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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 9 

8 Управление на Местната инициативна група 9 

9 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМРс допълнително 

споразумение  

10 

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

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

mailto:migisperih@abv.bg


2 

 

програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в 

рамките на посещенията 

11 
Индикатори 

10 

12 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики 10 

13 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 10 

14 Опис на приложения  14 

 

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 – неформална структура на територията 

на община Исперих; - 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, 

неформална група на младежи доброволци. 

 

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

Малки и средни  предприятия; - Икономически активни – заети и безработни лица; 

 

Дадени са индивидуални консултации на 19 заинтересовани лица в офиса на МИГ.  

В дейностите: бяха проведени 2 среща за  10 участника всяка. В събитието взеха участие 21  жители на 

Община Исперих, представители на публичния и нестопанския сектор. Целта на срещите бе 

популяризиране на Стратегията за ВОМР и информиране на общността за мерките включени в 

стратегията.  
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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 

интервюта и 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 са проведени 37 на 

брой, както следва по месеци на: 02.01.2020г.; 28.01.2020г.; 03.02.2020г.;  15.02.2020г.; 18.02.2020г.; 

26.02.2020г.; 27.02.2020г.; 25.03.2020г.; 02.04.2020г.; 11.04.2020г.; 22.04.2020г.; 11.02.2020г.; 

15.05.2020г.; 26.05.2020г.; 01.06.2020г.; 23.06.2020г.; 24.06.2020г.; 28.06.2020г. 15.07.2020г.; 

22.07.2020г.; 11.08.2020г.; 13.08.2020г.; 19.08.2020г.; 20.08.2020г.; 24.08.2020г; 16.09.2020г.; 

28.09.2020г.; 13.10.2020г.; 18.10.2020г.; 23.10.2020г.; 30.10.2020г.; 02.11.2020г.; 11.11.2020г.; 

13.11.2020г.;     18.11.2020г.;     28.11.2020г.;      11.12.2020г. 

 

- заседания на колективния върховен орган, проведени на: 23.06.2020г. и  30.10.2020г. 

 

За всички проведени заседания са съставени протоколи. Документите са достъпни  на електронна 

страница на МИГ Исперих в  раздел „За МИГ Исперих“, подраздел „Управителен съвет“ и подраздел 

„Общо събрание“. 

  

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

на такива; 

 

През 2019г. МИГ Исперих обяви процедура за прием на проектни предложения по мярка ОПРЧР 2 

„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“. По процедурата бяха одобрени 

две проектни прадложения и сключени адвинистративни договори за БФП.  Договорите са сключени с 

Община Исперих и "Народно читалище Рома-Вазово-2007год." с. Вазово и изпълнението на проектите 

започна през 2020г.  

- Проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в Община Исперих“, 

подаден от Община Исперих. Изпълнението на проектното предложение е приключило и са постигнати  

следните резултати: В резултат на изпълнение на проекта на 25 /двадесет и пет/ лица от целевата група 

преминаха обучение по ключова компетентност и тримесечно стажуване в различни структури на 

общинската администрация, след което  бяха наети на работа с осигурена по проекта шестмесечна 

заетост. След приключване на проекта всички лица бяха регистрирани Бюрото по труда  като  търсещи 

работа, или имат работа. 25 лица бяха включени в социални и здравни услуги. 

-  Проект „Овластяване на жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчни 

центрове в Община Исперих“, подадено от "Народно читалище Рома-Вазово-2007год." с. Вазово. 

Дейностите по проекта се изпълняват в четири населени места на общината. Проектът е социална 

иновация на територията на МИГ Исперих и утвърждава установена добра практика, като разширява 

изграден модел на „Ромски майчини центрове“ в България. Моделът е апробиран през 2018г. в село 

Вазово от НЧ "Рома - Вазово 2007", а по проекта, този майчин център стана ресурсен за общината. 

Майчините центрове са специфична форма за самоорганизиране на жени в неравностойно положение, 

възникнала в Германия през 60-те г. на миналия век. Майчините центрове са свободно пространство, в 

което се организират женски групи с цел насърчаване на уменията за самоорганизиране, реализиране на 

дейности по интереси, насърчаване придобиването на умения, които да бъдат в полза за участие на 

пазара на труда, умения за насърчаване на ранното детско развитие и подобряване на образователните 

постижения на деца от семейства принадлежащи към уязвимите общности.  

В рамките на проекта е създадена 8 часова заетост на 8 жени – лидери на центрове. Началото на проекта 

съвпадна с обявяване на извънредната ситуация във връзка с COVID 19. Екипът на проекта се включи в 

дарителска кампания сред най-нуждаещите се в населените места, в които се създадоха майчините 

центрове. Раздаваха се хранителни продукти, брошури, предпазни средства. Това бе изпитание за 

младите лидерки, но показа тяхната съпричастност и подкрепа в преодоляване на трудностите. 

Изпълнението на проектите е удължено до 30 август 2021г., във връзка с епидемиологичната обстановка. 

За отчетния период проектът върви по план, подадена е втора заявка за възстановяване на разходи.   

http://www.leaderisperih.eu/
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5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Основна стратегическа цел на СВОМР:  

В съответствие с идентифицираните нужди и потребности и характеристика на общината, Стратегията 

за ВОМР си постави следната СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за развитие на територията на МИГ Исперих:  

„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.“ 

 

В Стратегията на МИГ Исперих са заложени два приоритета, с които се цели постигане на общата 

цел: 

• Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес, 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. Приоритетът има две специфични цели 

(Цел 1 и Цел 2) 

• Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена средацели да укреписоциалната тъкан и 

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

качеството на живот.  Приоритетът има две специфични цели (Цел 3 и Цел 4) 

 

Стратегията се характеризира и с два хоризонтални приоритета, относими към цялостното прилагане 

на Стратегията:  

• 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. 

 

Специфична цел 1 (Цел 1
1
): Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез насърчаване на 

инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги.  

За постигането на Цел 1 Стратегията ще насърчава инвестиции за разнообразяване към 

нови/нетрадиционни за земеделските стопанства земеделски продукти и биологични земеделски 

производства в малките и средните земеделски стопанства (М4.1) и преработката на местна земеделската 

продукция (М4.2) за осигуряване на по-висока добавена стойност и заетост. 

 

Специфична цел 2 (Цел 2
2
): Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на 

предприемачеството и разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП извън 

земеделието  

Интервенциите по тази цел са насочени към разнообразяване на икономическите дейности чрез 

насърчаване на предприемаческата активност в неземеделските сектори на местната икономика с акцент 

върху развитието на устойчиви туристически продукти (М6.4), повишаването производителността и 

разширяване на пазарите на съществуващите МСП (М6.4, ОПИК1) и насърчаване на предприемачеството 

от младежи и хората от уязвими групи (М6.4, ОПРЧР1). 

 
Специфична цел 3 (Цел 3

3
): Включване и интегриране на уязвими и малцинствени групи в устойчивото 

социално икономическо развитие на общността 

Стратегията предвижда прилагането на интегрирани проекти, насочени към активиране и повишаване 

пригодността за заетост на маргинализирани групи като ромите, като в същото време се повишава и 

достъпа на групите до социални и здравни услуги. Тези дейности ще се финансират основно чрез мярка 

                                                 
1
 М 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; М 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти; М 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства. 
2
 М6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП; ОПРЧР1 

Развитие на предприемачеството. 
3
 ОПРЧР2. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности;  
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ОПРЧР2, но ще бъдат допълвани от интервенции по М21 и М7.4, като на основата на междусекторни 

партньорства между местната власт бизнеса и НПО сектора, ще се финансират проекти, създаващи среда 

за включването на уязвимите и малцинствени групи в общия социално-икономически живот на 

общината.  

 

Специфична цел 4 (Цел 4
4
) Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и социалната 

ангажираност в общността, чрез подобряване на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура и свързаната с тях инфраструктура. 

Мерките по Цел 4  (М21 и М7.4) ще финансират създаване на среда благоприятстваща активния начин на 

живот, придобиването на нови знания и умения, личностното развитие, контактите между хората в 

общността и работата в екип, иновативността, социалната ангажираност. 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, способни да отговорят на нуждите и 

интересите на уязвимите групи, различните възрастови и социални групи на общността. 

 

Реализираните  приеми по мерки, бяха насочени към изпълнение на първия и втория приоритет, по 

специфични цели, както следва:   

 Специфична цел 1 – Подадени 13 проекта (мярка 4.1 – 11проекта, мярка 4.2 – 2 проекта), оттеглен 

е 1 по мярка 4.2. 

 Специфична цел  2 – Подадени 2 проекта по мярка ОПРЧР 1.   

 Специфична цел 3 и 4 – Подадени са 4 проекта (мярка 7.4 – 3 проекта , мярка 21 – 1 проект). 

 

В рамките на отчетния период са отворени приеми по 5 мерки от СВОМР, приети са общо 19 проекта, 

одобрени от МИГ Исперих са 16,  два са в процес на оценка, а един е оттеглен от кандидата.  Подписани 

са 4 договор за финансиране – 2 договора по мярка ОПРЧР 1, 1 договор по мярка ОПИК и 1 договор по 

мярка 6.4.   

 

Общата стойност на субсидията по договорите, подписани през 2020г. е в размер на 9,7 % от бюджета 

по мерките на Стратегията или 508 011,51 лв. 

 

Общата стойност на субсидията по договорите, от началото на прилагане на СВОМР е в размер на 

38,5% от бюджета по мерките на Стратегията или 2 016 090,26лв. 

 

С натрупване, общата стойност на субсидията на всички одобрени проекти по процедури към 

СВОМР, договорени и такива, по които няма подписани договори, от началото на прилагане на СВОМР  

е в размер на 76,08% от бюджета по мерките на Стратегията или 3 980 293,58лв. 

 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

Прилагаме попълнени таблици № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13. 

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

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

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 

                                                 
4
 М21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа; 

М7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура;  
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развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие населските 

райони за периода 2014-2020 г. до 31 август 2020 г. УС на МИГ – Исперих одобри индикативен график за 

приемите по съответните мерки от СВОМР за 2021г.  

Индикативният график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2020г. е актуализиран през 

годината, за което УО на ПРСР е уведомян.   Актуализациите са в резултат на: удължаване на срокове за 

кандидатстване; промяна на бюджета по мерките 4.2, 7.4 и 6.4, за което е сключено допълнително 

споразумение; невъзможност да бъде отворен прием по мярка 7.4 преди подписване на допълнително 

споразумение за промяна на бююджета по СВОМР.  

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

През 2020г. бяха проведени следните събития за информиране: 

- Проведени 2 среща за  10 участника всяка. В събитието взеха участие 21  жители на Община 

Исперих, представители на публичния и нестопанския сектор. Целта на срещите бе 

популяризиране на Стратегията за ВОМР и информиране на общността за мерките включени в 

стратегията.. Срещите бяха проведени на: 24.09.2020г. в с. Тодорово  и  29.09.2020г. в с. Подайва. 

- Проведени са две еднодневни обучения за най-малко десет участника на тема: Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за ВОМР“. В обученията взеха участие 21 

представители на нестопанския сектор. За организиране и провеждане на обучението е сключен 

договор със „СиСтаКом“ ЕООД гр. Нови Пазар. Обученията са проведени на следните дати: 

26.09.2020г. и 30.09.2020г.  

 

 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 ПРСР и ОПРЧР. През 2020г. са обявени 8 процедури за кандидатстване с проектни 

предложения (мярка 4.1 – 3 процедури, мярка 4.2 – 2 процедури, мярка 7.4 – 1 процедура с два срока за 

кандидатстване, мярка 21 – 1 процедура с три срока за кандидатстване, мярка ОПРЧР 1 – 1 процедура). 

През 2020г. бяха назначени шест състава на КППП по обявени процедури за прием на проектни 

предложения: 

 BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ 

 BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” 

 BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”. 

 BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански продукти“. 

 BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението 

или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, и свързаната с тях инфраструктура”. 

Работата и на шесте КППП е приключила в срок. От Управляващият органи на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ в едномесечен срок от приключване на оценката е получен доклад за одобрение на 

извършените оценки. От ДФЗ –РА няма получени доклади за одобрение на извършените оценки. 

 

Резултатите от извършените оценки са: 

• BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ - подадените 

две проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ Исперих, сключени са 

договори за БФП. 

• BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” - 

подадените четири проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ Исперих. 

• BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” - 

подадените пет проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ Исперих. 

• BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” - 

подадените две проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ Исперих. 
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• BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг 

на селскостопански продукти“ – подадено е едно проектно предложение, което на етап ОАСД е 

оттеглено от кандидата. 

• BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, подобрението 

или разширяването на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и 

култура, и свързаната с тях инфраструктура” - подадените три проектни предложения са оценени и 

одобрени за финансиране от МИГ Исперих. 

 

По два от обявените приеми (мярка 4.2 и мярка 21) оценката на проектните предложения ще бъде 

извършена пред 2021г. 

6.2.  Поддържане на деловодна система и архивот 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.  

 

6.3. 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 единадесет публикации в регионален вестник 

„Екип 7“ както следва:  

 месец януари 2020г.- една публикация – бр. 9/4454 от 22.01.2020г.- публикуване на обява за прием 

на проектни предложения по мярка ОПРЧР 1 

 месец март 2020г. – една публикация - бр. 33/4478 от 20.03.2020г.- публикуване на обява за прием 

на проектни предложения по мярка 4.2 

 месец април 2020г. - една публикация - бр. 39/4484 от 03.04.2020г.- публикуване на обява за прием 

на проектни предложения по мярка 7.4. 

 месец май 2020г. - една публикация - бр. 55/4500 от 20.05.2020г.- публикуване на обява за прием 

на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец юли 2020г. – една публикация - бр. 72/4517 от 01.07.2020г.- публикуване на обява за прием 

на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец септември 2020г. - две публикации - бр. 99/4544 от 02.09.2020г.- публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 21; бр. 107/4552 от 23.09.2020г.- публикуване на обява 

за прием на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец октомври 2020г. – една публикация - бр. 120/4565 от 23.10.2020г.- публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 21 

 месец ноември 2020г. – две публикации - бр. 135/4580 от 27.11.2020г.- публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 7.4; бр. 136/4581 от 30.11.2020г.- публикуване на обява 

за прием на проектни предложения по мярка 4.2. 

месец декември 2020г. – една публикация - бр. 137/4582 от 02.12.2020г.- публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 21 

 

В началото на годината бе сключен  договор с РРС Шумен за излъчване на  интервюта/репортажи в 

рамките на 22 минути за целия период на договора. Записани и излъчени са 7 интервюта (22 минути).. 

http://www.migisperih.eu/
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 За изработване на  два рекламни видео клипа с продължителност една минута и половина всеки, 

за  излъчване/ публикуване в медии или в интернет с цел популяризиране на СВОМР и отразяване на 

събития на МИГ беше сключен договор с “ИНФИНИЯ” ЕООД гр. Исперих. 

 За изработване и отпечатване на информационни и рекламни материали за популяризиране 

дейностите на МИГ-Исперих бе сключен договор с „НИБ–А–Консулт“ ЕООД  гр. София. Бяха 

изработени следните материали: Блокнот за 2021г. – 230 бр; Рекламни фланелки – 180 бр.; Рекламна 

флаш памет  – 100бр., Рол - банер със стойка, във връзка с 10 г. МИГ Исперих и прилагане на 

ЛИДЕР/СВОМР, 250 броя рекламни хималки.Изработените информационни и рекламни материали се 

раздават на участници в организираните от МИГ Исперих събития за популяризиране и информиране. 

 Поставени са информационни табла на сградата на Община Исперих и пред офиса на МИГ, на 

които се поставят обявите за стартиране на процедурите за прием на проекти. МИГ публикува 

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

мерки в местни/регионални медии.  

 

6.5.  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; 

През отчетния период, в резултат на подписани договори с УО, на ОПИК 2014-2020г. и ОПРЧР 2014-

2020г. се изпълняват проекти по: 

 

Мярка ОПИК 1 Капацитет за растеж на МПС 

 "Екстрим 2010" ЕООД гр. Исперих – проект „Повишаване на конкурентоспособноста на 

"ЕКСТРИМ 2010" ЕООД 

 Добруджа-КИТ АД гр. Исперих – проект „Повишаване на производствения капацитет на 

"Добруджа-КИТ" АД“ 

 Миланов-Г ЕООД с. Йонково – проект „Закупуване на нова техника“ 

 

Мярка ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството 

 Сдружение "Зорница" гр. Исперих – проект „Предприемачество - перспектива за успешно 

развитие“.  

 „Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. Исперих – проект „Успехът обича предприемчивите“ 

 Сдружение "Зорница" гр. Исперих – проект „Виртуален инкубатор за местни предприемачи“ 

 

Мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ 

 Община Исперих – проект „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в 

Община Исперих“. Проектът ще приключи през 2021г. 

 "Народно читалище Рома-Вазово-2007год" с. Вазово – проект „Овластяване на жените от 

уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчини центрове в Община Исперих“. 

Проектът ще приключи през 2021г. 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

 ЕТ „Доктор Самедин Сабит - Амбулатория за специализирана медицинска помощ – 

индивидуална практика“ гр. Исперих – проект „Закупуване на стационарен ехограф“  

 

Екипът на МИГ Исперих е извършвал посещения за събиране на информация по изпълнението на 

проектите. Направени са снимки от моменти на изпълнението. Снимките са ползвани за 

Информационния базар и Годишната информационна конференция за представяне на резултатите от 

прилагане на СВОМР. 

6.6. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

 Охвърлена процедура BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства”. През 2020г. от ДФЗ-РА бе получено писмо, че посочената процедура не е 

одобрена за финансиране.  

Действия по преодоляване: Проведени са разговори с потенциални кандидати  по мярката и МИГ 

Исперих предприе действия за обявявана на процедура за прием на проекти през 2021г.  
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 Липса на кандидати по м. 4.2. През 2020г. бе отворена процедура BG06RDNP001-19.388 МИГ 

Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“. По 

процедурата бе подадено  едно проектно предложение, което на етап ОАСД бе оттеглено от кандидата. 

Действия по преодоляване: Съществуваше реален риск от неусвояване на бюджета по мярката и поради 

тази причина бяха предприети  действия за пренасочване на финансовия ресурс към мярка 6.4 и 7.4. 

Подготвено бе заявление за промяна на СВОМР и през м. септември 2020г. е подписано допълнително 

споразумение за промяна бюджета на стратегията. Проведени са консултации с потенциални кандидати 

по м.4.2 и в резултат е бявена нова процедура, по която има подаде един проект до края на 2020г.    

 

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). 

През отчетния период, чрез дейностите за информиране и популяризиране, МИГ Исперих подпомогна 

процеса за идентифициране на проектни идеи и включване на местната общност в избора им, като бе 

допълнен пакета с документи за подккрепа на местни инициативи чрез нова бланка 

 – списък на доброволци,  във връзка с доказване устойчивост на проектите на публични бенефициенти 

по м. 7.4 и 21. Формите са достъпни на електронната страница на МИГ Исперих:  www.leaderisperih.eu             

Този подход, заложен 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 населено място, като 

подобрят местните условия за бизнес развитие, за благосъстояние на домакинствата, за личностното 

развитие на младежите и децата или 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.  

 

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 са извършени следните промени в състава на общото събрание: 

Напускане на пет члена на сдружението: Моамер Али Сали – земеделски производител от с. Лудогорци 

(физическо лице); “Галата - 76 ” ЕООД с. Лъвино, с управител Танер Сали Закир; Теодора Георгиева 

Каменарова – управител на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих; Таня Трендафилова 

Узунова Маринова – управител на "Леонт" ЕООД; Севат Садкъ Ибрямова – председател на УС на СНЦ  

„Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово 

Приемане на нови пет члена на общото събрание: Осман Ислям Осман – земеделски производител от 

с. Лудогорци (физическо лице); „Енигма - Плас” ЕООД с. Йонково с управител Гюнай Селяйдинов 

Шукриев; Денис Гюнер Джемал – управител на „ДЕ Фешън” ЕООД гр. Исперих; Виргиния Русева 

Енчева – управител на ЕТ „Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих; Аница Иванова Костова – 

председател на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец 

Променени са представителите в СНЦ „МИГИсперих“ на следните членове на Общото събрание:  

 СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927"с. Китанчево – представителят Севил Алиева Мустафова 

се заменя с г-жа Бедрие Хюсеинова Джевдет;  

http://www.leaderisperih.eu/
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 СНЦ ТД "Димитровец" гр. Исперих - представителят Георги Петков се заменя с Димитър Иванов 

Балански;  

 СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ - представителят Ержан Осман се заменя с Бехчет 

Фикрет Хамид. 

Промените са одобрени от УО на ПРСР, за което МИГ Исперих е получила уведомителни писма № 

19-19-2-01-7 от 07.08.2020г.  и № 19-19-2-01-7 от 08.01.2021г.   

 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 
Управителен орган на МИГ Исперих е Управителният съвет (УС), който се състои от 5 члена. В 

рамките на отчетния период е преизбран състава на УС. Променен е един член на УС – Теодора 

Каменарова – управител на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих е заменен с  Катя Георгиева 

Йорданова  - управител на „Ахинора“ АД гр. Исперих. Спазено е изискването: 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.  

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

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

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

приложимо); 

През 2020г. МИГ Исперих подаде заявление за промяна на СВОМР.  Бе заявена промяна: във 

финансовите параметри на мерките, финансирани чрез ЕЗФРСР;  критериите за оценка на проекти, в т. ч. 

минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта; мониторинговите 

индикатори, във връзка с промяна на финансовите параметри. 

Заявлението за промяна на СВОМР е одобрено от УО на ПРСР и е сключено допълнително споразумение 

№ РД 50-186/14.09.2020г. 

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, 2, 9 и 10.  

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 06.01.2020г. МТСП София съгласуване на финален пакет документи ОПРЧР 1 

2 20.01.2020г. МЗХГ София корекция бюджет 

3 27.01.2020г. ДФЗ РА София списък ЗОП 

5 30.01.2020г. МЗХГ София годишен доклад по мярка 19.4 за 2019г. 
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6 03.02.2020г. МЗХГ София определяне на наблюдател - 4.1, процедура 342  

7 03.02.2020г. ДФЗ РА София информация за оттеглени проекти по м. 4.1 

8 10.02.2020г. 

МЗХГ София,  

МТСП София, 

МИ София годишен доклад по мярка 19.2 за 2019г. 

10 11.02.2020г. 

МЗХГ София,  

МИ София съгласуване на актуализиран индикативен график - 2020 

11 17.02.2020г. МЗХГ София съгласуване на УК по мярка 4.2 

13 19.02.2020г. МЗХГ София допълнение към годишен доклад по мярка 19.2 за 2019г. 

14 20.02.2020г. МЗХГ София 

информиране относно отказ от  намерението на  ЕТ "Зейти 

Мехмед" да се преобразува като ЮЛ /ЕООД по повод  писмо 

от ЗФЗ  

15 25.02.2020г. МТСП София писмо за определяне на наблюдател по ОПРЧР 1 

16 25.02.2020г. МИ София приключена процедура по ОПИК 

17 27.02.2020г. МЗХГ София съгласуване на УК по мярка 7.4 

18 09.03.2020г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ РА София график за събития - м.март 2020г. 

19 13.03.2020г. ДФЗ РА София списък ЗОП - одобрен бюджет по м. 19.4 за 2020г. 

22 26.03.2020г. ДФЗ РА София информация за приключена процедура по м. 4.1 

23 26.03.2020г. МЗХГ София информация за приключена процедура по м. 4.1 

24 27.03.2020г. МЗХГ София отстраняване на нередовности по мярка 7.4 

26 07.04.2020г. 
ДФЗ РА София 

допълнителна информация по заявка за плащане 01.07.2019-

31.12.2019г. 

27 07.04.2020г. 
ДФЗ РА София 

допълнителна информация по заявка за за авансово плащане - 

2020г. 

28 10.04.2020г. 
ДФЗ РА София 

забавяне разглеждането на проектипо приключени процедури 

- 4.1 и 6.4 

29 13.04.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 406 по мярка 4.1 

30 23.04.2020г. МЗХГ София определяне на наблюдател - 4.2, процедура 388  

31 07.05.2020г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ РА София  прекратена оценителна сесия по 4.2 

32 08.05.2020г. 
ДФЗ РА София 

допълнителна информация по заявка за плащане 01.07.2019-

31.12.2019г. 

33 02.06.2020г. ДФЗ РА София допълнителна информация по процедура 19.296 по м.6.4 

34 24.06.2020г. ДФЗ РА София информация за приключена процедура по м. 7.4 

35 24.06.2020г. МЗХГ София информация за приключена процедура по м. 7.4 

38 29.06.2020г. МЗХГ София удължаване срок за кандидатстване по м. 4.1- процедура 406 

40 30.06.2020г. МЗХГ София промяна на СВОМР - прехвърляне на средства от 4.2 

42 
03.07.2020г. 

Министерство 

на финансите 

съгласуване Условия за кандидатстване по м. 21 -  режим на 

държ. помощи 

43 14.07.2020г. МЗХГ София определяне на наблюдател  по процедура 406 по мярка 4.1 

44 15.07.2020г. МЗХГ и ДФЗ заявление - промяна в състава на Общото събрание 

45 21.07.2020г. ДФЗ РА София  списък ЗОП - заявка 01.01.-30.06.2020 

46 24.07.2020г. АБНЛМ обща позиция за програмен период 2021-2027 

47 24.07.2020г. ДФЗ РА София  препоръки от МФ за административен договор 

48 28.07.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 415 по мярка 21 

50 
12.08.2020г. 

ДФЗ ОД 

Благоевград 
допълнителна информация по процедура 19.239 по м.4.1 

51 14.08.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 415 по мярка 21 

52 14.08.2020г. МЗХГ София отлагане прием по м.7.4 
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53 19.08.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 459 по мярка 4.1 

54 20.08.2020г. 
ДФЗ РА София 

допълнителна информация по заявка за плащане 01.01.2020-

30.06.2020г. 

55 21.08.2020г. ДАНС София уведомление 

56 24.08.2020г. 

МЗХГ, МТСП 

МИ 
индикативен график за 2021г. 

57 25.08.2020г. ДФЗ РА София информация за приключена процедура по м. 4.1 

58 25.08.2020г. МЗХГ София информация за приключена процедура по м. 4.1 

59 
26.08.2020г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ РА София график за събития - м.септември 2020г. 

61 01.09.2020г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ РА София промяна на график за събития - м.септември 2020г. 

63 16.09.2020г. 

ДФЗ ОД 

Благоевград 

допълнителна информация по процедура 19.239 по м.4.1 - 

първи срок 

64 16.09.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 459 по мярка 4.1 

65 29.09.2020г. МЗХГ София документи за бюджет 

66 29.09.2020г. МЗХГ София актуализиране на индикативен график за 2020г. и 2021г. 

67 
09.10.2020г. 

МЗХГ София, 

ДФЗ РА София график за събития - м.октомври 2020г. 

68 12.10.2020г. ДФЗ РА София корекция на договор - 6.4  

69 19.10.2020г. МЗХГ София удължаване срок за кандидатстване по м. 21- процедура 415 

70 19.10.2020г. МЗХГ София актуализиране на индикативен график за 2020г. и 2021г. 

71 20.10.2020г. МЗХГ София документи за бюджет 

72 
22.10.2020г. 

ДФЗ ОД 

Благоевград 

допълнителна информация по процедура 19.239 по м.4.1 -

втори срок 

73 26.10.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 477 по мярка 4.2 

74 26.10.2020г. ДФЗ София подписан договор на  д-р Сабит 

75 26.10.2020г. ДФЗ София информация по заявка за плащане 01.01-30.06.2020г. 

76 
27.10.2020г. 

ДФЗ ОД Велико 

Търново 
допълнителна информация по процедура 19.388 по м.4.2 

77 27.10.2020г. ДФЗ София график за събития - м.ноември 2020г. 

78 27.10.2020г. ДФЗ Видин информация по процедура 395 - мярка 7.4 

79 
02.11.2020г. МЗХГ София 

определяне на наблюдател/и в Комисия за подбор на проектни 

предложения 

80 
06.11.2020г. 

ДФЗ ОД 

Благоевград 

допълнителна информация по процедура 19.239 по м.4.1 -

втори срок 

81 11.11.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 479 по мярка 6.4 

82 16.11.2020г. МЗХГ София съгласуване по процедура 477 по мярка 4.2 

84 
24.11.2020г. 

МЗХГ София 

ДФЗ София уведомление за промяна в ОС и УС 

85 30.11.2020г. МЗХГ София удължаване срок за кандидатстване по м. 21- процедура 415 

86 01.12.2020г. МЗХГ София актуализиране на индикативен график за 2020г.  

87 07.12.2020г. МЗХГ София допълнителни документи по заявление за промяна в УС  

88 09.12.2020г. МФ София съгласуване по процедура 479 по мярка 6.4 

89 14.12.2020г. ДФЗ РА София информация за приключена процедура по м. 4.1 

90 14.12.2020г. МЗХГ София информация за приключена процедура по м. 4.1 

92 23.12.2020г. МЗХГ София допълнителни документи по заявление за промяна в УС  

93 29.12.2020г. ДФЗ Сливен информация по процедура 406 - мярка 4.1 
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Получени писма  

Вх-№ Дата Подател Относно 

2 20.01.2020г. ДФЗ РА София изплатена БФП за периода 01.01.2019г.-30.06.2019г. 

4 17.02.2020г. ДФЗ РА София запитване по подаден проект от Зейти Мехмед по м. 4.1 

6 20.02.2020г. МИ София съгласуване на индикативен график за 2020г. 

14 02.03.2020г. МЗХГ София  заповед за одобрение на бюджет за 2020г. 

16 12.03.2020г. МИ София 
уведомление за приклячен проект - ОПИК 1 Екстрим2010 

ООД 

17 12.03.2020г. МЗХГ София  одобрен годишен доклад за 2019г по м. 19.4 

19 01.04.2020г. ДФЗ РА София 
допълнителна информация по заявка за плащане 01.07.2019-

31.12.2019г. 

20 01.04.2020г. МИ София доклад за одобрение на процедура 057-ОПИК 

21 10.04.2020г. МЗХГ София  одобрение на годишен доклад по 19.2 за 2019г. 

22 14.04.2020г. МТСП София 
решение за одобрение на оценителен доклад ОПРЧР 1 -

процедура 089 

24 21.05.2020г. ДФЗ РА София допълнителна информация по процедура 19.296 по м.6.4 

40 03.07.2020г. МИ София покана за подписване на договор - Миланов Г 

43 20.07.2020г. МФ София препоръки по процедура 415 - м.21 

47 11.08.2020г. 
ДФЗ ОД 

Благоевград 
допълнителна информация по процедура 19.239 по м.4.1 

48 11.08.2020г. МЗХГ София  допълнителна информация по процедура 19.415 по м.7.4 

52 19.08.2020г. ДФЗ препоръки по м.21 

53 19.08.2020г. ДФЗ 
допълнителна информация по заявка за плащане 01.01.2020-

30.06.2020г. 

57 31.08.2020г. ДФЗ София изплатено авансово плащане 

58 31.08.2020г. ДФЗ София запис на заповед от 2019г. 

59 31.08.2020г. ДФЗ София изплащане на заявка за плащане 01.07.2019г.-31.12.2019г. 

64 04.09.2020г. МТСП София съгласуване на индикативен график за 2021г. 

65 04.09.2020г. ДФЗ София въпроси по процедура 239-1 по мярка 4.1 

66 11.09.2020г. МТСП София информация за бюджет по СВОМР от ОПРЧР 

67 11.09.2020г. МИ София съгласуване на ИГ 

67а 14.09.2020г. МЗХГ София  допълнителна информация по процедура 19.459 по м.4.1 

70 23.09.2020г. МЗХГ София  информация за международна конференция 

72 29.09.2020г. МЗХГ София  информация по м. 1.3 

73 06.10.2020г. ДФЗ София одобрена процедура 296 по мярка 6.4 

85 15.10.2020г. ДФЗ София информация по заявка за плащане 01.01-30.06.2020г. 

86 19.10.2020г. ДФЗ София допълнителна информация по процедура 239- м.4.1 

87 19.10.2020г. МЗХГ София  информация по заявка за плащане 01.01-30.06.2020г. 

88 22.10.2020г. ДФЗ София коригирани страници от договор на  д.р Сабит 

89 22.10.2020г. ДФЗ В. Търново информация по процедура 388 - мярка 4.2 

90 27.10.2020г. ДФЗ Видин информация по процедура 395 - мярка 7.4 

94 09.11.2020г. ДФЗ София заповед за отхвърляне на процедура 239 - мярка 4.1 

95 07.12.2020г. МЗХГ София  допълнителни документи по заявление за промяна в УС  

98 22.12.2020г. ДФЗ Сливен информация по процедура 406 - мярка 4.1 

99 29.12.2020г. МФ София съгласуване на Условия за кандидатстване по м. 6.4  
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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. 

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 № 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

10. Таблица № 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки 

финансирани от ЕЗФРСР 

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

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

сключване на споразумение за финансиране в лева. 

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

лева. 

 

 

Дата: 23.01.2021г. 

 

.................................... 

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 8,5 19,5 20 3 5 7 13

ЕЗФРСР 22 2 0,5 9,5 2 0 0 0 0

ОПРЧР 10 4 4 6 6 3 1 3 1

ОПИК 8 0 4 4 12 0 4 4 12

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 " ще 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 19032 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)

39 13 30 11 23 11 23 1 1 1 1 6,67% 0 0 0%

1.3. Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в 

земеделски стопанства

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 
18 11 18 11 14 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Инвестиции в преработка 

и маркетинг на 

селскостопански продукти

4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности
15 0 10 0 9 0 9 1 1 1 1 6,67% 0 0 0

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) 

№ 1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР)

7 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 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

7 3 3 3 3 3 3 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)

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)
6 2 8 2 6 2 6 2 5 2 5 167% 2 2 67%

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 100% 0 0 0

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

3 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 67% 2 2 67%

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)
4 0 6 0 4 0 4 1 4 1 4 100% 3 4 100%

ОПИК 1. Капацитет за растеж 

на МСП  
4 0 6 0 4 0 4 1 4 1 4 100% 3 4 100%

19 48 16 36 16 36 4 10 4 10 5 6

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

Забележка: по мярка ОПРЧР 2. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности през 2020г. е изплатено междинно плащане по две проектни предложения. 
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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)

1185341,40 612620,70 967871,40 503831,70 967871,40 503831,70 31375,72 28238,14 0,00

1.3. Краткосрочен обмен 

на опит и посещения в 

земеделски стопанства

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Инвестиции в 

земеделски стопанства 
968411,40 504155,70 52,06% 967871,40 503831,70 967871,40 503831,70 0,00 0,00 0,00

4.2. Инвестиции в 

преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти

216930,00 108465,00 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 31375,72 28238,14 0,00

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00

7.4 Инвестиции в 

устройването, 

подобрението или 

разширяването на местни 

основни услуги за 

селското население, 

включително развлечения 

и култура, свързаната с тях 

инфраструктура

787912,13 787912,13 100% 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)

14994,90 14994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21: Исперих - отворени 

пространства, 

привлекателна жизнена 

среда, съхранено 

наследство, култура, 

природа

14994,90 14994,90 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)
137016,64 137016,64 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 88644,84

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
137016,64 137016,64 100% 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 0,00

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция 

на маргинализирани 

общности

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88644,84

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390007,00 351006,30 1042164,00

ОПИК 1. Капацитет за 

растеж на МСП  
0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 390007,00 351006,30 1042164,00

Общо: 2125265,07 1552544,37 1884550,60 1420510,90 1884550,60 1420510,90 550149,79 508011,51 1130808,84
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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 

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)
1477000,00 2451761,22 1443772,37 1864257,03 1145867,76 1864257,03 1145867,76 31375,72 28238,14 28238,14 1448761,86 2% 0,00

1.3. Краткосрочен обмен на опит 

и посещения в земеделски 

стопанства

18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00 0% 0,00

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 
650000,00 1596076,50 825579,40 1243283,40 649098,90 1243283,40 649098,90 0,00 0,00 0,00 650000,00 0% 0,00

4.2. Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански 

продукти

57000,00 216930,00 108465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57000,00 0% 0,00

6.4. Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности
752000,00 638754,72 509727,97 620973,63 496768,86 620973,63 496768,86 31375,72 28238,14 28238,14 723761,86 4% 0,00

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

1315000,00 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00 1315000,00 0% 0,00

7.4 Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за 

селското население, включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура

1315000,00 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00 1315000,00 0% 0,00

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, 

но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)

140000,00 14994,90 14994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 0% 0,00

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

140000,00 14994,90 14994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140000,00 0% 0,00

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ)
800000,00 983805,84 983805,84 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 599247,52 200752,48 75% 88644,84

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 
200000,00 266360,91 266360,91 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 199449,77 550,23 100% 0,00

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

600000,00 717444,93 717444,93 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 200202,25 67% 88644,84

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)
1500000,00 2316931,96 2085238,77 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30

ОПИК 1. Капацитет за растеж на 

МСП  
1500000,00 2316931,96 2085238,77 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30

Общо: 5232000,00 6555406,05 5315724,01 4852972,25 3980293,58 4852972,25 3980293,58 2232178,81 2074751,83 2016090,26 3215909,74 39% 1477153,14

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
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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 46 15 40 13 31 13 31 4 8 4 8 17% 3 4 9%

Приоритет II 3 4 4 0 2 0 2 2 2 67% 2 2 67%

Приоритет I  

Приоритет II
19 4 4 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Общо: 68 19 48 16 36 16 36 4 10 4 10 15% 5 6 9%

Забележка по мерки от Приоритет II през 2020г. са изплатени междинни плащания по два проекта.

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 1322358,04 749637,34 57% 1096638,47 632598,77 1096638,47 632598,77 550149,79 508011,51 1042164

Приоритет II 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88644,84

Приоритет I  

Приоритет II
802907,03 802907,03 100% 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00

Общо: 2125265,07 1552544,37 1884550,60 1420510,90 1884550,60 1420510,90 550149,79 508011,51 1130808,84

Забележка: В колона 4 е отразен интензитетът на помоща като средна стойност
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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 3292000,00 5035054,09 3795372,05 3665262,37 2792583,70 3665262,37 2792583,70 1832381,06 1674954,08 1616292,51 1675707,49 49% 1388508,30

Приоритет II 600000,00 717444,93 717444,93 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 200202,25 33% 88644,84

Приоритет I  

Приоритет II
1340000,00 802907,03 802907,03 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00 1340000,00 100% 0,00

Общо: 5232000,00 6555406,05 5315724,01 4852972,25 3980293,58 4852972,25 3980293,58 2232178,81 2074751,83 2016090,26 3215909,74 61% 1477153,14

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

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

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за 

развитие на селските райони

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 3 4 5 6 7 8

1А
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони;

1B

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели;

1C

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство;

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;

11 0 0 503831,70 0,00 0,00

2B

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията;

3A

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и къси вериги 

на доставки, групи на производителите и 

организации и междубраншови организации;

3B
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата;

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 

4B

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите;

4C
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им;

5A
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство; 

5B

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост; 

5C

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката;

5D
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство;

5E

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство;

6A

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места;

6B
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони; 

6C

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони;

FA Друга област 

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:

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с 

акцент върху следните области:

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите

2

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области:

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:

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:

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с акцент 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада

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

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

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

Обща подпомогната площ (ха)

(Отнася се за площта, обхваната

от инвестиции за напояване)

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими

инвестиционни разходи - публични и

частни)

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими

инвестиционни разходи - публични и

частни)

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 

и др. подобни на тях, 

включени в стратегията за 

ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство

5D
Намаляване на емисиите на парникови газове

и амоняк от селското стопанство
Обща площ (ха) 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

0 0

0 0

0 0

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 

7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни мерки, 

включени в стратегията за 

ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство

5B

Повишаване на ефективността при

потреблението на енергия в селското

стопанство и хранително-вкусовата

промишленост 

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

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

5A
Повишаване на ефективността при

потреблението на вода в селското стопанство 

Мярка Приоритет Област Индикатор

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
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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 

разделен

а на 

колона 2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 

15 

разделен

а на 

колона 2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Публичен орган/ 

община
6 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0% 0 0 0%

НПО 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

други 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

ЧАСТНИ

Малко или средно 

предприятие
0

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) ЕООД/ООД

27 3 11 2 9 2 9 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Физическо лице 4 8 10 7 8 7 8 0 0 0 0 0% 0 0 0%

ЕТ 5 2 8 2 6 2 6 1 1 1 1 20% 0 0 0%

Лице, регистрирано 

по ТЗ
0

Друго (ако е 

приложимо)
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%

Общо от ЕЗФРСР: 58 17 34 14 26 14 26 1 1 1 1 2% 0 0 0%

от ОПРЧР

Публичен орган/ 

община
2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 50% 1 1 50%

НПО 4 2 6 2 5 2 5 3 4 2 4 100% 1 1 25%

Общо от ОПРЧР 6 2 8 2 6 2 6 3 5 2 5 150% 2 2 75%

от ОПИК

Малко или средно 

предприятие
4 0 6 0 4 0 4 0 4 1 4 100% 3 4 100%

Общо от ОПИК 4 0 6 0 4 0 4 0 4 1 4 100% 3 4 100%

ОБЩО: 68 19 48 16 36 16 36 4 10 4 10 5 6

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

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ 1340000,00 802907,03 802907,03 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00 1340000,00 0% 0,00

МИГ 12000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0% 0,00

Публичен орган/ община 1050000,00 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00 0,00 1050000,00 0% 0,00

НПО 278000,00 14994,90 14994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278000,00 0% 0,00

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% 0,00

ЧАСТНИ 1592000,00 2451761,22 1443772,37 1864257,03 1145867,76 1864257,03 1145867,76 31375,72 28238,14 28238,14 1563761,86 2% 0,00

Малко или средно 

предприятие
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма)

1092000,00 808584,99 553680,27 684751,16 488773,76 684751,16 488773,76 0,00 0,00 0,00 1092000,00 0,00 0,00

Физическо лице 200000,00 937284,83 488592,42 729786,38 384789,19 729786,38 384789,19 0,00 0,00 0,00 200000,00 0,00 0,00

ЕТ 250000,00 608381,18 352744,57 449719,49 272304,81 449719,49 272304,81 31375,72 28238,14 28238,14 221761,86 0,11 0,00

Лице, регистрирано по 

ТЗ
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Друго (ако е приложимо) 50000,00 97510,22 48755,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 0,00 0,00

Общо от ЕЗФРСР: 2932000,00 3254668,25 2246679,40 2652169,16 1933779,89 2652169,16 1933779,89 31375,72 28238,14 28238,14 2903761,86 1% 0,00

от ОПРЧР

Публичен орган/ община 400000,00 399984,93 399984,93 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 200006,25 50% 66702,71

НПО 400000,00 583820,91 583820,91 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 399253,77 746,23 100% 21942,13

Общо от ОПРЧР 800000,00 983805,84 983805,84 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 599247,52 200752,48 75% 88644,84

от ОПИК

Малко или средно 

предприятие
1500000,00 2316931,96 2085238,77 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1388604,60 111395,40 93% 346344,30

Общо от ОПИК 1500000,00 2316931,96 2085238,77 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1542894,00 1388604,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30

ОБЩО: 5232000,00 6555406,05 5315724,01 4852972,25 3980293,58 4852972,25 3980293,58 2232178,81 2074751,83 2016090,26 3215909,74 39% 1477153,14

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)
1 185 341,40 612 620,70 967 871,40 503 831,70 967 871,40 503 831,70 0,00 0,00 0,00

1.3. Краткосрочен обмен на 

опит и посещения в земеделски 

стопанства

"Агротайм" EООД гр. Исперих

„Закупуване на ситема за 

оползотворяване на оборска тор". 97 510,22 48 755,11 50% 97 510,22 48 755,11 не не 97 510,22 48 755,11 0,00 0,00 0,00

ЕТ "Райков - Префере - Свилен 

Райков" гр. Исперих

Закупуване на земеделска техника за 

обработка на овошки 98 980,00 49 490,00 50% 98 980,00 49 490,00 не не 98 980,00 49 490,00 0,00 0,00 0,00

ЗП Илмаз Хайри Хюсмен

Закупуване на земеделска техника за 

обработка на етерично-маслени 

култури

99 478,38 49 739,19 50% 99 478,38 49 739,19 не не 99 478,38 49 739,19 0,00 0,00 0,00

"Черникови" ЕООД

Изграждане на тунелни оранжерии 

за производство на домати и 

краставици.

Закупуване на Шредер за почистване 

на площите в тунелните оранжерии.

41 594,80 20 797,40 50% 41 594,80 20 797,40 не не 41 594,80 20 797,40 0,00 0,00 0,00

"Едхем Хюсеин" ЕТ 

с. Лудогорци

Модернизиране на животновъдно 

стопанство 100 000,00 50 000,00 50% 100 000,00 50 000,00 не не 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

ЗС Севгин Юсуф Сюлейман 

с. Белинци

Закупуване на малък трактор за 

обработка на площи със зеленчукови 

насаждения 40 320,00 20 160,00 50% 40 320,00 20 160,00 не не 40 320,00 20 160,00 0,00 0,00 0,00

ЗС Емел Бейсим Руфад гр. 

Исперих

Закупуване на земеделска техника и 

оборудване за доене на животните в 

стопанството.

99 750,00 69 825,00 70% 99 480,00 69 636,00 не не 99 480,00 69 636,00 0,00 0,00 0,00

ЗС Бейсим Руфад Расим с. 

Белинци

Закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на трайни насаждения 99 750,00 49 875,00 50% 99 480,00 49 740,00 не не 99 480,00 49 740,00 0,00 0,00 0,00

ЗС Mюзеям Юсуф Мехмед с. 

Подайва 

Модернизация на животновъдно 

стопанство 100 000,00 50 000,00 50% 100 000,00 50 000,00 не не 100 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

ЗП Ахмед Юнуз Ибрям 

с.Вазово

Модернизиране на земеделско 

стопанство
98 040,00 49 020,00 50% 98 040,00 49 020,00 не не 98 040,00 49 020,00 0,00 0,00 0,00

ЗП Катерина Красимирова 

Георгиева с. Голям Поровец

Изграждане на тунелни оранжерии 

за оранжерийно 

зеленчукопроизводство
92 988,00 46 494,00 50% 92 988,00 46 494,00 не не 92 988,00 46 494,00 0,00 0,00 0,00

ЗП Моамер Сали Али с. 

Лудогорци

Закупуване на Универсална 

Сушилна инсталация с колички и 

Универсална Сушилна инсталация 

тип "Дюшек"

108 465,00 54232,5 50% 0,00 0,00 оттеглен
оттеглен на 

етап ОАСД
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Био Хербс - СМ ЕООД 

Закупуване на Универсална 

Сушилна инсталация с колички и 

Универсална Сушилна инсталация 

тип „ Дюшек”

108 465,00 54232,5 50% 0,00 0,00
в процес на 

оценка

в процес на 

оценка
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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)

787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 787912,13 0,00 0,00

Община Исперих

Подобряване на културната 

инфраструктура в населените места 

на община Исперих (с.Малък 

Поровец, с.Белинци, с.Лудогорци, 

с.Голям Поровец и с.Лъвино

200009,19 200009,19 100% 200009,19 200009,19 не не 200009,19 200009,19 0,00 0,00 0,00

Община Исперих

Изграждане и възстановяване на зона 

за спорт на територията на градския 

стадион в гр.Исперих
327581,83 327581,83 100% 327581,83 327581,83 не не 327581,83 327581,83 0,00 0,00 0,00

Община Исперих

Изграждане и възстановяване на 

зони за обществен отдих в 

гр.Исперих
260321,11 260321,11 100% 260321,11 260321,11 не не 260321,11 260321,11 0,00 0,00 0,00

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи 

на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР)

14994,90 14994,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа

СНЦ Туристическо дружество 

"Димитровец"  гр. Исперих

"С вдъхновение и почит – споделяй и 

преоткривай наследството на родния 

край"
14994,90 14994,90 100% 0,00 0,00

в процес на 

оценка

в процес на 

оценка
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)
137016,64 137016,64 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 128767,07 0,00

„Фаст Акаунтинг“ ЕООД гр. 

Исперих

„Успехът обича предприемчивите“

67027,94 67027,94 100% 63414,40 63414,40 не не 63414,40 63414,40 63414,40 63414,40 0,00

Сдружение "Зорница" гр. 

Исперих

„Виртуален инкубатор за местни 

предприемачи“ 69988,70 69988,70 100% 65352,67 65352,67 не не 65352,67 65352,67 65352,67 65352,67 0,00

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)

ОПИК1 Капацитет за растеж на 

МСП

Общо: 2125265,07 1552544,37 1884550,60 1420510,90 1884550,60 1420510,90 128767,07 128767,07 0,00

Изплатена 

субсидия

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ

Отхвърлен

о/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление

Мотив за 

отхвърляне

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия към 

УО/ ДФЗ

4.2. Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански 

продукти

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството 

7.4 Инвестиции в устройването, 

подобрението или 

разширяването на местни 

основни услуги за селското 

население, включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях 

инфраструктура

4.1. Инвестиции в земеделски 

стопанства 

Одобрен общ 

размер на разх. 

по проект от 

УО/ ДФЗ

%  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
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