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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 

4 

5 Изпълнение на целите на СВОМР 4 

6 Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период 6 

7 Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 14 

8 Управление на Местната инициативна група 15 

9 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМРс допълнително 

споразумение  

16 

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 

16 

11 Индикатори 16 

12 Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики 16 

13 Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 17 

14 Опис на приложения 24 

 

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

УО Управляващ орган 

ОП Оперативна програма 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

ЦКЗ Централно координационно звено 

ПМС Постановление на Министерски съвет 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

МИГ Местна инициативна група 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен орган 

 

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, 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 2007г.”, 

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 развитие на селата, 

неформална група на младежи доброволци. 
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III.  Бизнес: - Земеделски стопанства/ производители; - Микропредприятия и дребни предприемачи; - 

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

 

През отчетния период бяха проведени индивидуални консултации на 8 заинтересовани лица в офиса 

на Местната инициативна група. 

В дейностите празник на МИГ - Исперих и обучения взеха участие 287 представители на местната 

общност и гости. 

Празникът на МИГ - Исперих беше проведен в рамките на два последователни дни. През първия ден 

беше организиран тематичен форум на тема „Младите хора – възможности за реализацията и 

задържането им на територията на МИГ - Исперих“. В събитието взеха участие 50 представители на 

местната общност: бизнесмени; земеделски производители; кметове на населени места; общински 

съветници и служители в общинската администрация; представители на неправителствени организации и 

местни институции в общината; средношколци от двете гимназии в града. През втория ден беше 

проведен празник на открито, на площада пред читалището в гр. Исперих, за популяризиране дейностите 

на МИГ. Участие взеха 175 жители и гости на община Исперих. За целите на мероприятието бяха 

осигурени водещи, аниматори, озвучаване и украса на пространството; шатри с щандове за представяне 

на местни продукти /за дегустация/; различни кътове – за игри на открито, за рисуване и др. Участниците 

в различните дейности получиха рекламни материали на МИГ - Исперих. В подготвената музикална 

програма се включиха местни участници и гостуващи изпълнители. 

Проведени бяха шест еднодневни обучения за местни лидери на следните теми: „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за ВОМР“ – две обучения; „Насърчаване включването 

на маргинализирани групи от населението на община Исперих в живота на местната общност и 

прилагането на СВОМР“ – две обучения; „Повишаване капацитета на местната общност за развитие на 

местни инициативи, партньорства и работа в мрежа“ – две обучения. Общият брой на включилите се 

представители от всички групи заинтересовани лица е 62. Участниците в обучението, получиха знания 

относно работата по проекти, генерирането на проектни идеи и отчитането на индикатори; запознаха се с 

различни примерни идеи за включване на местната общност в изпълнението на местни инициативи; 

научиха какви стъпки трябва да следват при изграждане на партньорски взаимоотношения, как следва да 

преговарят за очертаване на взаимоизгодно сътрудничество и как могат да институционализират 

договореното споразумение. 

За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни, МИГ - Исперих поддържаше 

актуална информация, чрез електронната страница www.leaderisperih.eu, чрез поредица от публикации в 

местната преса и регулярни излъчвания на интервюта по Радио Шумен. 

С цел популяризиране на СВОМР и отразяване на събития на МИГ - Исперих беше изработен 10 

минутен рекламен видео клип, който беше излъчен в местна медия. 

През 2021г. бяха проведени и срещи на МИГ - Исперих, както следва: 

- 52 заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“, който е Колективен управителен 

орган на Сдружението, проведени на: 02.01.2021г.; 03.01.2021г.; 18.01.2021г.; 20.01.2021г.; 

23.01.2021г.; 28.01.2021г.; 01.02.2021г.; 04.02.2021г.; 12.02.2021г.; 20.02.2021г.; 04.03.2021г. от 

10.00ч. и 04.03.2021г. от 17.30ч.; 05.03.2021г.; 15.03.2021г.; 29.03.2021г.; 31.03.2021г.; 12.04.2021г.; 

15.04.2021г.; 22.04.2021г.; 05.05.2021г.; 08.05.2021г.; 18.05.2021г.; 26.05.2021г.; 03.06.2021г.; 

29.06.2021г.; 14.07.2021г.; 19.07.2021г. 11.08.2021г.; 20.08.2021г.; 30.08.2021г.; 31.08.2021г.; 

13.09.2021г.; 15.09.2021г.; 20.09.2021г.; 27.09.2021г.; 29.09.2021г.; 07.10.2021г.; 08.10.2021г.; 

11.10.2021г.; 15.10.2021г.; 25.10.2021г.; 29.10.2021г. от 08.00ч. и 29.10.2021г. от 17.30ч.; 

08.11.2021г.; 16.11.2021г.; 17.11.2021г.; 02.12.2021г.; 09.12.2021г.; 15.12.2021г.; 20.12.2021г.; 

22.12.2021г.; 23.12.2021г. 

- 4 заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, което е Колективен върховен орган 

на Сдружението, проведени на: 04.02.2021г.; 17.05.2021г.; 26.10.2021г. и 17.11.2021г. 
 

За всички заседания бяха съставени протоколи. Документите са достъпни на електронната страница 

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

събрание“. 

 

http://www.leaderisperih.eu/
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие 

на такива 

През 2021г. приключи изпълнението на Проект „Овластяване на жените от уязвимите общности чрез 

разширяване на мрежата от Майчини центрове в Община Исперих“, подаден през 2019г. от Народно 

читалище „Рома – Вазово 2007г.“ с.Вазово по мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности“ от СВОМР. 

В резултат от реализирането на проекта беше разширена мрежата от Ромски Майчини центрове на 

територията на МИГ - Исперих. Освен съществуващия Майчин център в с. Вазово бяха разкрити още 3 - 

в гр. Исперих, с. Подайва и с. Китанчево. Управлението на Майчините центрове беше ръководено от 8 

лидерки, които организираха групи от жени, посещаващи центровете. В дейностите бяха включени 200 

жители на община Исперих, от които 90% от уязвими общности. Бяха проведени семинари с жени в с. 

Вазово, с. Китанчево, с. Подайва и гр. Исперих, които целяха да засилят гражданската позиция и 

познанията за участие на ромските жени във формирането на местните политики. Реализираха се 

дейности по интереси в сферата на готварството и шивачеството. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР 

Основна стратегическа цел на СВОМР: 

В съответствие с идентифицираните нужди 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 среда цели да укрепи социалната 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 (М 4.1) и преработката на местна земеделската продукция 

(М 4.2) за осигуряване на по-висока добавена стойност и заетост. 

 

                                                 
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. 
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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 (М 6.4), повишаването производителността и 

разширяване на пазарите на съществуващите МСП (М 6.4, ОПИК 1) и насърчаване на 

предприемачеството от младежи и хората от уязвими групи (М 6.4, ОПРЧР 1). 

 

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 

ОПРЧР 2, но ще бъдат допълвани от интервенции по М 21 и М 7.4, 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 (М 21 и М 7.4) 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 се 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 са насочени към изпълнение на първия и втория приоритет, по 

специфични цели, както следва: 

• Специфична цел 1 – подадени са 4 проектни предложения (мярка 4.1 – 4 проекта), отхвърлен е 1 

проект по мярка 4.1. 

• Специфична цел 2 – подадени са 6 проектни предложения (мярка 6.4 – 5 проекта, мярка ОПИК 1 – 

1 проект), 1 проект е оттеглен, а 1 е отхвърлен по мярка 6.4. 

• Специфична цел 3 и 4 – подадени са 7 проектни предложения (мярка 21 – 3 проекта, мярка 7.4 – 4 

проекта). 
 

В рамките на отчетния период са обявени 7 приема на проектни предложения по 5 мерки от СВОМР и 

са проведени 9 оценителни сесии, от които 3 са по обявени процедури през 2020г. Общият брой оценени 

проекти е 19 (2 подадени през 2020г. и 17 подадени през 2021г.). От МИГ - Исперих са одобрени 16 

проекта, един е оттеглен от кандидат-бенефициента, а по два е отказано финансиране. През 2021г. са 

подписани 16 договора за безвъзмездна финансова помощ: 7 договора по мярка 4.1; 1 договор по мярка 

4.2; 4 договора по мярка 6.4; 2 договора по мярка 7.4; 2 договора по мярка 21. 
 

                                                 
2
 М 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ОПИК1 Капацитет за растеж на МСП; ОПРЧР1 Развитие 

на предприемачеството. 
3
 ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности. 

4
 М 21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа. 

М 7.4 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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Общата стойност на субсидията по договорите, подписани през 2021г., в размер на 1 070 409,33лв., е 

18,36% от бюджета по мерките на Стратегията, който възлиза на 5 830 247,52лв., съгласно Допълнително 

споразумение № РД 50-186/ 16.12.2021г. 
 

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

52,94% от бюджета по мерките на Стратегията или 3 086 499,59лв. 
 

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 86,16% от бюджета по мерките на Стратегията или 5 023 283,84лв. 

 

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 Наредба № 22 от 14 декември 2015г. 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-

2020г.  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 2021г. е актуализиран през 

годината, за което УО на ПРСР е уведомяван своевременно. Актуализациите са в резултат на: 

удължаване на срокове за кандидатстване; невъзможност да бъде отворен прием по мярка 6.4 преди 

подписване на допълнително споразумение за промяна на СВОМР поради констатирана техническа 

(сборна) грешка в таблица „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ от описанието 

на мярка 6.4. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати 

През месец юни, юли и септември 2021г. са организирани следните шест еднодневни обучения: 

 На тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за ВОМР“: 

- Първото обучение се проведе на 15.06.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители от сферата на образованието. Общ брой участници - 10. 

- Второто обучение се проведе на 16.06.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители на местни нестопански организации и земеделски 

производители. Общ брой участници - 10. 

 На тема „Насърчаване включването на маргинализирани групи от населението на община 

Исперих в живота на местната общност и прилагането на СВОМР“: 

- Първото обучение се проведе на 06.07.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители на маргинализирани общности и представители на читалища от 

община Исперих. Общ брой участници - 10. 

- Второто обучение се проведе на 07.07.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители на маргинализирани общности и представители на 

нестопанския сектор от селата в община Исперих. Общ брой участници - 10. 

 На тема „Повишаване капацитета на местната общност за развитие на местни инициативи, 

партньорства и работа в мрежа“: 

- Първото обучение се проведе на 16.09.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители на читалищни общности от селата в община Исперих. Общ 

брой участници - 11. 

- Второто обучение се проведе на 17.09.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. Исперих. Участници 

в обучението са представители на кметствата от селата в община Исперих и фирми. Общ брой 

участници - 11. 

Организирането и провеждането на обученията е възложено на СНЦ „Паралел - Силистра” гр. 

Силистра, съгласно Договор от 21.04.2021г. със СНЦ „МИГ - Исперих“. 
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 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор 

През отчетния период екипът 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 ОПИК. В рамките на отчетния период са съгласувани 5 процедури (мярка 

1.3 – 1 процедура, мярка 4.1 – 2 процедури, мярка 6.4 – 1 процедура, мярка ОПИК 1 – 1 процедура), 

обявени са 6 приема на проектни предложения по 4 мерки от СВОМР (мярка 4.1 – 2 приема, мярка 6.4 – 1 

прием, мярка 21 – 2 приема, мярка ОПИК 1 – 1 прием) и са проведени 9 оценителни сесии, от които 3 са по 

обявени процедури през 2020г. Оценителните сесии са: мярка 4.1 – 2 сесии; мярка 4.2 – 1 сесия; мярка 6.4 – 

1 сесия; мярка 7.4 – 1 сесия; мярка 21 – 3 сесии; мярка ОПИК 1 – 1 сесия. 

 

През 2021г. са назначени девет състава на КППП за извършване на оценка на приети проектни 

предложения по обявени процедури за прием, както следва: 

- Процедура № BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - първи краен срок. 

В обявения срок за кандидатстване (01.09.2020г. - 31.12.2020г.) беше подадено едно проектно 

предложение от: 

 СНЦ „Туристическо дружество „Димитровец“ гр. Исперих 

Име на проект: „С вдъхновение и почит – споделяй и преоткривай наследството на родния 

край“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.415-0001 

Обща стойност на проекта: 14 994,90лв. 

Общ размер на БФП: 14 994,90лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

Подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата и проектното предложение са одобрени от ДФЗ. С бенефициента е сключен 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 

14 994,90лв. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 

 

- Процедура № BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - втори краен срок. 

В обявения срок за кандидатстване (15.02.2021г. - 12.04.2021г.) бяха подадени две проектни 

предложения от: 

 СНЦ „Родно Лудогорие“ с. Свещари 

Име на проект: „По пътя на легендите в „Сборяново“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.415-0002 

Обща стойност на проекта: 15 000,00лв. 

Общ размер на БФП: 15 000,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

 СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец 

Име на проект: „Младежки инициативи за екологичен преход“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.415-0003 

Обща стойност на проекта: 14 882,00лв. 

Общ размер на БФП: 14 882,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

Подадените две проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ - 

Исперих и са на обща стойност 29 882,00лв. Процедурата и едно от проектните предложения са 

одобрени от ДФЗ. С бенефициент СНЦ „Родно Лудогорие“ с. Свещари е сключен 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 

15 000,00лв. Проектното предложение на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец е в процес на 

проверка от ДФЗ. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 
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- Процедура № BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа от 

Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - трети краен срок. 
В обявения срок за кандидатстване (07.06.2021г. - 30.08.2021г.) беше подадено едно проектно 

предложение от: 

 СНЦ „Хелис“ гр. Исперих 

Име на проект: „Сборяново - открий, опознай, разкажи“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.415-0004 

Обща стойност на проекта: 14 816,20лв. 

Общ размер на БФП: 14 816,20лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

Подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата е в процес на проверка от ДФЗ. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 
 

- Процедура № 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” - втори краен срок. 
В обявения срок за кандидатстване (25.11.2020г. - 04.03.2021г.) бяха подадени четири проектни 

предложения от: 

 Община Исперих 

Име на проект: „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община 

Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.395-0004 

Обща стойност на проекта: 122 482,76лв. 

Общ размер на БФП: 122 482,76лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

 Община Исперих 

Име на проект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места 

на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и 

Белинци)“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.395-0005 

Обща стойност на проекта: 104 277,56лв. 

Общ размер на БФП: 104 277,56лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

 Община Исперих 

Име на проект: „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към 

него в гр.Исперих“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.395-0006 

Обща стойност на проекта: 138 652,11лв. 

Общ размер на БФП: 138 652,11лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

 Народно читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих“ 

Име на проект: „Изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание 

1891“, гр. Исперих“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.395-0007 

Обща стойност на проекта: 161 346,58лв. 

Общ размер на БФП: 161 346,58лв. 

Общ размер на съфинансиране: 0,00лв. 
 

Подадените проектни предложения са оценени и одобрени за финансиране от МИГ - Исперих и 

са на обща стойност 526 759,01лв. Процедурата е одобрена от ДФЗ. С бенефициент НЧ 

„Съзнание 1891“ гр. Исперих“ е сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ на стойност 161 346,58лв. За подадените проекти от Община 

Исперих са издадени заповеди за одобрение и предстои сключването на договори. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 
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- Процедура № BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” 
В обявения срок за кандидатстване (01.03.2021г. - 31.03.2021г.) беше подадено едно проектно 

предложение от: 

 „Агриел“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Закупуване на земеделска техника и монтиране на капково-напоителна 

система“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.495-0001 

Обща стойност на проекта: 84 803,80лв. 

Общ размер на БФП: 50 882,28лв. 

Общ размер на съфинансиране: 33 921,52лв. 
 

Подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата и проектното предложение са одобрени от ДФЗ. С бенефициента е сключен 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 49 

251,60лв. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 

 

- Процедура № BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” 
В обявения срок за кандидатстване (16.08.2021г. - 20.09.2021г.) бяха подадени три проектни 

предложения от: 

 ЗП Илиян Кръстев Тошков гр.Исперих 

Име на проект: „Закупуване на техника за нуждите на животновъдно стопанство“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.540-0001 

Обща стойност на проекта: 100 00,00лв. 

Общ размер на БФП: 50 000,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 50 000,00лв. 
 

 ЗП Тодор Димитров Василев гр.Исперих 

Име на проект: „Създаване на лешниково насаждение“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.540-0002 

Обща стойност на проекта: 99 574,00лв. 

Общ размер на БФП: 49 787,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 49 787,00лв. 
 

 ЗП Гюлюстун Нермин Ферад гр. Исперих 

Име на проект: „Закупуване на земеделска техника“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.540-0003 

Обща стойност на проекта: 49 704,00лв. 

Общ размер на БФП: 34 792,80лв. 

Общ размер на съфинансиране: 14 911,20лв. 
 

Подадените проектни предложения са оценени като едно е отпаднало на етап ОАСД, а другите 

две са одобрени за финансиране от МИГ - Исперих и са на обща стойност 199 574,00лв. 

Процедурата е в процес на проверка от ДФЗ. 

По процедурата няма резервни проекти. 

 

- Процедура № BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

В обявения срок за кандидатстване (27.11.2020г. - 31.12.2020г.) беше подадено едно проектно 

предложение от: 

 „Био Хербс-СМ“ ЕООД с. Лудогорци 

Име на проект: „Закупуване на универсална сушилна инсталация с колички и универсална 

сушилна инсталация тип „Дюшек“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.477-0001 

Обща стойност на проекта: 108 465,00лв. 

Общ размер на БФП: 54 232,50лв. 

Общ размер на съфинансиране: 54 232,50лв. 
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Подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата и проектното предложение са одобрени от ДФЗ. С бенефициента е сключен 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 

54 232,50лв. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 

 
- Процедура № BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

В обявения срок за кандидатстване (27.09.2021г. - 27.10.2021г.) бяха подадени пет проектни 

предложения от: 

 „М.Ди Пласт“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Закупуване на оборудване за производство на дограма“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.479-0001 

Обща стойност на проекта: 82 237,68лв. 

Общ размер на БФП: 49 342,61лв. 

Общ размер на съфинансиране: 32 895,07лв. 
 

 „ЕЛСТИ – М“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Повишаване на производствения капацитет и конкурентноспособността на 

„ЕЛСТИ – М“ ЕООД“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.479-0002 

Обща стойност на проекта: 31 689,56лв. 

Общ размер на БФП: 23 767,17лв. 

Общ размер на съфинансиране: 7 922,39лв. 
 

 „Инфиния“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Техническо оборудване на студио за видеомонтаж и постпродукция“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.479-0003 

Обща стойност на проекта: 33 188,00лв. 

Общ размер на БФП: 29 869,20лв. 

Общ размер на съфинансиране: 3 318,80лв. 
 

 

 „БОТ-КО“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Повишаване на конкурентоспособността на фирма БОТ-КО ЕООД, чрез 

инвестиции в материални активи“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.479-0004 

Обща стойност на проекта: 39 100,11лв. 

Общ размер на БФП: 23 460,07лв. 

Общ размер на съфинансиране: 15 640,04лв. 
 

 „График Лазон“ ЕООД гр. Исперих 

Име на проект: „Инвестиции в създаване на ИТ изчислителен център за предоставяне под наем 

на графични мощности“ 

Регистрационен №: BG06RDNP001-19.479-0005 

Обща стойност на проекта: 97 000,00лв. 

Общ размер на БФП: 87 300,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 9 700,00лв. 
 

Подадените проектни предложения са оценени като едно е оттеглено, второ е отпаднало на етап 

ОАСД, а другите три са одобрени за финансиране от МИГ - Исперих и са на обща стойност 

161 877,56лв. Процедурата е в процес на проверка от ДФЗ. 

По процедурата няма резервни проекти. 

 

- Процедура № BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП 

В обявения срок за кандидатстване (02.08.2021г. - 15.09.2021г.) беше подадено едно проектно 

предложение от: 

 „Добруджа - КИТ“ АД 

Име на проект: „Повишаване на производствения капацитет на „Добруджа - КИТ“ АД“ 

Регистрационен №: BG16RFOP002-2.098-0001 
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Обща стойност на проекта: 123 000,00лв. 

Общ размер на БФП: 110 700,00лв. 

Общ размер на съфинансиране: 12 300,00лв. 
 

Подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата и проектното предложение са одобрени от УО на ОПИК. Предстои сключване на 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

По процедурата няма резервни и отпаднали проекти. 
 

6.2. 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. 

 

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

електронната страница на МИГ 

 В сайта на МИГ - Исперих www.migisperih.eu се публикува актуална информация и документи, 

свързани с прилагането на СВОМР за територията на Местната инициативна група. Информацията се 

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

2015г. 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 2014-2020г., издадена от МЗХ. 
 

 За популяризиране дейността на МИГ - Исперих са направени следните единадесет публикации в 

регионален вестник „Екип 7“: 

- две публикации през месец февруари 2021г. – бр. 20/4612 от 17.02.2021г. - публикуване на обява 

за прием на проектни предложения по мярка 2.1; бр. 23/4615 от 24.02.2021г. - публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по 7.4; 

- две публикации през месец март 2021г. – бр. 26/4618 от 05.03.2021г. - публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 4.1; бр. 31/4623 от 17.03.2021г. - публикуване на обява 

за прием на проектни предложения по 21; 

- една публикация през месец април 2021г. – бр. 41/4633 от 09.04.2021г. - публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 1.3; 

- една публикация през месец май 2021г. – бр. 53/4645 от 12.05.2021г. - публикуване на 

актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 1.3; 

- една публикация през месец юни 2021г. – бр. 64/4656 от 09.06.2021г. - публикуване на 

актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 21; 

- една публикация през месец юли 2021г. – бр. 82/4674 от 21.07.2021г. - публикуване на 

актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 21; 

- две публикации през месец август 2021г. – бр. 87/4679 от 02.08.2021г. - публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка ОПИК 1; бр. 93/4685 от 16.08.2021г. - публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1; 

- една публикация през месец септември 2021г. – бр. 110/4702 от 29.09.2021г.- публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. 
 

 С РРС Шумен на БНР е сключен договор за излъчване на информационни материали в рамките 

на 22 минути за целия период на договора. Записани и излъчени са 7 интервюта в Радио Шумен през: 

- м. юли 2021г. – 1 интервю с продължителност 4 мин.; 

- м. август 2021г. – 2 интервюта с продължителност по 3 мин. всяко; 

- м. септември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- м. октомври 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- м. ноември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- м. декември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин. 

Интервютата са публикувани и в сайта на МИГ - Исперих: http://www.leaderisperih.eu/?page_id=192 

http://www.migisperih.eu/
http://www.leaderisperih.eu/?page_id=192
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 Изработен е рекламен видео клип с продължителност десет минути, който е излъчен в медия, с 

цел популяризиране на СВОМР и отразяване на събития на МИГ. Сключен е договор с „ИНФИНИЯ” 

ЕООД гр. Исперих. 

Линк: https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-

%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/ 
 

 Изработени са информационни и рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ - 

Исперих. Сключен е договор с „Диана“ ЕООД гр. Кубрат. Доставени са следните материали: блокнот за 

2022г. – 250бр, рекламни фланелки – 180бр., рекламни химикали – 250бр., информационен щанд, 

рекламни дипляни – 500бр. и хартиени торби – 250бр. Информационните и рекламни материали се 

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

публичност. 
 

 Организиран и проведен е „Празник на МИГ „Исперих – отворени пространства“ - традиционно 

празнично събитие за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ. 

Сключен е договор с ЕТ „Юнис 91 - Йордан Йорданов“ гр. Разград. Общият брой участници в празника е 

225, от които 50 участника във форума и 175 в празника на открито. В рамките на два последователни 

дни са проведени следните събития: 

- На 26 май 2021г. е проведен тематичен форум: „Младите хора – възможности за реализацията и 

задържането им на територията на МИГ - Исперих“. В събитието взеха участие 50 представители 

на местната общност: бизнесмени; земеделски производители; кметове на населени места; 

общински съветници и служители в общинската администрация; представители на 

неправителствени организации и местни институции в общината; средношколци от двете 

гимназии в града. Лектори на форума бяха д-р Диана Бебенова - Николова и г-н Юлиян 

Данаилов. За участниците във форума бяха осигурени пакет работни материали (етикетирана 

папка, химикал, разпечатани презентации, въпросник за обратна връзка), информационни 

материали, две кафе-паузи и обяд. 

- На 27 май е проведен празник на открито на площада пред читалището в гр. Исперих. Участие 

взеха 175 жители и гости на община Исперих. За провеждане на мероприятието бяха осигурени 

водещи, аниматори, озвучаване и украса на пространството; шатри с щандове за представяне на 

местни продукти /за дегустация/; различни кътове – за игри на открито, за рисуване и др. 

Участниците в различните дейности получиха рекламни материали на МИГ - Исперих. В 

подготвената музикална програма се включиха местни участници и гостуващи изпълнители. 
 

 Поставени са информационни табла пред сградата на Общинска администрация Исперих и офиса 

на МИГ - Исперих, на които своевременно се поставят обявите за стартиране на процедурите за прием на 

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

стартиране на приеми по мерки в местни/регионални медии. 

 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ 

През отчетния период, след подписани договори за БФП се изпълняват проекти по: 
 

 Мярка ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“: 

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

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

- Народно читалище „Рома-Вазово-2007г.“ с. Вазово – проект „Овластяване на жените от 

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

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

- ЗП Севгин Юсуф Сюлейман с. Белинци – проект „Закупуване на малък трактор за обработка 

на площи със зеленчукови насаждения“ 

- „Едхем Хюсеин“ ЕТ с. Лудогорци – проект „Модернизиране на животновъдно стопанство“ 

https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
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- ЕТ „Райков-Префере-Свилен Райков“ гр. Исперих – проект „Закупуване на земеделска техника 

за обработка на овошки“ 

- ЗП Mюзеям Юсуф Мехмед с. Подайва – проект „Модернизация на животновъдно стопанство“ 
- „Агриел“ ЕООД гр. Исперих – проект „Закупуване на земеделска техника и монтиране на 

капково - напоителна система“ 

- ЗП Емел Бейсим Руфад гр. Исперих – проект „Закупуване на земеделска техника и оборудване 

за доене на животните в стопанството“ 

- ЗП ЗП Бейсим Руфад Расим с. Белинци – проект „Закупуване на земеделска техника за 

отглеждане на трайни насаждения“ 
 

 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“: 

- „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с. Лудогорци – проект „Закупуване на Универсална Сушилна 

инсталация с колички и Универсална Сушилна инсталация тип „ Дюшек” 
 

 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“ 
- „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална 

медицина – АИППМПДМ – Д-р Артам Адемов“ ЕООД гр. Исперих – проект „Закупуване на 3D 

дентален скенер и 3D дентален принтер“ 
- „ЕТ „Мибо Принт – Божидар Красимиров“ гр. Исперих – проект „Създаване на иновативно 3-

Д печатно студио на територията на МИГ Исперих“ 

- „ИСПЕРИХ ЛЕС“ ООД гр. Исперих – проект „Закупуване на оборудване за автосервиз“ 

- „Енигма – Плас“ ЕООД с. Йонково – проект „Изграждане на работилница за алуминиева и 

PVC дограма“ 
 

 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“: 

- Община Исперих – проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. 

Исперих“ 

- Народно читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих – проект „Изграждане на лятна сцена на 

открито към Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих“ 
 

 Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа“: 

- Сдружение „Родно Лудогорие“ с. Свещари – проект „По пътя на легендите в „Сборяново“ 

- СНЦ „Туристическо дружество „Димитровец“ гр. Исперих – проект „С вдъхновение и почит – 

споделяй и преоткривай наследството на родния край“ 

Екипът на МИГ - Исперих е извършил посещения на място за събиране на информация по 

изпълнението на реализиращите се проекти - поддържа контакт и подпомага бенефициентите при 

изпълнение на проектите и при подготовка на заявка за плащане. 

В рамките на отчетния период е проведено еднодневно обучение на тема „Приложими методи за 

самооценка на качеството на партньорството на територията на МИГ - Исперих“. Участници в 

обучението са членове на екипа на МИГ - Исперих и представители на колективния върховен орган на 

Сдружението. Обучението е проведено на 18.09.2021г. Изпълнител на услугата е СНЦ „Паралел - 

Силистра” гр. Силистра. Обучението имаше за цел да подобри капацитета на екипа и на членовете на 

Управителния съвет на МИГ - Исперих за извършване на самооценка на качеството на партньорството 

при изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Участниците придобиха 

знания как да оценяват предишния си опит и как да изграждат нови умения за оценка на партньорствата, 

запознаха се с приложимите методи за оценка на партньорство. 

 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

 Работа на екипа на МИГ - Исперих в непълен състав: През отчетния период настъпиха промени в 

екипа на СНЦ „МИГ - Исперих“, които създадоха сериозни затруднения в работата на организацията. 

След пенсионирането на г-жа Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ - Исперих, беше 

проведен конкурс за избор на нов изпълнителен директор, чието назначаване не беше одобрено от УО на 

ПРСР. Предприетите в последствие действия от страна на Сдружението по преназначаване на 
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техническия асистент Ростислав Енчев на длъжността изпълнителен директор и окомплектоването на 

екипа с нов технически асистент, бяха одобрени от Ръководителя на УО на ПРСР с Доклад № 93-6387/ 

12.11.2021г. 

Действия по преодоляване: Трудностите бяха преодолени благодарение на много добре 

организираната екипна работа и активното участие и подкрепа на членовете на Управителния съвет и 

Общото събрание на Сдружението, включително и в периода през който Стратегията за ВОМР се 

изпълняваше без да има одобрен изпълнителен директор. Планираните за годината приеми по подмярка 

19.2 бяха своевременно изпълнявани. 
 

 Липса на кандидати по мярка 1.3. По обявения прием по процедура BG06RDNP001-19.416 МИГ 

Исперих – Мярка 1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“ нямаше 

постъпили проектни предложения. Имаше заявен интерес от страна на ПГСС „Хан Аспарух“ гр. 

Исперих, но не последва подготовка и подаване на проектно предложение. 

Действия по преодоляване: Съществува реален риск от неусвояване на бюджета по мярката, тъй като 

в СВОМР кандидати по мярката могат да са Висши училища, Професионална гимназия, ЦПО, Научни 

институти или опитни станции, Неправителствена или браншова организация с предмет на дейност в 

областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство или в областта на опазване на 

околната среда или в областта на водите. На територията на МИГ - Исперих подобна дейност извършва 

само една професионална гимназия. Екипът на МИГ - Исперих проведе разговори с ръководството на 

ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих за евентуално кандидатстване по мярката през обявен прием през 

2022г. 
 

 Оттегляне на проектно предложение по мярка 6.4. През 2021г. един от кандидатите подал 

проект през 2019г. оттегли своето проектно предложение, поради голямото забавяне в разглеждането и 

одобрението на проектите от страна на ДФЗ и предприетите действия от страна на кандидата за 

закупуване на необходимото оборудване със собствени средства. 

Действия по преодоляване: След оттегляне на проектното предложение от кандидата екипът на МИГ - 

Исперих предприе действия за увеличаване на бюджета по предстоящ прием по мярка 6.4 и провеждане 

на разговори с потенциални кандидати за кандидатстване по мярката. 
 

 Оттегляне на проектно предложение по мярка 4.1. През 2021г. един от кандидатите подал 

проект през 2020г. оттегли своето проектно предложение, поради голямото забавяне в разглеждането и 

одобрението на проектите от страна на ДФЗ, в следствие на което част от инвестицията по проекта не е 

необходима на кандидата, а друга част от инвестицията може да се намери на пазара на по-ниски цени. 

Действия по преодоляване: След оттегляне на проектното предложение от кандидата екипът на МИГ - 

Исперих предприе действия за увеличаване на бюджета по предстоящ прием по мярка 4.1 и провеждане 

на разговори с потенциални кандидати за кандидатстване по мярката. 

 
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 М 7.4); 

b. схемата за пакетни проекти (в мярка М 21). 

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. 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. 

 схемата за малки инфраструктурни проекти (в мярка М 7.4). През 2021г. Община Исперих 

подаде едно проектно предложение по схемата за малки инфраструктурни проекти по обявения прием по 
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мярка 7.4. Проектът с наименование „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в 

населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Голям Поровец, Лудогорци, 

Подайва, Вазово и Белинци)“ има за цел подобряването на основните услуги за населението, 

включително свързаните с отдих и развлечения, които благоприятстват активния начин на живот, 

личностното развитие, контактите между хората в общността, работата в екип и социалната 

ангажираност. Инвестициите в инфраструктура, свързана с отдих и развлечения на открито ще доведе до 

увеличаване привлекателността на населените места за младежи и семейства с деца, и повишаване 

качеството на живот за различни социални и възрастови групи. Проектното предложение е одобрено от 

ДФЗ и предстои сключване на договор за БФП. 

 схемата за пакетни проекти (в мярка М 21). През отчетния период екипът на МИГ - Исперих 

проведе разговори с потенциални участници в проект по схема за пакетни проекти по мярка 21 и 

предприе действия за набиране на проектни идеи. Предвидени са три приема по мярката през 2022г. и 

намеренията на МИГ - Исперих са в един от приемите да бъде подаден пакетен проект. 

 

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

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложим) 

На 28.01.2021г. в СНЦ „МИГ - Исперих“ е постъпило заявление от Емилия Германова за 

освобождаване, поради пенсиониране, от длъжността изпълнителен директор, считано от 04.02.2021г. 

Предприети са своевременни действия за обявяване на конкурс за избор на нов изпълнителен директор: 

на свое заседание, проведено на 04.02.2021г. Управителният съвет на сдружението е възложил да бъдат 

подготвени документите, необходими за провеждането на конкурса; на заседание от 05.03.2021г. 

конкурсната документация е утвърдена и УС е определил срок за публикуване на обявата - до 

08.03.2021г. и срок за набиране на заявление за участие - от 08.03.2021г. до 16:00 часа на 17.03.2021г.; на 

29.03.2021г. е приета работата на Комисията за избор на изпълнителен директор; на 09.04.2021г. на 

длъжността е назначена Айджан Ахмед Бейтула, след което УО на ПРСР е уведомен за промяната, с 

писмо с Изх. № 35/ 09.04.2021г. С писмо № 19-19-2-01-7/ 25.06.2021г. УО на ПРСР е информирал МИГ - 

Исперих, че не одобрява Айджан Бейтула за изпълнителен директор на МИГ - Исперих. След получения 

отказ МИГ - Исперих е подал жалба с Вх. № 1095/ 02.07.2021г. в Административен съд гр. Разград, в 

следствие на което е образувано дело № 169/ 2021г. и е насрочено заседание за 14.09.2021г. С решение № 

126/ 27.09.2021г. Административен съд гр. Разград е отхвърлил жалбата на МИГ - Исперих против отказа 

на Ръководителя на УО на ПРСР да одобри исканата промяна на изпълнителния директор на 

сдружението. След връчване на решението на 29.09.2021г., УС на МИГ - Исперих е предприел действия 

за комплектоване на екипа, съгласно изискванията на Наредба 22/ 14.12.2015г.  Айджан Бейтула е подала 

молба за освобождаване от длъжност изпълнителен директор и е освободена, считано от 11.10.2021г.  На 

заседание на УС, проведено на 29.09.2021г. е взето решение Ростислав Величков Енчев, който е назначен 

на длъжност технически асистент, да бъде преназначен на длъжността изпълнителен директор, считано 

от 11.10.2021г., за което е подписано Допълнително споразумение № 07/ 08.10.2021г. към Трудов 

договор 04/ 18.11.2016г., с дата на постъпване 11.10.2021г. 

С писмо № 19-19-2-01-7/ 18.11.2021г. (с Вх. № 155/ 23.11.2021г.) УО на ПРСР е информирал МИГ - 

Исперих, че исканата промяна, отнасяща се до назначаването на Ростислав Енчев на длъжност 

изпълнителен директор е одобрена с Доклад № 93-6387/ 12.11.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР 

2014-2020г. 
 

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

Неприложимо 
 

8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 
 

8.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо) 

След преназначаването на Ростислав Енчев за изпълнителен директор, с Трудов договор № 02/ 

11.10.2021г. на длъжност технически асистент е назначена Айджан Ахмед Бейтула, след проведен 

конкурс. 

С писмо № 19-19-2-01-7/ 18.11.2021г. (с Вх. № 155/ 23.11.2021г.) УО на ПРСР е информирал МИГ - 

Исперих, че исканата промяна, отнасяща се до назначаването на Айджан Бейтула на длъжност 
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технически асистент е одобрена с Доклад № 93-6387/ 12.11.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-

2020г. 
 

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

Върховен колективен орган на СНЦ „МИГ - Исперих“ е Общото събрание (ОС). То се състои от 31 

члена, като нито един от секторите представени в него: публичен, бизнес и нестопански не надвишава 

49% от имащите право на глас – публичен сектор - 1 (Община), бизнес сектор - 15 (10 фирми и 5 

физически лица), нестопански сектор - 15 (14 сдружения и 1 физическо лице). В Общото събрание всеки 

член има право на един глас, членовете - юридически лицасе представляват от упълномощени лица. 

В рамките на отчетния период е променен представителят на Народно читалище „Рома – Вазово 

2007г.“ с. Вазово в Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, а именно г-н Емил Сидеров е заменен с 

г-н Метин Шефкет. 
 

8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо) 

Върховен управителен орган на СНЦ „МИГ - Исперих“ е Управителният съвет (УС), който се състои 

от 5 члена. В рамките на отчетния период няма промени в състава на УС. 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 да 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. 
 

8.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо) 

Неприложимо 
 

8.8. 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 2021г. са подписани три допълнителни споразумения за промяна на СВОМР на МИГ - Исперих: 

- Допълнително споразумение № РД 50-186/ 20.01.2021г. по заявление за намаляване на средствата по 

ОПРЧР (мярка ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“ и ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“) от 800 000лв. на 599 247,52лв.; 

- Допълнително споразумение № РД 50-186/ 10.08.2021г. по заявление за промяна на „Критерии за 

оценка на проектите и оценителната им тежест“ по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР; 

- Допълнително споразумение № РД 50-186/ 16.12.2021г. по заявление за увеличаване на максималния 

размер на общия публичен принос във финансовия план към СВОМР от 5 031 247,52лв. на 

5 830 247,52лв. 

 

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) 

 Пандемията от COVID-19 и обявената епидемична обстановка в страната поставиха на изпитание 

ежедневната работа с хора, срещите с бенефициенти и комуникацията със заинтересовани лица от 

територията. За МИГ - Исперих предизвикателство беше и работата от дома (home office) в периодите на 

карантиниране и заболяване на служители и членове на Управителния съвет на организацията. 

За изпълнение на Стратегиите за ВОМР е необходимо да има синхрон в действията и добра 

комуникация между УО на програмите и МИГ. МИГ - Исперих изпълнява многофондова стратегия и 
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поддържа добри взаимоотношения и обратна връзка с УО на ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР. 

Винаги сме срещали разбиране и подкрепа при решаването на възникнали казуси или проблеми. През 

изминалата година значително се подобри комуникацията с ДФ „Земеделие“, което от своя страна 

подобрява и улеснява работата ни. Помага и за по-навременното разглеждане и одобрение на проектните 

предложения и сключването на договори за БФП с бенефициентите, което води до добри резултати и 

успешно изпълнение на СВОМР. 

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

 През отчетния период, във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г., МИГ - 

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

кореспонденцията в табличен вид: 

 

Изпратени писма 

Изх. 

№ 
Дата До Относно 

1 4.01.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.477 –  м. 4.2 

2 4.01.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.415 –  м. 21 

3 11.01.2021 г. ДФЗ София 
Допълнителни документи към Заявление за промяна на ОС и 

УС 

4 18.01.2021 г. ДФЗ София Списък ЗОП - Заявка за плащане 01.07.2020 - 31.12.2020 

5 26.01.2021 г. МЗХГ София Годишен доклад за 2020 г. по подмярка 19.4 

6 28.01.2021 г. МЗХГ София 
Съгласуване на УК по Процедура BG06RDNP001-19.495 –  

м. 4.1 

7 28.01.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

8 28.01.2021 г. МЗХГ София 
Промяна на срок за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 –  м. 21 

9 05.02.2021 г. 
МЗХГ, МТСП, 

МИ София 
Годишен доклад по подмярка 19.2 

12 09.02.2021 г. МЗХГ София Заявление за промяна на СВОМР  –  м. 6.4 

13 15.02.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.477 –  м. 4.2 

14 15.02.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - първи срок –  м. 21 

15 15.02.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.477 –  м. 4.2 

16 15.02.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - първи срок –  м. 21 

17 15.02.2021 г. МЗХГ София 
Отстраняване на непълноти в Годишен доклад по подмярка 

19.4 

18 22.02.2021 г. МЗХГ София 
Удължаване на срока за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.395 –  м. 7.4 

19 22.02.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

20 23.02.2021 г. МЗХГ София Представяне на допълнителна информация по Бюджет 2021 

21 01.03.2021 г. ДФЗ София 
Представяне на допълнителна информация по Заявка за 

плащане 01.07.2020 - 31.12.2020 

22 04.03.2021 г. 

МЗХГ, МИ, 

МТСП, 

ДФЗ София 

Информиране относно промяна в представляващите СНЦ 

"МИГ - Исперих" 

23 04.03.2021 г. МЗХГ София 
Искане за съгласуване на Процедура BG06RDNP001-19.416 –  

м. 1.3 

24 04.03.2021 г. ДФЗ Силистра 
Подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-19.406-

0002 – м. 4.1 на ЗП Севгин Сюлейман 
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25 05.03.2021 г. МЗХГ София Допълнение към Заявление за промяна на СВОМР  –  м. 6.4 

26 16.03.2021 г. 
МЗХГ, МИ, 

МТСП, ДФЗ  
Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

27 16.03.2021 г. МЗХГ София 
Удължаване на срока за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - втори срок –  м. 21 

30 1.04.2021 г. ДФЗ Благоевград 
Допълнителна информация по Процедура BG06RDNP001-

19.342 –  м. 4.1 

31 1.04.2021 г. МЗХГ София 
Допълнителна информация по УК по Процедура 

BG06RDNP001-19.416 –  м. 1.3 

32 2.04.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.495 –  м. 4.1 

33 6.04.2021 г. МЗХГ София 
Отстраняване на непълноти в Годишен доклад по подмярка 

19.2 

35 9.04.2021 г. МЗХГ София Заявление за промяна на изпълнителен директор 

36 13.04.2021 г. ДФЗ София Списък ЗОП - 2021 г. 

37 13.04.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.415 - втори срок –  м. 21 

38 15.04.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.395 –  м. 7.4 

39 15.04.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.395 –  м. 7.4 

40 7.05.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 
График на събития през м. май 2021 г. 

41 7.05.2021 г. МЗХГ София Заявление за промяна на Бюджет 2021 - първо искане 

42 10.05.2021 г. МЗХГ София 
Удължаване на срока за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.416 –  м. 1.3 

43 12.05.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

44 13.05.2021 г. МЗХГ София 
Допълнителна информация относно Заявление за промяна на 

изпълнителен директор 

45 18.05.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.495 –  м. 4.1 

46 18.05.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.495 –  м. 4.1 

48 31.05.2021 г. ДФЗ София Допълнителни документи към Заявка за авансово плащане 

49 31.05.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - втори срок –  м. 21 

50 31.05.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - втори срок –  м. 21 

51 31.05.2021 г. МЗХГ София 
Заявление за допълнително финансиране на СВОМР –  м. 6.4 

и 7.4 

52 31.05.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 
График на събития през м. юни 2021 г. 

53 04.06.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 

Искане на информация за подадените за проверка, одобрени 

от МИГ проекти 

54 16.06.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 
График на събития през м. юли 2021 г. 

57 30.06.2021 г. МИ София 
Съгласуване на Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ 

Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП 

58 01.07.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

59 01.07.2021 г. МИ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

60 01.07.2021 г. ДФЗ Видин 
Подписан Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0003 –  

м. 7.4 на Община Исперих 

64 05.07.2021 г. ДФЗ София Допълнителни документи към Заявка за авансово плащане 
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66 06.07.2021 г. ДФЗ София 
Информиране относно отказ на МЗХГ за одобрение на 

промяна в екипа - изпълнителен директор 

67 15.07.2021 г. МЗХГ София Съгласуване на УК по Процедура BG06RDNP001-19.540 

68 20.07.2021 г. МЗХГ София 
Удължаване на срок за кандидатстване по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - трети срок –  м. 21 

69 20.07.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

70 22.07.2021 г. МЗХГ София 
Представяне на допълнителна информация по Заявление за 

допълнително финансиране на СВОМР –  м. 6.4 и 7.4 

71 09.08.2021 г. ДФЗ София 
Представяне на допълнителна информация по Процедура 

BG06RDNP001-19.477 –  м. 4.2 

72 12.08.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

73 23.08.2021 г. МЗХГ София 
Съгласуване на УК по Процедура BG06RDNP001-19.479 –  

м. 6.4 

74 23.08.2021 г. 
МЗХГ, МТСП, 

МИ София 
Индикатевен график за 2022 г. 

75 23.08.2021 г. ДФЗ Перник 
Предоставяне на допълнителна информация по Процедура 

BG06RDNP001-19.495 –  м. 4.1 

76 24.08.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 

Оттегляне на Проекти BG06RDNP001-19.296 –  м. 6.4 на 

"ВЕНЕЛЕК" ЕООД и BG06RDNP001-19.342 –  м. 4.1 на ЗП 

Илмаз Хюсмен 

77 30.08.2021 г. 
ДФЗ Стара 

Загора 

Представяне на разяснения по Процедура BG06RDNP001-

19.415 - втори срок –  м. 21 

78 30.08.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.415 - трети срок –  м. 21 

79 31.08.2021 г. 
МЗХГ София, 

ДФЗ София 
График на събития през м. септември 2021 г. 

80 01.09.2021 г. 
ДФЗ Стара 

Загора 

Допълнителна информация по Процедура BG06RDNP001-

19.415 - втори срок –  м. 21 

81 13.09.2021 г. МИ София 

Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ - Исперих, мярка 

ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“  

82 14.09.2021 г. МЗХГ София Актуализиране на индикативен график за 2021 г. 

83 20.09.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.540 –  м. 4.1 

84 28.09.2021 г. МЗХГ София Бюджет 2022 година 

85 11.10.2021 г. МЗХГ София 
Заявление относно промяна в екипа на СНЦ "МИГ - 

Исперих" –  изпълнителен директор и технически асистент 

86 11.10.2021 г. ДФЗ София 
Информиране относно промяна в екипа на СНЦ "МИГ - 

Исперих" –  изпълнителен директор и технически асистент 

87 11.10.2021 г. ДФЗ София 
Представяне на разяснения по Процедура BG06RDNP001-

19.459-S1 –  м. 4.1 

88 11.10.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - трети срок –  м. 21 

89 11.10.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.415 - трети срок –  м. 21 

90 13.10.2021 г. МЗХГ София 
Промяна на КППП по Процедура BG06RDNP001-19.540 – м. 

4.1 

91 26.10.2021 г. МИ София 

Приключила оценителна сесия по Процедура BG16RFOP002-

2.098 МИГ - Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж 

на МСП“  

92 27.10.2021 г. МЗХГ София 
Искане за определяне на наблюдател/и в КППП по 

Процедура BG06RDNP001-19.479 –  м. 6.4 

93 29.10.2021 г. МЗХГ София 
Допълнения по искане на обосновки и документи относно 

Бюджет 2022 
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94 04.11.2021 г. МЗХГ София 

Допълнителни документи към Заявление за промяна на екипа 

на СНЦ "МИГ - Исперих" –  изпълнителен директор и 

технически асистент 

96 18.11.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 –  м. 4.1 

97 18.11.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.540 –  м. 4.1 

99 25.11.2021 г. МЗХГ София Допълнения по искане на документи относно Бюджет 2022 

100 06.12.2021 г. МЗХГ София 
Съгласуване на УК по Процедура BG06RDNP001-19.578 –  

м. 21 

102 13.12.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.479 – м. 6.4 

103 13.12.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.479 – м. 6.4 

105 21.12.2021 г. ДФЗ София 

Информиране относно одобрение на искане за промяна на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.415-0001 – м. 21 от 

МИГ - Исперих 

108 21.12.2021 г. МЗХГ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.459 – м. 4.1 /втора оценка/  

109 21.12.2021 г. ДФЗ София 
Приключила оценителна сесия по Процедура 

BG06RDNP001-19.459 – м. 4.1 /втора оценка/  

111 29.12.2021 г. ДФЗ София 

Информиране относно одобрение на искане за промяна на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.342-0002 – м. 4.1 от 

МИГ - Исперих 

113 29.12.2021 г. МЗ София Актуализиране на индикативен график за 2022 г. 

 

Получени писма 

Вх.№ Дата Подател Относно 

1 8.01.2021 г. ДФЗ София Одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.388-S1 – м. 4.2 

2 8.01.2021 г. ДФЗ София Отказ на Процедура BG06RDNP001-19.239-S2 – м. 4.1 

3 14.01.2021 г. МЗХГ София Одобрение на промяна в ОС и УС на МИГ - Исперих 

6 28.01.2021 г. МЗХГ София 
Допълнително споразумение № РД 50-186/ 20.01.2021 г. към 

Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2021 г. 

7 11.02.2021 г. МЗХГ София 
Искане за отстраняване на непълноти в Годишен доклад по м. 

19.4 

8 22.02.2021 г. МЗХГ София Искане на допълнителна информация по Бюджет 2021 г. 

9 22.02.2021 г. ДФЗ София 
Искане на допълнителна информация по Заявка за плащане 

01.07-31.12.2020 г. 

10 26.02.2021 г. ДФЗ София 
Одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.406-S1 – м. 4.1 и  

подписване на Договор със ЗП Севгин Сюлейман 

11 05.03.2021 г. МЗХГ София Одобрение на Годишен доклад по м. 19.4 за 2020 г. 

14 19.03.2021 г. 
ДФЗ 

Благоевград 

Искане за отстраняване на непълноти по Процедура 

BG06RDNP001-19.342-S1 – м. 4.1 

15 30.03.2021 г. МЗХГ София Заповед за одобрение на Бюджет за 2021 г. 

16 31.03.2021 г. МЗХГ София Коригиране на УК по Поцедура BG06RDNP001-19.416 – м. 1.3 

17 01.04.2021 г. МЗХГ София Искане за отстраняване на непълноти в Год. доклад по м. 19.2 

20 07.04.2021 г. ДФЗ София 
Искане на информация по Проект BG06RDNP001-19.342-0003 

– м. 4.1 на ЗП Илмаз Хюсмен 

23 12.04.2021 г. МИ София Информация за отваряне на процедура по ОПИК 

24 12.04.2021 г. МЗХГ София Информация за допълнително финансиране на СВОМР 

25 15.04.2021 г. МЗХГ София Заповед за одобрение на Бюджет за 2021 г. 

26 15.04.2021 г. ДФЗ София Одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.395-S1 – м. 7.4 и  
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подписване на Договор с Община Исперих за Проект 

BG06RDNP001-19.395-0003 

27 19.04.2021 г. МЗХГ София Привеждане на екипите на МИГ съгласно одобрените СВОМР 

28 23.04.2021 г. ДФЗ София 
Решение за изплащане на БФП по Проект BG06RDNP001-

19.296-0006 на д-р Самедин Сабит 

29 23.04.2021 г. МЗХГ София Уведомяване на УО на ПРСР за провеждане на събития 

30 27.04.2021 г. МЗХГ София 
Отговори на въпроси относно допълнително финансиране на 

СВОМР 

31 27.04.2021 г. МИ София Информация за корекция на УК по процедура по ОПИК 

42 05.05.2021 г. ДФЗ София Връщане на Запис на заповед за 2020 г. на Община Исперих 

43 05.05.2021 г. ДФЗ София 
Изплатена сума по Заявка за плащане за периода 01.07.2020 г. 

- 31.12.2020 г. 

45 10.05.2021 г. ДФЗ София 
Искане на допълнителна информация по Проект  

BG06RDNP001-19.296-0009 – м. 6.4 на д-р Артам Адемов 

46 10.05.2021 г. МЗХГ София 
Искане на допълнителна информация относно Заявление за 

промяна на изпълнителен директор 

49 13.05.2021 г. МЗХГ София Одобрение на Годишен доклад по м. 19.2 за 2020 г. 

50 17.05.2021 г. ДФЗ София 
Заповед за спиране разглеждането на Проект BG06RDNP001-

19.342-0003 – м. 4.1 на ЗП Илмаз Хюсмен 

52 20.05.2021 г. ДФЗ София 
Искане на допълнителни документи към Заявка за авансово 

плащане 

54 28.05.2021 г. ДФЗ София 
Изплатена сума по Заявка за плащане за периода 01.01.2020 г. 

- 30.06.2020 г. 

56 16.06.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0009 – м. 6.4  на д-р 

Артам Адемов 

62 28.06.2021 г. ДФЗ София 
Предоставяне на информация относно контрола по 

проведените от МИГ - Исперих процедури 

63 01.07.2021 г. ДФЗ София 
Искане на допълнителна информация по Проект  

BG06RDNP001-19.296-0002 – м. 6.4 на "Енигма - Плас" ЕООД 

64 01.07.2021 г. МЗХГ София 
Отказ за одобрение на промяна в екипа - Изпълнителен 

директор 

69 16.07.2021 г. МЗХГ София 
Искане на информация към Заявление за допълнително 

финансиране 

70 19.07.2021 г. МИ София 

Съгласуване на индикативен график и Процедура 

BG16RFOP002-2.098 МИГ - Исперих, мярка ОПИК1 

„Капацитет за растеж на МСП“ 

71 20.07.2021 г. МИ София 
Корекции по Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ - Исперих, 

мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

72 23.07.2021 г. ДФЗ София Изплатена сума по Заявка за авансово плащане за 2021 г. 

74 29.07.2021 г. МЗХГ София 
Заповед за одобрение на първо искане за промяна на Бюджет 

2021 г. 

75 29.07.2021 г. ДФЗ София 
Искане за отстраняване на непълноти по Процедура 

BG06RDNP001-19.477-S1 – м. 4.2 

78 10.08.2021 г. ДФЗ София Одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.342-S1 – м. 4.1 

79 10.08.2021 г. ДФЗ София 
Представяне на документи преди подписване на Договор по 

Проект BG06RDNP001-19.406-0001 – ЕТ "Едхем Хюсеин" 

80 11.08.2021 г. ДФЗ Перник 
Искане за отстраняване на непълноти по Процедура 

BG06RDNP001-19.495 – м. 4.1 

85 17.08.2021 г. 
ДФЗ Стара 

Загора 

Искане за отстраняване на непълноти по Процедура 

BG06RDNP001-19.415-S2 – м. 21 

86 20.08.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.406-0005 – м. 4.1  на ЗП 

Мюзеям Мехмед 
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87 23.08.2021 г. МЗХГ София Подготовка на Международна българо-румънска конференция 

90 26.08.2021 г. МЗХГ София 
Нов финансов план на СВОМР - одобрение на допълнително 

финансиране по м. 19.2 и м. 19.4 

91 26.08.2021 г. ДФЗ София 
Одобрение на доплащане по Заявка № 17/19/4/0/00031/3/08 - 1 

559,98 лв. 

92 26.08.2021 г. ДФЗ Варна 
Искане на допълнителни документи по Проект 

BG06RDNP001-19.406-0003 – м. 4.1 на ЗП Емел Руфад 

93 27.08.2021 г. МЗХГ София Програма за международна конференция в гр. Бургас 

94 30.08.2021 г. МЗХГ София Покана за работна среща в Пампорово 

96 03.09.2021 г. МИ София Съгласуване на Индикативен график за 2022 г. 

97 03.09.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.342-0002 – м. 4.1  на  ЕТ 

"РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН РАЙКОВ" 

99 08.09.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.406-0004 – м. 4.1  на ЗП 

Бейсим Руфад 

100 13.09.2021 г. ДФЗ София 
Служебен анекс по Проект BG06RDNP001-19.395-0003 – м. 

7.4  на Община Исперих 

101 13.09.2021 г. ДФЗ Пловдив 
Искане на допълнителна информация по Проект  

BG06RDNP001-19.296-0002 – м. 6.4 на "Енигма - Плас" ЕООД 

102 14.09.2021 г. ДФЗ Плевен 
Искане за предоставяне на информация по Проект 

BG06RDNP001-19.395-0002 – м. 7.4 на Община Исперих 

104 17.09.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.406-0001 – м. 4.1  на ЕТ "Едхем Хюсеин" 

105 20.09.2021 г. ДФЗ Кърджали 
Искане на допълнителна информация по Проект  

BG06RDNP001-19.296-0010 – м. 6.4 на д-р Айлин Хюсеин 

106 20.09.2021 г. МИ София 
Наблюдател по Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ - 

Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

107 21.09.2021 г. МЗХГ София Отмяна на Международна конференция в гр. Бургас 

110 28.09.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.406-0005 – м. 4.1  на ЗП Мюзеям Мехмед 

111 28.09.2021 г. ДФЗ София 

Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.342-0002 – м. 4.1  на  ЕТ "РАЙКОВ-ПРЕФЕРЕ-СВИЛЕН 

РАЙКОВ" 

112 28.09.2021 г. МЗХГ София 
Заповед № РД 09-877/ 18.08.2021г. За утвърждаване на нов 

финансов план с допълнително финансиране 

114 30.09.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.406-0003 – м. 4.1 на ЗП 

Емел Руфад 

115 01.10.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.406-0008 – м. 6.4  на ЗП 

"Исперих Лес" ООД 

116 01.10.2021 г. ДФЗ София 
Искане за отстраняване на непълноти по Процедура 

BG06RDNP001-19.459-S1 – м. 4.1 

117 01.10.2021 г. МЗХГ София 
Искане за представяне на справки за изпълнение на 

индикаторите по СВОМР 

121 08.10.2021 г. 
ОД на ДФЗ 

София 

Искане за предоставяне на информация по Проект 

BG06RDNP001-19.342-0004 – м. 4.1 на "Черникови" ЕООД 

124 08.10.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.296-0009 – м. 6.4  на д-р Артам Адемов 

127 13.10.2021 г. ДФЗ София 

Заповед за одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.395-S2 

– м. 7.4 и покана за подписване на Договор по Проект 

BG06RDNP001-19.395-0007 на НЧ "Съзнание 1891 г." 

128 13.10.2021 г. ДФЗ София Заповед за одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.415-S2 
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– м. 21 и покана за подписване на Договор по Проект 

BG06RDNP001-19.415-0002 на СНЦ "Родно Лудогорие" 

129 13.10.2021 г. ДФЗ София 

Заповед за одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.495 – 

м. 4.1 и покана за подписване на Договор по Проект 

BG06RDNP001-19.495-0001 на "АГРИЕЛ" ЕООД 

131 22.10.2021 г. ДФЗ София 
Искане на допълнителна информация по Проект  

BG06RDNP001-19.395-0004 – м. 7.4 на Община Исперих 

132 25.10.2021 г. МЗХГ София 
Искане на допълнителни документи към Заявление за промяна 

в екипа на СНЦ "МИГ - Исперих" 

133 25.10.2021 г. МЗХГ София Искане на обосновки и документи относно Бюджет 2022 

134 27.10.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0010 – м. 6.4 на д-р 

Айлин Хюсеин 

135 29.10.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0005 – м. 6.4 на ЕТ 

"ЧАР - Илияна Тодорова" 

136 29.10.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.342-0004 – м. 4.1 на 

"Черникови" ЕООД 

137 29.10.2021 г. ДФЗ София 

Заповед за одобрение на Процедура BG06RDNP001-19.415-S1 

– м. 21 и покана за подписване на Договор по Проект 

BG06RDNP001-19.415-0001 на СНЦ "ТД "Димитровец" 

139 02.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0002 – м. 6.4 на 

"Енигма - Плас" ЕООД 

140 04.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0005 – м. 7.4 на 

Община Исперих 

141 04.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0001 – м. 6.4 на 

"Джиел Архитекс" ЕООД 

142 08.11.2021 г. МЗХГ София 
Информиране относно актуализиране на състава на КППП 

поПроцедура BG06RDNP001-19.540 – м. 4.1 

143 08.11.2021 г. МЗХГ София Искане на допълнителна информация относно Бюджет 2022 

145 11.11.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.406-0003 – м. 4.1 на ЗП Емел Руфад 

146 12.11.2021 г. ДФЗ София 

Указания за рестартиране на Процедура BG06RDNP001-

19.459-S1 – м. 4.1 и повторна оценка на Проект 

BG06RDNP001-19.459-0002 на ЗП Катерина Георгиева 

149 16.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0001 – м. 7.4 на 

Община Исперих 

150 16.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.342-0001 – м. 4.1 на 

"АГРОТАЙМ" ЕООД 

151 16.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0004 – м. 7.4 на 

Община Исперих 

152 16.11.2021 г. ДФЗ София 
подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-19.296-0010 

– м. 6.4 на д-р Айлин Хюсеин 

153 17.11.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0006 – м. 7.4 на 

Община Исперих 

155 23.11.2021 г. МЗХГ София 
Одобрение на промени в състава на екипа - изп. директор и 

технически асистент 
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156 25.11.2021 г. МИ София 
Докрлад за одобрение по Процедура BG16RFOP002-2.098 

МИГ - Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“ 

157 30.11.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.477-0001 – м. 4.2 на "БИО ХЕРБС-СМ" ЕООД 

162 09.12.2021 г. МФ София 
Съгласуване на УК по Процедура BG06RDNP001-19.578 – м. 

21 

164 15.12.2021 г. ДФЗ София 
Заповед за одобрение на Проект BG06RDNP001-19.395-0001 – 

м. 7.4 на Община Исперих 

165 16.12.2021 г. ДФЗ София 
Заповед за одобрение на Проект BG06RDNP001-19.395-0004 – 

м. 7.4 на Община Исперих 

166 20.12.2021 г. ДФЗ София 
Заповед за одобрение на Проект BG06RDNP001-19.395-0002 – 

м. 7.4 на Община Исперих 

167 21.12.2021 г. ДФЗ София 
Покана за подписване на Договор по Проект BG06RDNP001-

19.296-0002 – м. 6.4 на "Енигма - Плас" ЕООД 

168 23.12.2021 г. ДФЗ София 

Искане за представяне на документи преди подписване на 

Договор по Проект BG06RDNP001-19.395-0006 – м. 7.4 на 

Община Исперих 

169 23.12.2021 г. ДФЗ София 
Заповед за одобрение на Проект BG06RDNP001-19.342-0004 – 

м. 4.1 на "Черникови" ЕООД 

 

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:18.04.2022г. 

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

адв. Даниел Димитров 

Председател на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ 

/име и фамилия на представляващия МИГ/
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 

   

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода на 

доклада 

Планирани 

съгласно 

заявления за 

подпомагане, 

одобрени от МИГ 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

Постигнато за 

периода на 

годишния доклад 

(за изплатени 

проекти) 

Постигнато за 

периода от 

подписване на 

СВОМР (за 

изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, 

финансирани от: 
42 6 1 26 21,5 0 0,5 7 14,5 

ЕЗФРСР  24 2 1 12 3,5 0 0,5 0 0,5 

ОПРЧР 10 0 0 6 6 0 0 3 2 

ОПИК 8 4 0 8 12 0 0 4 12 

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 15533 18393 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за 

отч. 

пери

од  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от 

скл. 

на 

спор

аз. 

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 9 39 6 30 6 30 18 18 12 13 97,22% 2 2 12,22% 

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 0,00% 

4.1. Инвестиции в 

земеделски стопанства  
18 4 22 3 17 3 17 9 9 7 7 38,89% 1 1 5,56% 

4.2. Инвестиции в 

преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти 

4 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 25,00% 0 0 0,00% 

6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности 
15 5 15 3 12 3 12 8 8 4 5 33,33% 1 1 6,67% 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

7 4 7 4 7 4 7 4 4 2 2 28,57% 0 0 0% 
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7.4 Инвестиции в 

устройването, подобрението 

или разширяването на 

местни основни услуги за 

селското население, 

включително развлечения и 

култура, свързаната с тях 

инфраструктура 

7 4 7 4 7 4 7 4 4 2 2 28,57% 0 0 0,00% 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

12 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 16,67% 0 0 0,00% 

21: Исперих - отворени 

пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа 

12 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 16,67% 0 0 0,00% 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
6 0 8 0 6 0 6 0 5 0 5 166,67% 3 3 100,00% 

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството  
3 0 4 0 4 0 4 0 3 0 3 100,00% 1 1 33,33% 

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности 

3 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 66,67% 2 2 66,67% 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
4 1 7 1 5 1 5 1 5 0 4 100,00% 0 4 100,00% 

ОПИК 1. Капацитет за 

растеж на МСП   
4 1 7 1 5 1 5 1 5 0 4 100% 0 4 100% 

 

68 17 65 15 52 15 52 25 34 16 26 

 

5 9 
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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) 

617297,15 399201,13   446255,36 291605,65 446255,36 291605,65 1204231,92 772361,56 48398,14 

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  
334081,80 185462,08 55,51% 284377,80 150669,28 284377,80 150669,28 596003,96 325239,06 20160,00 

4.2. Инвестиции в 

преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти 

0,00 0,00 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 108465,00 54232,50 0,00 

6.4. Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности 
283215,35 213739,05 0% 161877,56 140936,37 161877,56 140936,37 499762,96 392890,00 28238,14 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

526759,01 526759,01   526759,01 526759,01 526759,01 526759,01 1071741,47 1071741,47 0,00 
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7.4 Инвестиции в 

устройването, подобрението 

или разширяването на 

местни основни услуги за 

селското население, 

включително развлечения и 

култура, свързаната с тях 

инфраструктура 

526759,01 526759,01 100% 526759,01 526759,01 526759,01 526759,01 1071741,47 1071741,47 0,00 

Мерки, извън обхвата на 

мерките от Регламент (EC) 

№ 1305/2013, но 

съответстващи на целите 

на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

44698,20 44698,20   44698,20 44698,20 44698,20 44698,20 29994,90 29994,90 0,00 

21: Исперих - отворени 

пространства, 

привлекателна жизнена 

среда, съхранено 

наследство, култура, 

природа 

44698,20 44698,20 100,00 44698,20 44698,20 44698,20 44698,20 29994,90 29994,90 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170417,53 

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството  
0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11726,00 



30 

 

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 158691,53 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
123000,00 110700,00   123000,00 110700,00 123000,00 110700,00 123000,00 110700,00 0,00 

ОПИК 1. Капацитет за 

растеж на МСП   
123000,00 110700,00 0% 123000,00 110700,00 123000,00 110700,00 123000,00 110700,00 0,00 

Общо: 1311754,36 1081358,34   1140712,57 973762,86 1140712,57 973762,86 2428968,29 1984797,93 218815,67 

 

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

  

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

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 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
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) 

1626000,00 3069058,37 1842973,50 2418950,45 1491705,91 2418950,45 1491705,91 1204231,92 772361,56 646984,88 979015,12 40% 48398,14 

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 1930158,30 1011041,48 1527661,20 799768,18 1527661,20 799768,18 596003,96 325239,06 325239,06 324760,94 50% 20160,00 

4.2. Инвестиции в 

преработка и маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

57000,00 216930,00 108465,00 108465,00 54232,50 108465,00 54232,50 108465,00 54232,50 54232,50 2767,50 95% 0,00 
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6.4. Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности 

901000,00 921970,07 723467,02 782824,25 637705,23 782824,25 637705,23 499762,96 392890,00 267513,32 633486,68 30% 28238,14 

Мерки, които не са част 

от ПРСР 2014 - 2020 г. , 

но са включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани 

от ЕЗФРСР) 

1965000,00 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1071741,47 1071741,47 421667,69 1543332,31 21% 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 

1965000,00 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1314671,14 1071741,47 1071741,47 421667,69 1543332,31 21% 0,00 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

140000,00 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 29994,90 29994,90 29994,90 110005,10 21% 0,00 

21: Исперих - отворени 

пространства, 

привлекателна жизнена 

среда, съхранено 

наследство, култура, 

природа 

140000,00 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 59693,10 29994,90 29994,90 29994,90 110005,10 21% 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
599247,52 922868,77 922868,77 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 599247,52 0,00 100% 299061,12 

ОПРЧР 1. Развитие на 

предприемачеството  
199449,77 205423,84 205423,84 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 258111,34 199449,77 0,00 100% 11726,00 

ОПРЧР 2. Социално-

икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности 

399797,75 717444,93 717444,93 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 0,00 100% 287335,12 



32 

 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
1500000,00 2439931,96 2195938,77 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30 

ОПИК 1. Капацитет за 

растеж на МСП   
1500000,00 2439931,96 2195938,77 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30 

Общо: 5830247,52 7806223,34 6336145,28 6117117,78 5023283,84 6117117,78 5023283,84 4629771,38 4031311,62 3086499,59 2743747,93 53% 1735967,56 

 

 
 

 

 

 

 

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 10 50 7 39 7 39 19 26 12 20 43% 3 7 15%

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

Приоритет I  

Приоритет II
19 7 11 8 11 8 11 6 6 4 4 0% 0 0 0%

Общо: 68 17 65 15 52 15 52 25 34 16 26 38% 5 9 13%

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
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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 

      

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 740297,15 509901,13 69% 569255,36 402305,65 569255,36 402305,65 1327231,92 883061,56 60124,14

Приоритет II 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158691,53

Приоритет I  

Приоритет II
571457,21 571457,21 100% 571457,21 571457,21 571457,21 571457,21 1101736,37 1101736,37 0,00

Общо: 1311754,36 1081358,34 1140712,57 973762,86 1140712,57 973762,86 2428968,29 1984797,93 218815,67

Забележка: В колона 4 е отразен интензитетът на помоща като средна стойност

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 3325449,77 5714414,17 4244336,11 4342955,79 3249121,85 4342955,79 3249121,85 3128237,26 2529777,50 2235039,25 1090410,52 67% 1448632,44

Приоритет II 399797,75 717444,93 717444,93 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 399797,75 0,00 0% 287335,12

Приоритет I  

Приоритет II
2105000,00 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1101736,37 1101736,37 451662,59 1653337,41 79% 0,00

Общо: 5830247,52 7806223,34 6336145,28 6117117,78 5023283,84 6117117,78 5023283,84 4629771,38 4031311,62 3086499,59 2743747,93 47% 1735967,56

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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Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони 

Области с поставен акцент, за които в 

най-голяма степен допринасят 

проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските 

райони; 

            

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели; 

            

1C 

Поощряване на ученето през 

целия живот и професионалното 

обучение в секторите на селското 

и горското стопанство; 

            

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии в 

селското стопанство и 

устойчивото управление на 

горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и 

ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство; 

3 7 1 150669,28 325239,06 20160,00 

2B 

Улесняване на навлизането на 

земеделски стопани с подходяща 

квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално 

приемствеността между 

поколенията; 
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насърчаване на 

организацията на 

хранителната верига, 

включително преработката 

и предлагането на пазара на 

селскостопански 

продукти,на хуманното 

отношение към животните 

и управлението на риска в 

селското стопанство с 

акцент върху следните 

области: 

3A 

Подобряване на 

конкурентоспособността на 

първичните производители чрез 

по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за 

качество, които да добавят 

стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на 

местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации; 

0 1 0 0 54232,5 0 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата; 

            

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти; 

            

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите; 

            

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им; 

            

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

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;  

            



36 

 

сектора на храните и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области: 5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на 

биоикономиката; 

            

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 

            

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство; 

            

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на 

малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

3 7 1 140936,37 392890 28238,14 

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  8 7 0 586452,11 1101736,37 0 

 

 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
  Таблицата се попълва за годината на доклада 

     

        

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за проекти, 

одобрени от ДФЗ за 

периода на доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени от ДФЗ 

за периода на 

доклада 
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1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската 

дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване 

на екологичното управление и 

екологичните показатели  

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през 

целия живот и професионалното 

обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 

6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 

др. подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във 

всички региони; насърчаване 

на новаторски 

селскостопански технологии 

и устойчивото управление на 

горите 

2A 

Подобряване на икономическите 

резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на 

преструктурирането и 

модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на 

увеличаването на пазарното 

участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

325239,06 20160,00 

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 
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P3 

Насърчаване на добро 

организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията 

със селскостопански 

продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в 

селското стопанство 

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 

54232,50 0 

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията 

със селскостопански 

продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в 

селското стопанство 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както 

и на състоянието на 

европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както 

и на състоянието на 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 
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европейските ландшафти (За 

горско стопанство) 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие 

и развитие на селските 

райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на 

почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха)  
0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5A 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в 

селското стопанство  

Обща подпомогната 

площ (ха) 

0 0 
(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 
P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 
5B 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия в 

Общ размер на 

инвестициите 
0 0 
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инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

селското стопанство и 

хранително-вкусовата 

промишленост  

(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - публични и 

частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - публични и 

частни) 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

5D 

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство 

Брой на 

подпомаганите 

животински единици 

(ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

5E 

Стимулиране на съхраняването 

и поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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стопанство 

 

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

   

                

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

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 21 7 11 8 11 8 11 7 7 4 4 19% 0 0 0 

МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Публичен орган/ 

община 
  3 6 3 6 3 6 4 4 1 1   0 0   

НПО   4 5 5 5 5 5 3 3 3 3   0 0   

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

ЧАСТНИ 37 9 39 6 30 6 30 17 17 12 13 35% 2 2 5% 

Малко или средно 

предприятие 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   



42 

 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

ЕООД/ООД 

  9 39 6 30 6 30 17 17 12 13   2 2   

Физическо лице   3 13 2 10 2 10 4 4 4 4   1 1   

ЕТ   0 8 0 6 0 6 5 5 3 4   1 1   

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
  6 18 4 14 4 14 8 8 5 5   0 0   

Друго (ако е 

приложимо) 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0   

Общо от ЕЗФРСР: 58 16 50 14 41 14 41 24 24 16 17 29% 2 2 3% 

от ОПРЧР                               

Публичен орган/ 

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

НПО 4 0 6 0 5 0 5 0 4 0 4 100% 2 2 50% 

Общо от ОПРЧР  6 0 8 0 6 0 6 0 5 0 5 150% 3 3 100% 

от ОПИК                               

Малко или средно 

предприятие 
4 1 7 1 5 1 5 1 5 0 4 100% 0 4 100% 

Общо от ОПИК 4 1 7 1 5 1 5 1 5 0 4 100% 0 4 100% 

ОБЩО: 68 17 65 15 52 15 52 25 34 16 26 38% 5 9 13% 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

   

              

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

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 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 

Изплатена 

субсидия 
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 1990000,00 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1374364,24 1101736,37 1101736,37 451662,59 1538337,41 23% 0,00 

МИГ   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Публичен орган/ община   1153324,56 1153324,56 1153324,56 1153324,56 1153324,56 1153324,56 910394,89 910394,89 260321,11     0,00 

НПО   221039,68 221039,68 221039,68 221039,68 221039,68 221039,68 191341,48 191341,48 191341,48     0,00 

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

ЧАСТНИ 1741000,00 3069058,37 1842973,50 2418950,45 1491705,91 2418950,45 1491705,91 1204231,92 772361,56 646984,88 1094015,12 37% 48398,14 

Малко или средно 

предприятие 
  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) 

  3069058,37 1842973,50 2418950,45 1491705,91 2418950,45 1491705,91 1204231,92 772361,56 646984,88     48398,14 

Физическо лице   1186562,83 623172,22 929360,38 484576,19 929360,38 484576,19 322224,36 180140,66 180140,66     20160,00 

ЕТ   608381,18 352744,57 449692,55 272304,81 449692,55 272304,81 342606,15 218761,60 176274,92     28238,14 

Лице, регистрирано по ТЗ   1274114,36 867056,71 1039897,52 734824,91 1039897,52 734824,91 539401,41 373459,30 290569,30     0,00 

Друго (ако е приложимо)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 3731000,00 4443422,61 3217337,74 3793314,69 2866070,15 3793314,69 2866070,15 2305968,29 1874097,93 1098647,47 2632352,53 29% 48398,14 

от ОПРЧР                           

Публичен орган/ община 199993,75 399984,93 399984,93 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 199993,75 0,00 100% 189743,45 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
    

               

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заяве

ната 

помо

щ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулир

ано 

заявле

ние 

Мотив 

за 

отхвър

ляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплатена 

субсидия 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) 

    617 297,15 399 201,13   446 255,36 291 605,65     446 255,36 291 605,65 82 086,33 49 251,80 0,00 

1.3. 

Краткосрочен 
обмен на опит 

и посещения в 

земеделски 
стопанства 

                            

4.1. 

Инвестиции в 

земеделски 
стопанства  

"Агриел" ЕООД 

гр. Исперих 

Закупуване на 

земеделска 

техника и 
монтиране на 

капково-

напоителна 
система 

84 803,80 50 882,28 60% 84 803,80 50 882,28 не  не  84 803,80 50 882,28 82 086,33 49 251,80 0,00 

НПО 399253,77 522883,84 522883,84 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 457915,34 399253,77 0,00 100% 109317,67 

Общо от ОПРЧР  599247,52 922868,77 922868,77 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 657909,09 599247,52 0,00 100% 299061,12 

от ОПИК                           

Малко или средно 

предприятие 
1500000,00 2439931,96 2195938,77 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30 

Общо от ОПИК 1500000,00 2439931,96 2195938,77 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1665894,00 1499304,60 1388604,60 111395,40 93% 1388508,30 

ОБЩО: 5830247,52 7806223,34 6336145,28 6117117,78 5023283,84 6117117,78 5023283,84 4629771,38 4031311,62 3086499,59 2743747,93 53% 1735967,56 
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ЗП Илиян 

Кръстев Тошков 

гр. Исперих 

Закупуване на 
техника за 

нуждите 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 Тодор 

Димитров 
Василев гр. 

Исперих 

Създаване на 

лешниково 

насаждение 

99 574,00 49 787,00 50% 99 574,00 49 787,00 не  не  99 574,00 49 787,00 0,00 0,00 0,00 

ЗП Гюлюстун 
Нермин Ферад 

гр. Исперих 

Закупуване на 
земеделска 

техника 

49 704,00 34 792,80 70% 0,00 0,00 
отпада 
на етап 

АСД 

не 
отговар

я на 
критери

ите за  

АСД 

    0,00 0,00 0,00 

6.4. 

Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 

дейности 

"М.Ди Пласт" 

ЕООД гр. 

Исперих 

Закупуване на 

оборудване за 
производство на 

дограма 

82 237,68 49342,61 60% 0,00 0,00 

оттегле

н на 
етап 

АСД 

оттегле

н на 
етап 

АСД 

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

"ЕЛСТИ -М" 

ЕООД гр. 

Исперих 

Повишаване на 

производствени
я капацитет и 

конкурентноспо

собността на 
"ЕЛСТИ - М" 

ЕООД 

31689,56 23767,17 75% 31689,56 23767,17 не  не  31689,56 23767,17       

"Инфиния" 
ЕООД гр. 

Исперих 

Техническо 

оборудване на 
студио за 

видеомонтаж и 
постпродукция 

33188,00 29869,20 90% 33188,00 29 869,20 не  не  33188,00 29 869,20       

 "БОТ-КО" 

ЕООД гр. 
Исперих 

Повишаване на 

конкурентоспос

обността на 
фирма БОТ-КО 

ЕООД, чрез 

инвестиции в 
материални 

активи 

39100,11 23460,07 60% 0,00 0,00 

отпада 

на етап 
АСД 

не 

отговар
я на 

критери

ите за  
АСД 

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

"ГРАФИК 

ЛИАЗОН" 
ЕООД гр. 

Исперих  

Инвестиции в 
създаване на ИТ 

изчислителен 

център за 
предоставяне 

под наем на 

графични 
мощности 

97000,00 87300,00 90% 97000,00 87300,00 не  не  97000,00 87300,00       
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Мерки, 

които не са 

част от ПРСР 

2014 - 2020 г. 

, но са 

включени в 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансиран

и от 

ЕЗФРСР) 

    526759,01 526759,01   526759,01 526759,01     526759,01 526759,01 283829,34 283829,34   

7.4 

Инвестиции в 
устройването, 

подобрението 

или 
разширяванет

о на местни 

основни 
услуги за 

селското 

население, 
включително 

развлечения и 

култура, 
свързаната с 

тях 

инфраструкту
ра 

Община 

Исперих 

Подобряване на 

културната 

инфраструктура 
в населените 

места на 

община 
Исперих 

(с.Вазово и 

с.Делчево) 

122482,76 122482,76   122482,76 122482,76 не  не  122482,76 122482,76 122482,76 122482,76 0,00 

Община 

Исперих 

Изграждане и 

възстановяване 
на зони за 

обществен 

отдих в 
населените 

места на 

община 
Исперих 

(Свещари, 

Тодорово, 
Йонково, 

Г.Поровец, 

Лудогорци, 
Подайва, 

Вазово и 
Белинци) 

104277,56 104277,56   104277,56 104277,56 не  не  104277,56 104277,56     0,00 

Община 
Исперих 

Преустройство 

и реновиране на 
покрит пазар и 

административн

а сграда към 

него в 

гр.Исперих 

138652,11 138652,11   138652,11 138652,11 не  не  138652,11 138652,11     0,00 
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НЧ "Съзнание 

1891г." гр. 

Исперих 

Изграждане на 
лятна сцена на 

открито към 

Народно 
читалище 

„Съзнание 

1891“, гр. 
Исперих 

161346,58 161346,58   161346,58 161346,58 не  не  161346,58 161346,58 161346,58 161346,58 0,00 

Мерки, 

извън 

обхвата на 

мерките от 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013, но 

съответства

щи на целите 

на 

регламента 

(финансиран

и от 

ЕЗФРСР) 

    44698,20 44698,20 1,00 44698,20 44698,20     44698,20 44698,20 15000,00 15000,00 0,00 

  

Сдружение 
"Родно 

Лудогорие" с. 

Свещари 

По пътя на 

легендите в 
"Сборяново" 

15000,00 15000,00 100% 15000,00 15000,00 не  не  15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 0,00 

СНЦ "Нов 

полет" с. Малък 
Поровец  

Младежки 
инициативи за 

екологичен 

преход 

14882,00 14882,00 100% 14882,00 14882,00 не  не  14882,00 14882,00       

СНЦ „Хелис“ 

гр. Исперих 

„Сборяново  - 
открий, 

опознай, 

разкажи" 

14816,20 14816,20 100% 14816,20 14816,20 не  не  14816,20 14816,20       

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

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

ОПРЧР 1. 
Развитие на 

предприемаче

ството  

  

  

                        

ОПРЧР 2. 
Социално-

икономическа 

интеграция на 
маргинализир

ани общности     

                        

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

    123000,00 110700,00 90% 123000,00 110700,00 не  не  123000,00 110700,00 123000,00 110700,00 0,00 
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(ЕФРР) 

ОПИК1 

Капацитет за 

растеж на 
МСП 

Добруджа-КИТ 

АД гр. Исперих 

„Повишаване на 

производствени
я капацитет на 

„Добруджа - 

КИТ“ АД“ 

123 000,00 110700,00 90% 123 000,00 110700,00 не  не  123 000,00 110700,00 123 000,00 110700,00 0,00 

Общо:     1311754,36 1081358,34   1140712,57 973762,86     1140712,57 973762,86 503915,67 458781,14 0,00 
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Индикатори за мониторинг и оценка 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места  

Приоритет/специфична цел/ индикатор  Целева 

стойност 

(2023) 

Постигнато 

през 

отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение 

на СВОМР 

Приоритет I    

Специфична цел 1    

Брой и дял на земеделските стопанства, получили подпомагане 

за инвестиции в преструктуриране или модернизация  

18 

(1.6%) 

1 1 

Брой земеделски стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-маслени и 

медицински култури и животновъдство  

15 1 1 

Промени в селскостопанската продукция на подпомогнатите 

стопанства на една годишна работна единица  

Повишаване - - 

Брой проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига  

4 0 0 

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти  10 0 0 

Специфична цел 2    

Брой подпомогнати съществуващи предприятия с повишена 

конкурентоспособност 

13 5 6 

Брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, 

създадени вследствие на получена финансова помощ  и/или 

подкрепени предприятия, които не са съществували повече от 

3 години преди стартирането на проекта) 

6 1 1  

Участници в мерки за предприемачество в самостоятелна 

заетост при напускане на операцията  

10 6  6 

Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти  20 12,5 16,5 

Производителност на подпомогнатите предприятия  

(добавената стойност по факторни разходи към заети лица) 

Повишаване Повишаване Повишаване 

Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от подкрепените 

предприятия  

Повишаване Повишаване Повишаване 

Нови/подобрени пазари за местна продукция 2 0 0 

Приоритет II    

Специфична цел 3    

Участници в неравностойно положение, които след 

подпомагане са започнали да търсят работа, или имат работа, 

или са ангажирани с образование/обучение или са получили 

квалификация или са включени в социални и здравни услуги  

100 54 54 

Специфична цел 4    

Брой и процент от населението, което се възползва от 

подобрените услуги/инфраструктура 

14 000 

(65%) 

0 0 

Брой населени места, които се възползват ползват от 

подобрени услуги  

12 0 0 

Брой нови партньорства решаващи проблеми на социални 

групи и населени места в Общността  

6 0 0 

Хоризонтални     

Дял на проектите, които облагодетелстват млади хора на 

възраст до 40 г  

40% 1% 

  

1% 

Дял на проектите, въвели иновации за нисковъглеродна и/или 

ресурсоефективна икономика, въвели иновации за 

предотвратяване или адаптиране към климатичните промени 

20% 0 0 
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Индикатори по мерки 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

Индикатори по мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства 
Индикатори за изпълнение   Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение на 

СВОМР 

Брой на участници в мерки за обмен на опит и 

посещения в земеделски стопанства  

60 0 0 

в.т.ч. брой млади фермери  ще се наблюдава - - 

в.т.ч. жени   ще се наблюдава - - 

 

Индикатори по мярка 4.1: Инвестиции в земеделски стопанства  
Индикатори за изпълнение   Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение на 

СВОМР 

Индикатори за резултат     

Брой земеделски стопанства, подпомогнати за 

инвестиции в преструктуриране или модернизация 

18 1 1 

в.т.ч. Брой земеделски стопанства, разширили или 

подобрили производството на плодове, зеленчуци, 

етерично-маслени и медицински култури и 

животновъдство  

15 1 1 

Индикатори за изпълнение/краен продукт     

Брой земеделски стопани, получаващи подкрепа, 

включително: 

18 1 1 

в.т.ч. брой стопани на възраст до 40 г.  9 0 0 

в.т.ч.  жени, уязвими групи  ще се наблюдава - - 

в.т.ч. колективни инвестиции ще се наблюдава - - 

 

Индикатори по мярка 4.2: Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти 
Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение на 

СВОМР 

Индикатори за резултат     

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 

(еквивалент на пълно работно време) 

2 0 0 

Индикатори за изпълнение/краен продукт     

Брой на предприятията, получаващи подкрепа  1 0 0 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова и/или подкрепени предприятия, които 

не са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

1 0 0 
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Индикатори по мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато 

за периода 

на 

изпълнение 

на СВОМР 

Индикатори за резултат     

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 

(еквивалент на пълно работно време)/Работни места, 

разкрити в подпомогнатите проекти 

12 0,5 

 

0,5 

Индикатори за изпълнение /краен продукт    

Брой на предприятията, получаващи подкрепа  15 0 1 

в.т.ч. брой подпомогнати нови предприятия 

(предприятия, създадени вследствие на получена 

финансова и/или подкрепени предприятия, които не 

са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

5 0 0 

 

Индикатори по мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на 

местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура 
Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато 

за периода 

на 

изпълнение 

на СВОМР 

Индикатори за резултат     

Население, което се ползват от подобрени услуги 14 000 0 0 

Брой населени места, които се ползват от подобрени 

услуги 

12 0 0 

Индикатори за изпълнение /краен продукт     

Брой проекти, подпомогнати с цел подобряване на 

основни услуги за населението и бизнеса   

7 0 0 

в.т.ч. реализирани проекти по схемата за малки и 

инфраструктурни проекти  

3 0 0 

Обекти, реализирани като част от схемата за малки 

инфраструктурни проекти 

12 0 0 

 

Индикатори по мярка 21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, 

съхранено наследство, култура, природа 
Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато 

за периода 

на 

изпълнение 

на СВОМР 

Индикатори за резултат     

Създадени нови активни граждански групи или 

инициативи 

5 0 0 

Развити нови продукти и услуги, базирани на 

културното и природното наследство на територията  

3 0 0 

Индикатори за изпълнение /краен продукт    

Общ брой подкрепени проекти  12 0 0 

в т.ч. подкрепени индивидуални проекти 9 0 0 

в т.ч. пакетни проекти 3 0 0 

микро проекти, включени в пакетни проекти 12 0 0 

Брой граждани, участвали в събития, проведени по 

подкрепените проекти 

2 000 0 0 
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    Оперетивна Програма „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020 

    Индикатори по мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството  
Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през 

отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение на 

СВОМР 

Индикатори за резултат     

Участници в самостоятелна заетост при напускане 

на операцията (участници, които в рамките на 6 

месеца след напускане на операцията имат 

собствен бизнес или са самостоятелно заети)  

10 0  6  

Участници, които в рамките на 24 месеца след 

напускане на операцията имат собствен бизнес или 

са самостоятелно заети) (1) 

15 - - 

Индикатори за изпълнение/краен продукт     

Безработни участници, подпомогнати по мярката 45 0 8  

в.т.ч. трайно безработни  ще се наблюдава 0 8  

Заети участници, подпомогнати по мярката 10 0  15  

 

     Индикатори по мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 

    Индикатори по мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП  

 

Индикатори  Целева стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато 

за периода 

на 

изпълнение 

на СВОМР 

Индикатори за резултат     

Участници в неравностойно положение, които при 

напускане на операцията са започнали да търсят 

работа, или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили квалификация 

или са включени в социални и здравни услуги  

100 54 54 

в.т.ч. роми ще се наблюдава - - 

Индикатори за изпълнение/краен продукт     

Брой подпомогнати лица в неравностойно положение 150 0 0 

в.т.ч. роми ще се наблюдава - - 

Индикатори  Целева 

стойност 

(2023) 

Постигнато 

през отчетния 

период 

Постигнато за 

периода на 

изпълнение на 

СВОМР 

Индикатори за резултат     

Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия (еквивалент на пълно 

работно време)/Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти) 
8 0 16 

Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от подкрепените МСП  Повишаване Повишаване Повишаване 

Производителност на МСП (добавената стойност по факторни разходи 

към заети лица) 
Повишаване Повишаване Повишаване 

Индикатори за изпълнение/краен продукт    

Брой подпомогнати  предприятията, получаващи безвъзмездни 

средства 
4 0 4 

Брой подпомогнати нови предприятия (предприятия, създадени 

вследствие на получена финансова ЕФРР и/или подкрепени 

предприятия, които не са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта) 

1 0 1  

Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията 

(хил. евро) 
83 0 79 


