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Процедура  за наблюдение и оценка на 

 напредъка на Стратегия за ВОМР 

 
Приета на Редовно Общо събрание на МИГ, 

Проведено на 30.01.2019г. 

 

 

Утвърдил: / заличени данни съгласно ЗЗЛД/ 

/д-р Ивелина Гецова,  

Председател на УС на МИГ/ 

 

 

 Настоящата Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на Стратегия за ВОМР е 

разработена  във връзка с изискванията на:  

 

 Наредба №22 от 14.12.2015г. 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" (ВОМР) от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.);  

 ПМС 161 от 04 юли 2016 г.;  

 ПМС 162 от 05 юли 2016 г.;  

 

1.Същност и цел на мониторинга. 

 

Мониторинга  и оценката изпълнението и ефекта от стратегията за ВОМР са необходими 

не само както за обосновка на разходите, така и като инструмент, който предоставя 

полезна информация за управлението на местното партньорство. Това е инструмент, който 

дава възможност да се прецени кое е ефективно и кое не е, за да може стратегията за 

ВОМР да бъде адаптирана към непрекъснато променящите се социални и икономически 

условия на територията на МИГ.  

 

Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на Стратегия за ВОМР има за цел да 

осигури навременна и точна информация за резултатите от реализацията на СВОМР и да 

се улеснят вземането на информирани управленски решения. 

 

За целите и нуждите на настоящия документ понятието „мониторинг” се използва като 

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 
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дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и използване на информация 

с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на корективни действия при 

прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

 

Мониторингът е  непрекъснат процес. Регулярно събираните данни се анализират и 

обобщават, като на тяхна база се правят изводи, които да дадат необходимата информация 

на ръководството на органа, провеждащ политиката дали се постигат желаните промени и 

на каква цена. Текущият мониторинг има особено важна роля при дългосрочните 

политики, стратегии и програми, които се реализират в няколко фази. Осъществяването на 

всяка следваща фаза се предшества от мониторинг и оценка на дейностите от 

предшестващите етапи. 

 

По време на наблюдението се набират количествени и качествени данни за ежедневния 

процес по прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, като 

напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните намерения и планове, за да 

се определят евентуалните необходими корективни действия за постигането на търсените 

и планирани резултати. 

 

 Етапи на наблюдение: 

 

1. Наблюдение на прилагането на проектите; 

2. Подпомагане  подготовката на заявки за плащания до РА и доклади от бенефициенти; 

3. Проверка на място; 

4. Одобрение/ отхвърляне на плащанията;  

5. Последваща проверка; 

6. Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно 

развитие, изисквани от Управляващия орган; 

7. Наблюдение на прилагането на стратегията; 

 

 За изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ планира  да: 

1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на 

органите на МИГ; 

2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; 

3. одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за 

приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година; 

4. подготвя и публикува покана за подбор на проекти; 

5. публикува на електронната страница на МИГ указания и образци на документи за 

кандидатстване за всяка мярка не по-късно от 3 месеца преди публикуване на покана за 

подбор на проекти; 

6. приема заявления за финансова помощ; 

7. създава и поддържа електронен регистър за постъпилите проекти по стратегията за 

ВОМР, в който се отразява състоянието и движението на всеки проект; регистърът се 

публикува на електронната страница на МИГ; 
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8. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ; 

9. извършва преценка за съответствие на заявленията за предоставяне на финансова помощ 

по стратегията за ВОМР, подадени по ОПОС 2014 – 2020 г. и ПМДР; 

10. сключва договор като трета страна с одобрените кандидати съгласно правилата на 

съответната програма; 

11. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически 

получателите на финансова помощ; 

12. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е предвидено 

в процедурата по чл. 45, ал. 2, в нормативен акт или в договора; 

13. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до ДФЗ – РА 

(за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) и УО на съответната програма и за изготвяне на 

доклади за отчитане на изпълнението; 

14. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. или от друг УО; 

15. в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на УО на 

ПРСР 2014 – 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по договора по чл. 38, 

годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР; 

16. информира своевременно УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и останалите УО за проблеми, 

възникнали при изпълнението на стратегията; 

17. за проектите по ЕЗФРСР въвежда информация за изпълнението на стратегия за ВОМР, 

в това число данни на всички постъпили проекти (одобрени и неодобрени), в отделна 

информационна система, която е функционално свързана с Информационната система за 

управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на ЕС в Република 

България за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020); 

18. за проектите по останалите програми въвежда в ИСУН 2020 информация за проектите 

в съответствие с правилата на съответната програма; 

19. предоставя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., на УО на програмите, страна по договора и 

на ДФЗ – РА (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на 

заседанията на КИП; 

20. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията. 

21. Всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обобщен 

годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране 

на стратегията за ВОМР за предходната календарна година, по образец, утвърден със 

заповед от министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице. 

 

2. Вътрешен мониторинг: 

 

Вътрешният мониторинг се извършва от служителите на МИГ, УС, КС и КВО. 

При него се акцентира върху разпределението на наличните ресурси, разходването на 

отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на 

непредвидени обстоятелства, предлагането на уместни промени, внасянето на 

своевременни корекции, както и върху установяването на действителния напредък в 

прилагането на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. 
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3.Външен мониторинг: 

Външният мониторинг се възлага от компетентния орган на външни за МИГ институции. 

Той създава допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, 

обективността и прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати. 

Специално внимание се обръща на точното съответствие с приетите правила и на 

ефективното усвояване на финансовите средства. 

 

4.Оценка на напредъка: 

Оценка за изпълнение на етап от СВОМР. 

Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по 

чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

Съгласно чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013, основна задача на 

МИГ е извършването на  мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от 

общностите местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни 

дейности за оценка във връзка с тази стратегия. 

 

Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за 

бюджетните параметри и резултатите от реализирането на СВОМР така, че да се улесни 

вземането на информирани управленски решения. 

 

Също така МИГ следва да осъществява коректно и отговорно наблюдение на 

изпълнението на проектите, посредством осъществяване на посещения на място, 

подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до УО на 

ОП и Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението. 

 

Системата за наблюдение се основава на работата екипа на МИГ при провеждане на 

изискваните от нормативната уредба ангажименти и да показват отговорно отношение към 

изпълняваната от тях мониторингова дейност, като комуникират текущо съобразно 

изискванията с ДФЗ и УО на ОП, правят посещения на място, събират необходимата 

информация свързана с изпълнението на проектите и я изпращат на съответните 

компетентни органи. 

 

5.Водещи принципи: 

 

 Спазване на законовите изисквания и нормативните разпоредби регламентиращи 

мониторинговата дейност на МИГ; 

 Ясно разпределение на ролите и отговорностите; 

 Координация и взаимодействие на структурите на МИГ и УО на ПРСР и ОПРЧР в 

процеса на наблюдение и оценка на изпълняваните проекти; 

 Повишаване на капацитета на местно ниво в процеса на наблюдение и оценка на 

изпълняваните проекти от СВОМР; 

 Ефективно и законосъобразно финансово и административно управление на МИГ; 

 Оперативно и гъвкаво взаимодействие между органите и структурите на МИГ; 

 Обективност и прецизност при направените проверки на изпълняваните проекти от 
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стратегията за ВОМР; 

 Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от мониторинговия процес; 

  Недопускане на двойно финансиране; 

 Недопускане на дискриминация от всякакво естество; 

  Недопускане на конфликт на интереси. 

 

6.Изпълнение и мониторинг на проекти: 

 

Изпълнението на отделните проекти в рамките на стратегиите за ВОМР се извършва при 

спазване на изискванията на всяка от програмите, посочени в указанията по чл. 37 на МПС 

161 от 04 Юли 2016г. 

 

Отчитането, верифицирането и мониторингът на проектите към стратегиите за ВОМР се 

извършват в ИСУН. 

 

Мониторинг върху изпълнението на проект в рамките на стратегия за ВОМР се извършва 

от МИГ, както и от органите, отговорни за управлението и контрола на съответната 

оперативна програма. 

 

Във връзка с изпълнението на задачите по спазване на изискванията на всяка от 

програмите МИГ изисква от бенефициентите информация и провежда дейности по оценка, 

като представя: 

 

а) годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на УО на ПРСР 2014 

- 2020 г. и на УО на останалите програми - страна по споразумението по чл. 35 – на ПМС 

161 в срок до 15 февруари на следващата календарна година; 

 

б) окончателен доклад за изпълнение на стратегията - в срок до 2 месеца от последното 

плащане от УО на програма по чл. 1, ал. 1 към бенефициент по проект към стратегията за 

ВОМР. 

 При установяване на затруднения за изпълнение на проектите и целите на стратегията 

МИГ докладва на УО на съответната програма и предлага мерки за преодоляването им. 

 При изпълнение на задачите свързани с изпълнение на отделните проекти в рамките на 

СВОМР съответният орган си взаимодейства с УО на ПРСР и с МИГ. 

 Управляващ орган може едностранно да прекрати договор с бенефициент по реда на 

чл. 39, ал. 3 - 5 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). 

 

Чрез мониторинга и наблюдението ще се събира информация за договорените средства, 

финансираните проекти, на контрола и непосредствените резултати от тяхното 

изпълнение.  

 

Информацията  за прогреса и изпълнението на проектите ще се базира на извършените 

проверки  на място, които ще включват:  
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 дата на изпращането на уведомително писмо до бенефициента за провеждане на 

проверка на място; 

 заповед за назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката;   

 констативен протокол за проведената проверка.  

 Проверките на изпълняваните проекти могат да бъдат от три типа: 

 фокусна проверка; 

 многостранна проверка; 

 проверка по сигнал. 

 

Проверките ще включват:  

 

 изпращане на уведомително писмо до бенефициента за провеждане на проверка на 

място; 

 заповед за назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката;   

 констативен протокол за проведената проверка.  

 

Проверката на място ще се извършва в присъствието на получателя на помощта или 

упълномощен негов представител. 

След приключване на проверката експертите на МИГ представят протокола за проверка на  

получателя на помощта или на негов упълномощен представител, които имат право да 

впишат в протокола обяснение или възражение понаправените констатации 

Копие от протокола се представят на бенефициента веднага след приключване на 

проверката на място. 

На всеки проект ще бъде извършена проверка на място минимум веднъж за периода на 

реализацията му. 

Данните от проверките на изпълнението на проектите ще бъдат включвани в годишните 

доклади за напредъка, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за 

ВОМР, изисквани от Управляващия орган на ПРСР. 

 

На всеки проект ще бъде извършена проверка на място поне веднъж за периода на 

реализацията му. 

 

Данните от оценката на изпълнението на проектите ще бъдат част от годишните доклади 

за напредъка, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от 

Управляващия орган на ПРСР. 

 

Изпълнителното звено на МИГ ще подпомага успешното изпълнение на проектите като:  

 

Информира бенефициентите за: 

 нормативните и договорни правила и условията на програмата, предоставяща 

финансовата помощ и следи за тяхното  спазвани при изпълнението на проекта;  

 санкциите, предвидени в Наредба 22/14.12.2015 (чл. чл. 66-73) в случай на нарушение 

на правилата и договорните задължения; 
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 изискванията за съхранение  на документите, свързани с дейностите по проекта; 

 условията и реда за  изплащане на финансовата помощ – възможностите за авансово и 

междинно плащане; 

 изискваните документи  и реда на  окончателното изплащане на помощта;  

 задължението за използването на активите по  предназначение и забраната за 

преотстъпването им под каквато и да е форма; 

 задължението за уведомяване МИГ и ДФЗ за възникнали обстоятелства, които биха 

могли да възпрепятстват изпълнението на дейностите по проекта; 

 задълженията, които получателите на финансова помощ  трябва да спазват 5 години 

след извършване на окончателното плащане; 

 крайния срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР 

 

Системата за наблюдение ще акумулира информация  за хода и ефекта на 

изпълнението на стратегията за ВОМР от: 

 

 Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ  

 Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ; 

 Зададените въпроси от бенефициенти на проведените информационни срещи, по 

телефон и е-поща; 

 Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения; 

 Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения и броя и 

качеството на подадените по отделните покани проектопредложения; 

 Броят на сключените договори; 

 Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ, 

както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни 

ще бъде НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, включително 

Системата за земеделска счетоводна информация - СЗСИ); 

 Информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”, обхващаща 

ключови статистически данни. 

 

Работата по набирането на данни ще се организира като непрекъснат процес по време на 

реализацията на стратегията за ВОМР.  

 

За целите на мониторинга МИГ ще изготвя и поддържа актуална база данни, в която са 

отразени базови индикатори като:  

 

 брой и стойност на подадените заявления,  

 брой и стойност на одобрените заявления,  

 брой и стойност на сключените договори,  

 брой и стойност на подадените искания за плащане,  

 брой и стойност на одобрените искания за плащане,  

 брой и стойност на успешно приключилите проекти.  

 

Набирането на данни ще се извършва от екипа на МИГ.  
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Отговорен за набирането и акумулирането на данните е изпълнителният директор на МИГ. 

 

Неразделна част от вътрешните правила за мониторинг и оценка на  изпълнението и 

ефекта на стратегията за ВОМР е системата за самооценка. 

 

МИГ ще извършва оценка на работата си по изпълнението на  стратегията за  ВОМР чрез: 

 базовите индикатори;  

 бюджетните индикатори;  

 индикаторите за продукт/дейност; 

 индикаторите за резултати на СВОМР.  

 

Оценката ще се базира на набраната информация чрез системата за наблюдение. 

 

Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при 

реализация на СВОМР ще се извършва от екипа на МИГ вкл. членове на УС и ОС.  

 

Процесът на самооценка ще бъде иницииран минимум един път годишно и резултатите от 

него ще бъдат част от годишния доклад за напредъка. За целите на самооценката ще бъде 

използван гъвкав микс от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, мозъчна 

атака, фокус групи, добри практики, опит на други МИГ. 

 

За извършването на оценката ще е отговорен изпълнителният директор на МИГ 

 

Процесът на самооценка на МИГ ще преминава през следните етапи: 

 

Идентифициране на необходимостта да се оцени определен аспект от реализацията на 

стратегията за ВОМР;  

 Вземане на решение за започване на процеса и избиране методите за оценяване; 

 Изготвяне  въпросите за оценка; 

 Набиране на данните, необходими за самооценката; 

 Анализиране на данните, изготвяне на заключения; 

 Формулиране на препоръки за по-нататъшната дейност на МИГ  

 

7.Оценка на рисковете и мерки за предотвратяване: 

Рискове: 

 неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от 

страна на бенефициентите, поради недостатъчна информираност; 

 опорочаване на проверките на място поради неясно разписани или неспазени 

процедурни изисквания;  

 липса на обективност при извършване на оценката. 

 

Мерки:  

 добре и разумно планирани сроковете за актуализирането и поддържането на 

информационните бази данни,  
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 ясно разписани работещи процедури;  

 предприемане мерки за повишаване информираността на бенефициентите;  

 привличане активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и 

самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси; 

 внимателно планиране, разпределение на задачите и придържане към планираните 

срокове; 

 

8.Система за събиране на данни за мониторинг: 

 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени

Работни места, разкрити в резултат

от подпомагане на проектите,

финансирани от:

ЕЗФРСР 

ОПОС

ОПРЧР

ОПИК

ОПНОИР

ПМДР

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)

 
 

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.

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

финансирани от ЕЗФРСР.
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Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащан

е 

(брой)

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

………

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, финансирани 

от ОПОС (ЕФРР)

………

Мерки, финансирани 

от ОПНОИР (ЕСФ)

………

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ)

………

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР)

………

Мерки, финансирани 

от ПМДР (ЕФМДР)

………

Общо:

Брой договори с 

изплатена субсидия 

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

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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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)

………

Мерки, които не са част 

от ПРСР 2014 - 2020 г. , 

но са включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, извън обхвата 

на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, финансирани от 

ОПОС (ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от 

ПМДР (ЕФМДР)

………

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

 
 

ОСТАТЪК

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус колона 

11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 

- 2020 г. (ЕЗФРСР)

………

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

………

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР)

………

Общо:

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

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

Изплатена 

субсидия
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ
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Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащан

е

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

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

Приоритет …

Приоритет …

Приоритет …

Приоритет …

………

Общо:

Брой договори с 

изплатена субсидия 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

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

 
 

ПРИОРИТЕТИ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Заявена 

субсидия 

по 

проекти 

към МИГ

Интензите

т 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 …

Приоритет …

Приоритет …

Приоритет …

………

Общо:

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

 
 

ОСТАТЪ

К

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

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

Приоритет

…

Приоритет

…

Приоритет

…

Приоритет

…

……

Общо:

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

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

Изплатена 

субсидия

ПРИОРИТ

ЕТИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ
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Приоритети на съюза за 

развитие на селските 

райони

Брой одобрени заявления 

от МИГ

Брой одобрени заявления 

от ДФЗ

Брой изплатени 

заявления от ДФЗ в лв.

Субсидия по проектите, 

одобрени от МИГ в лв.

Субсидия по проектите, 

одобрени от ДФЗ в лв.
Изплатена субсидия в лв.

1 3 4 5 6 7 8

1А
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони;

1B

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели;

1C

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство;

2A

Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на разнообразяването 

в селското стопанство;

2B

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и 

по-специално приемствеността между поколенията;

3A

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната верига 

посредством схеми за качество, които да добавят 

стойност към селскостопанските продукти, 

популяризиране на местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на производителите и организации и 

междубраншови организации;

3B
Подпомагане на превенцията и управлението на риска 

на стопанствата;

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и 

в зони с природни или други специфични ограничения 

и земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти;

4B
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите;

4C
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване 

на управлението им;

5A
Повишаване на ефективността при потреблението на 

вода в селското стопанство; 

5B

Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост; 

5C

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на биоикономиката;

5D
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк 

от селското стопанство;

5E
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското стопанство;

6A

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места;

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони; 

6C

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони;

FA Друга област 

Насърчаване на 

ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на 

прехода към 

нисковъглеродна и 

устойчива на изменението 

на климата икономика в 

селското стопанство, 

сектора на храните и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области:

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването 

на бедността и 

икономическото развитие в 

селските райони, с акцент 

върху следните области:

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

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите

2

Стимулиране на трансфера 

на знания и иновациите в 

областта на селското и 

горското стопанство и 

селските райони с акцент 

върху следните области:

Повишаване на 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 

всички видове 

селскостопанска дейност 

във всички региони и 

насърчаване на 

новаторските технологии в 

селското стопанство и 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 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 

горското стопанство, с 

акцент върху следните 

области:
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Брой/ Брой/ 

Площ/ Площ/

Размер за проекти, одобрени от 

ДФЗ за периода на доклада

Размер за проекти, изплатени от 

ДФЗ за периода на доклада

1 2 3 4 5 6 7

За мярката за сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, 

където е приложимо

P1

Стимулиране на трансфера на 

знания и иновациите в областта на 

селското и горското стопанство и 

селските райони

1B

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, горското 

стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното 

управление и екологичните 

показатели 

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 1305/2013

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

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

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

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

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

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) 

P4

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското 

стопанство

4A

Възстановяване, опазване и 

укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с 

природни или други специфични 

ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на 

състоянието на европейските 

ландшафти (За горско стопанство)

Обща подпомогната площ (ха) 

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) 

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) 

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) 

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) 

Обща подпомогната площ (ха)

(Отнася се за площта, обхваната 

от инвестиции за напояване)

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - публични 

и частни)

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - публични 

и частни)

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство

5D

Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 

селското стопанство

Обща площ (ха)

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)

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

в селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство

5E

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в 

сектора на селското и горското 

стопанство 

Обща площ (ха)

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

5C

Улесняване на доставките и 

използването на възобновяеми 

източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 

8.6 и др. инвестиционни мерки, 

включени в стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика 

5B

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в 

селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост 

P5

Мярка Приоритет Област Индикатор

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство 

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

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 

5A
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Цел за 

периода 

2014 – 

2020 

Процент 

на 

одобрение

Процент 

на 

изплащан

е

(брой)
за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период

от скл. на 

спораз.

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 12 

разделена 

на колона 

2

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз.

колона 15 

разделена 

на колона 

2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ

Публичен орган/ община

НПО

други

ЧАСТНИ

Малко или средно предприятие

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и юридическата 

форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго (ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР:

от ОПОС

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПОС

от ОПНОИР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПНОИР 

от ОПРЧР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПРЧР 

от ОПИК

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПИК

от ПМДР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ПМДР 

ОБЩО:

Брой договори с 

изплатена субсидия 

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

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 

заявления от МИГ

Брой внесени 

заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ

Брой одобрени 

заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 

договори с кандидати
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ОСТАТЪ

К

Процент 

на 

одобрение

колона 2 

минус 

колона 11

колона 11 

разделена 

на колона 

2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ

МИГ

Публичен орган/ община

НПО

други

ЧАСТНИ

Малко или средно предприятие

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и юридическата 

форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго (ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР:

от ОПОС

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПОС

от ОПНОИР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПНОИР 

от ОПРЧР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПРЧР 

от ОПИК

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ОПИК

от ПМДР

Добавят се редове за съответните 

типове кандидати/получатели

Общо от ПМДР 

ОБЩО:

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

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

Изплатена 

субсидия

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен 

бюджет на 

субсидият

а за целия 

период

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ
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Одобрена

субсидия 

от 

УО/ДФЗ

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

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР)

………

Мерки, които не са част от ПРСР 

2014 - 2020 г. , но са включени в 

Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР)

………

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР)

………

Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ)

………

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР)

………

Мерки, финансирани от ПМДР 

(ЕФМДР)

………

Общо:

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

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление

Мотив за 

отхвърлян

е

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗМЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Име на 

кандидата

/ 

получател

я

Име на 

проекта

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ

% на 

заявената 

помощ

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ

Изплатена 

субсидия

 
 

 


