИ София Определяне на наблюдатели по процедура ОПИК 1 

24 10.04.2018г. МЗХГ София Промяна на ИРГП за 2018г. 

25 10.04.2018г. МТСП София Промяна на ИРГП за 2018г. 

26 10.04.2018г. МЗХГ София Корекция на бюджет за 2018г. 

27 24.04.2018г. ДФЗ София 

Отстраняване на нередовности по заявка за авансово 

плащане 2018г. 

28 25.04.2018г. 

МФ София, 

МТСП София  

Съгласуване на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 

31 03.05.2018г. МЗХГ София График на събития за м. май 2018г. 

32 09.05.2018г. МЗХГ София Промяна в състава на  ОС 

33 09.05.2018г. МИ София Приключване на оценка по ОПИК 1 

34 09.05.2018г. ДФЗ София Приключване на оценка по ОПИК 1 

36 15.06.2018г. МЗХГ София Заявление за промяна СВОМР 

37 27.06.2018г. ДФЗ София Списък ЗОП - 2018г. (променен бюджет) 

38 
10.07.2018г. 

МЗХГ София 

ДФЗ-РА София 

График на събития през м. юли 2018г. 

39 
10.07.2018г. МТСП София 

Съгласувани условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 -  след 

проведено обсъждане 

40 13.07.2018г. МЗХГ София Промяна на  индикативен график за 2018г. 

41 
13.07.2018г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ София 

Промяна в състава на  ОС 

42 
13.07.2018г. МЗХГ София 

Корекция на документи към заявление за промяна на 

СВОМР 

43 23.07.2018г. ДФЗ София Списък ЗОП - 2018г. - заявка 01.01.-30.06.2018г. 

44 10.08.2018г. МТСП София  Условия за кандидатстване по ОПРЧР 2 за съгласуване 

48 
30.08.2018г. 

ДФЗ София Допълнителна информациякъм заявка за плащане 01.01.-

30.06.2018 

49 
30.08.2018г. 

МЗХГ, МИ, 

МТСП 

Индикативен график за 2019г. 

50 03.09.2018г. МЗХГ София Заявление за промяна на  СВОМР -  редактирано 

51 
05.09.2018г. МТСП София 

Искане за определяне на наблюдатели по процедура ОПРЧР 

1 

52 
10.09.2018г. 

ДФЗ София 

Допълнителна информация към заявка за плащане 01.01.-

30.06.2018 

53 28.09.2018г. МЗХГ София Заявление за планирани дейности за 2019г.  

54 28.09.2018г. МТСП София Актуализиран индикативен график 2019г. 

55 16.10.2018г. МИ София Опредуляне на наблюдател по втора процедура по ОПИК 

56 
15.10.2018г. МЗХГ София 

Допълнителна информация към заявление за планирани 

дейности за 2019г.  

58 27.11.2018г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ София 

График на събития за м. декември 2018г. 

59 27.11.2018г. МЗХГ София  Покана за годишна конференция на МИГ Исперих 

60 27.11.2018г. 

МЗХГ София - 

Стефан Спасов 

Покана за годишна конференция на МИГ Исперих 
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61 27.11.2018г. ДФЗ София Покана за годишна конференция на МИГ Исперих 

62 05.12.2018г. 

МФ София, 

МТСП София  
Условия за кандидатстване по ОПРЧР 2 -  за съгласуване 

63 11.12.2018г. МЗХГ София  Пояснения по бюджет за 2019г. 

 

Получени писма  

Вх-№ Дата Подател Относно 

1 15.01.2018г. МТСП София 
Покана за обучение по подготовката на Насоки за 

кандидатстване по мерките от ОПРЧР 

2 23.01.2018г. МИ София 
Бележки във връзка съгласуване на насоки за кандидатстване 

по ОПИК 

6 16.02.2018г. МТСП София 
Потвърждение за входирани условия за кандидатстване по 

ОПРЧР 1 

7 19.02.2018г. ЦКЗ София Информация за обучения по ИСУН 2020 

9 21.02.2018г.  МЗХГ София  Одобрение на промени в ОС на МИГ Исперих 

10 23.02.2018г.  МЗХГ София  Частично одобрение на бюджет за 2018г. 

11 23.02.2018г. МФ София Съгласуване на условия за кандидатстване по мярка  7.4 

12 01.03.2018г. МЗХГ София Одобрение на годишен доклад 

13 07.03.2018г. МТСП София Забележки по условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 

15 14.03.2018г. ДФЗ-РА София Изплатена финансова помощ за 2016г. 

16 14.03.2018г. ДФЗ-РА София Изплатена финансова помощ за 2017г. първо шестмесечие 

17 14.03.2018г. ДФЗ-РА София 
Отстраняване на нередовности по заявка за плащане 2017г. - 

второ шестмесечие 

19 15.03.2018г. МТСП София 
Потвърждение за входирани условия за кандидатстване по 

ОПРЧР 1 

25 28.03.2018г. 
МЗХГ София 

Изменение на закона за подпомагане на земеделските 

производители 

26 28.03.2018г. МЗХГ София Информация за създаване на база данни 

28 3.04.2018г. МТСП София Забележки по условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 

33 19.04.2018г. МТСП София Потвърждение за входиране на документи по ОПРЧР 1 

36 24.04.2018г. ДФЗ-РА София Нередовности по заявка за авансово плащане 

38 25.04.2018г. МТСП София Нередовности по процедура ОПРЧР1 

39 26.04.2018г. МТСП София Входящ номер на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 

40 26.04.2018г. МЗХГ София Одобрен годишен доклад 

41 02.05.2018г. МТСП София Изисквания за оценители 

44 15.05.2018г. ДФЗ-РА София Връщане на запис на заповед от 04.07.2017г. 

45 15.05.2018г. ДФЗ-РА София Изплатена сума по заявка за плащане 01.07.-31.12.2017г.  

47 22.05.2018г. МФ София Забележки по процедура ОПРЧР 1 

48 25.05.2018г. МТСП София 
Входящ номер на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 -  

променени условия 

50 31.05.2018г. МЗХГ София Информация за конфликт на интереси 

52 31.05.2018г. ДФЗ-РА София Изплатено авансово плащане за 2018г. 

53 11.06.2018г. МТСП София Нередовности по процедура ОПРЧР1 

54 11.06.2018г. МЗХГ София Образец на индикативен годишен график 

57 18.06.2018г. МЗХГ София Одобрение на промяна в състава на общото събрание 

58 20.06.2018г. МЗХГ София Одобрена промяна на бюджет за 2018г. 

59 22.06.2018г. МТСП София 
Входящ номер на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 -  

променени условия 
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60 27.06.2018г. 
МИ София 

Покана за обучение по ОПИК за указване на методическа 

помощ при оценка на проекти 

61 27.06.2018г. МИ София 
Доклад с резултати от извършена проверка на процедура по 

ОПИК1 – първи краен срок 

62 28.06.2018г. МТСП София 
Съгласувани условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 -  

променени условия 

64 11.07.2018г. МТСП София 
Входящ номер на съгласувани условия за кандидатстване по 

ОПРЧР 1 -  след проведено обсъждане 

65 25.07.2018г. МТСП София 
съгласуване на условия за кандидатстване по ОПРЧР 1 - 

окончателно 

69 10.08.2018г. МЗХГ София Допълнителна информация за промяна на СВОМР 

70 10.08.2018г. МИ София Доклад за оценка на проекти по ОПИК -наблюдател 

71 10.08.2018г. МТСП София 
Входящ номер за съгласуване на  условия за кандидатстване 

по ОПРЧР 2 

72 16.08.2018г. МЗХГ София Одобрени промени в състава на ОС на МИГ Исперих 

73 20.08.2018г. ДФЗ-РА София 
Писмо за нередовности по заявка за плащане 01.01.2018-

30.06.2018 

79 27.08.2018г. ДФЗ-РА София Допълнителна информация към заявка за плащане 

81 30.08.2018г. МИ София Активирана процедура по ОПИК 1 – втори краен срок 

83 05.09.2018г. МТСП София Входящ номер за определяне на наблюдатели по ОПРЧР 1 

84 07.09.2018г. 
МИ София 

Доклад за одобрение на процедура по ОПИК - първи краен 

срок 

85 10.09.2018г. МТСП София Определени наблюдатели по процедура ОПРЧР 1 

86 10.09.2018г. МИ София Одобрен индикативен график за 2019г. 

88 14.09.2018г. МТСП София 
Входящ  номер  - коригирани указания за кандидатстване по 

ОПРЧР 2 

89 14.09.2018г. МТСП София Писмо за несъгласуван индикативен график за 2019г. 

93 15.10.2018г. 
МЗХГ София 

Допълнителна информация към заявление за планирани 

дейности за 2019г. за плащане 

94 16.10.2018г. МТСП София Информация относно изисквания за индикативен график 

95 17.10.2018г. МТСП София Съгласуване на индикативен график 

96 19.10.2018г. ДФЗ София Изплатена сума по заявка за плащане 01.01.-30.06.2018г.  

97 23.10.2018г. МИ София Определяне на наблюдател по ОПИК - втори краен срок 

99 24.10.2018г. МТСП София 
Входящ номер  - коригирани указания за кандидатстване по 

ОПРЧР 2 

104 01.11.2018г. МТСП София Промяна в процедури за кандидатстване - опростени разходи 

107 06.11.2018г. МТСП София Рeшение за одобрение на оценителен доклад по ОПРЧР1 

109 22.11.2018г. МТСП София Промяна на условията за кандидатстване 

110 03.12.2018г. 
МИ 

Доклад от наблюдател по процедура по ОПИК 1 – втори 

краен срок 

111 05.12.2018г. МЗХГ София Програма за среща по подхода ЛИДЕР 

112 10.12.2018г. МЗХГ София  Допълнителна информация  по бюджет за 2019г. 

114 27.12.2018г. МФ София Съгласуване на условия за кандидатстване по ОПРЧР 2 

 

 

14. Опис на приложения 

1. Таблица № 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите. 

2. Таблица № 2 Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР. 
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3. Таблица № 3 Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от 

сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР. 

4. Таблица № 4 Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева. 

5. Таблица № 5 Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение 

за финансиране в лева. 

6. Таблица № 6 Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР. 

7. Таблица № 7 Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период 

в лева. 

8. Таблица № 8 Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 

споразумение за финансиране в лева. 

9. Таблица № 11 Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове. 

10. Таблица № 12  Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от 

сключване на споразумение за финансиране в лева. 

11. Таблица № 13 Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в 

лева. 

 

 

 

Дата: 17.01.2019г. 

 

/п/ 

Даниел Димитров – Председател на УС на МИГ-Исперих 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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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:
40 6 10 6 10 0 0 0 0

ЕЗФРСР 22 0 0 0 0 0 0 0 0

ОПРЧР 10 2 2 2 2 0 0 0 0

ОПИК 8 4 8 4 8 0 0 0 0

(излишните редове да се изтрият)

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)

Забележка:  Разделението на работните места по пол е прогнозно, тъй като в проектните предложения е даден само броя на 

работните места, без да се прави разделение по пол. 

В индикаторите на МИГ Исперих  е записано, че  разбивката по пол, вкл.  "жени " ше се наблюдава. Точният брой  на заетите лица, с 

характеристика по пол, ще бъде даден  приключване на проектите.

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

Индикатор
Брой съгласно 

СВОМР

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада

Планиран брой 

съгласно заявления 

за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода от 

подписване на 

СВОМР

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР

1 2 3 4 5 6

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура;
-

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с 

ИТ.

14000 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

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)

1.3. Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в 

земеделски стопанства

2

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 
18

4.2. Инвестиции в преработка 

и маркетинг на 

селскостопански продукти

3

6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности
15

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР)

7.4 Инвестиции в 

устройването, подобрението 

или разширяването на местни 

основни услуги за селското 

население, включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях 

инфраструктура

7

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

12

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33%

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

3

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)

ОПИК 1. Капацитет за растеж 

на МСП  
4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 50%

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в МИГ

Интензитет на 

заявената 

помощ, %

Одобрен общ размер 

на разходите по 

проект от МИГ

Субсидия по 

проектите, одобрени 

от МИГ

Заявен общ размер 

на разходите по 

проект към УО/ДФЗ

Заявена субсидия 

към УО/ДФЗ

Одобрен общ размер 

на разходите по 

проект от УО/ДФЗ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ

Изплатена 

субсидия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

1.3. Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в 

земеделски стопанства

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 

4.2. Инвестиции в преработка 

и маркетинг на 

селскостопански продукти

6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР)

7.4 Инвестиции в 

устройването, подобрението 

или разширяването на местни 

основни услуги за селското 

население, включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях 

инфраструктура

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
70682,70 70682,70 100 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 0,00

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)

ОПИК 1. Капацитет за растеж 

на МСП  
1543850,98 1389465,88 90 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 0,00

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

ОСТАТЪК

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус колона 

11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
1592000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1592000 0% 0

1.3. Краткосрочен обмен на опит и 

посещения в земеделски стопанства
18 000 18000 0%

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 
650 000 650000 0%

4.2. Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански 

продукти

350 000 350000 0%

6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности
574 000 574000 0%

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 0% 0

7.4 Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения 

и култура, свързаната с тях 

инфраструктура

1 200 000 1200000 0%

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)

140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140000 0% 0

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа

140 000 140000 0%

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ)
800000 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 729317,30 9% 0

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
200 000 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 129317,30 35%

ОПРЧР 2. Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани 

общности

600 000 600000 0%

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)
1500000 1543850,98 1389465,88 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 696534,30 803465,70 46% 0

ОПИК 1. Капацитет за растеж на 

МСП  
1 500 000 1543850,98 1389465,88 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 696534,30 803465,70 46%

Общо: 5232000 1614533,68 1460148,58 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 767217,00 4464783,00 15% 0

Изплатена 

субсидия
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ

Сключени 

договори

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент на 

одобрение

Процент на 

изплащане

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена на 

колона 2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена на 

колона 2

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

Приоритет I 47 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 6% 0%

Приоритет II 20

Общо: 67 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4% 0 0 0%

Брой договори с 

изплатена субсидия 
ПРИОРИТЕТ

И

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

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 I 1614533,68 1460148,58 95% 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00

Приоритет II

Приоритет I  

Приоритет II

Общо: 1614533,68 1460148,58 95% 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 0,00

Забележка: В колона 4 е отразен интензитетът на помоща като средна стойност  на интензитета по ОПИК (90%) и ОПРЧР (100%).
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ОСТАТЪК
Процент на 

одобрение

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

Приоритет I 3292000 1614533,68 1460148,58 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 767217,00 2524783,00 23%

Приоритет II 600000 600000,00 100%

Приоритет I  

Приоритет II
1340000 1340000,00 100%

Общо: 5232000 1614533,68 1460148,58 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,7 1108281,00 767217,00 4464783,00 85% 0

Изплатена 

субсидия
ПРИОРИТЕТИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията за 

целия период

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ

Заявена субсидия 

по заявления, 

подадени в МИГ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ

Заявена субсидия 

към УО/ДФЗ

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ

Сключени 

договори

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

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ

Публичен орган/ 

община

НПО

други

ЧАСТНИ

Малко или средно 

предприятие

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по 

ТЗ

Друго (ако е 

приложимо)

Общо от ЕЗФРСР:

от ОПРЧР

НПО 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50%

Общо от ОПРЧР 

от ОПИК

Малко или средно 

предприятие
4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 50%

Общо от ОПИК

ОБЩО:

Брой договори с 

изплатена субсидия 
ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

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

ОСТАТЪ

К

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ

Публичен орган/ община

НПО

други

ЧАСТНИ

Малко или средно 

предприятие

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго (ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 2932000,00

от ОПРЧР

НПО 200000,00 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 129317,30 35%

Общо от ОПРЧР 800000,00 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 729317,30 9%

от ОПИК

Малко или средно 

предприятие
1500000,00 1543850,98 1389465,88 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 696534,30 803465,70 46%

Общо от ОПИК 1500000,00 1543850,98 1389465,88 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 696534,30 803465,70 46%

ОБЩО: 5232000,00 1614533,68 1460148,58 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 767217,00 4464783,00 15%

Изплатена 

субсидия

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

бсидията 

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

Одобрена

субсидия от 

УО/ДФЗ

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

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

1.3. Краткосрочен обмен на опит и 

посещения в земеделски 

стопанства

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 

4.2. Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански 

продукти

6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР)

7.4 Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за 

селското население, включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)
70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 0,00

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 

Сдружение 

"Зорница" гр. 

Исперих

Предприемачество - 

перспектива за успешно 

развитие

70682,70 70682,70 100 70682,70 70682,70 не не 70682,70 70682,70 70682,70 70682,70 0,00

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)
1543850,98 1389465,88 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 1152887,00 1037598,30 0,00

"Ахинора 

Стил" ООД 

гр. Исперих

Подобряване 

конкурентоспособността 

на "Ахинора Стил" ООД

384827,00 346344,30 90 384827,00 346344,30 не не 384827,00 346344,30 384827,00 346344,30 0,00

Добруджа-

КИТ АД гр. 

Исперих

Повишаване на 

производствения 

капацитет на "Добруджа-

КИТ" АД

389100,00 350190,00 90 389100,00 350190,00 не не 389100,00 350190,00 389100,00 350190,00 0,00

„Хладилно 

консервен 

комбинат” АД 

гр. Исперих

Технологично обновление 

на дестилерия при ХКК 

АД /Хладилно консервен 

комбинат АД/

390963,98 351867,58 90 0,00 0,00 отхвърлено

не 

отговаря 

на 

критериите 

за ОАСД

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

"Екстрим 

2010" ЕООД 

гр. Исперих

Повишаване на 

конкурентоспособнсотра 

на "ЕКСТРИМ 2010" 

ЕООД

378960,00 341064,00 90 378960,00 341064,00 не не 378960,00 341064,00 378960,00 341064,00 0,00

Общо: 1614533,68 1460148,58 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 1223569,70 1108281,00 0,00

(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.

ОПИК 1. Капацитет за растеж на 

МСП  

% на 

заявената 

помощ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Име на 

кандидата/ 

получателя

Име на проекта

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ

Одобрен общ 

размер на разх. 

по проект от 

УО/ ДФЗ

Изплатена 

субсидия

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


