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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

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

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ“ 

 

Период на отчитане 01.01.2022г.-31.12.2022 г. 

Пореден номер на доклада Шести 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
РД50-196/29.11.2016г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

Гр.Лясковец, ул.“Трети март“ № 1 

За кореспонденция: ул.“Бузлуджа“ № 1 

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

 

Ивелина Хараламбиева Гецова 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

0894621164 

www.mig-zaedno.eu 

mig_zaedno@abv.bg 

06169/ 2 20 45 

 

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

към доклада се представят включително и във формат .xls 

1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

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

 
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 
заинтересовани лица на територията на МИГ; 
 
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при 
наличие на такива; 
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http://www.mig-zaedno.eu/
mailto:mig_zaedno@abv.bg


2 

 

 
 

5.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 
7. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо 

 
 
 

ПРСР 
Програма за развитие на селските райони 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИГ Местна инициативна група 

СМР Стратегия за местно развитие 

ОС Общо събрание 

УС Управителен съвет 

КИП Комисия за избор на проекти 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие" 

РА Разплащателна агенция 

ОРА Областна разплащателна агенция 

ИД Изпълнителен директор 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

 

По смисъла на Наредба 22 от 14.12.2015г., §1, т.4 на Допълнителните разпоредби, 

„Заинтересована страна“ е група лица с общ интерес и възможности, свързани с реализиране 

на стратегия за ВОМР, включително и като потенциални получатели на финансова помощ и 

ползватели на резултати от нейното изпълнение. 

 

Тъй като стратегиите за ВОМР се разработват и проектите се избират от местната група и 

местните заинтересовани страни, процеса се движи от енергията  и проявената 

инициативност на местните заинтересовани страни, включително от младите хора. 

 

Видове  групи заинтересовани страни, участващи в прилагането на Стратегията за ВОМР: 

 

- Групата на земеделските производители, вкл. и кооперации; 

- Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени 

микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова 

промишленост.  

- Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, 

Община Стражица, различни дирекции, социални институции и организации. 
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- Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и 

информационна дейност. 

- Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите 

групи/малцинствата/хората с увреждания.  

- Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките дейности, 

спорта и гражданското развитие. 

- Групата на хората с увреждания – представена е от организации, работещи с хора с 

увреждания от територията на двете общини, както и от доставчици на социални услуги.  

- Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална организация 

от роми. 

 

Активността и ангажираността на заинтересованите страни от територията на МИГ се 

поддържа повече от 10 години, още от идеята за създаване на Лидер-територия и местна 

инициативна група. 

 

Въздействие: 

 

a) Група на земеделските производители, вкл. и кооперации: 

 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. 

По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и информираност относно 

прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния капацитет на територията, 

готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно реализиране, поддържане на 

активен диалог.  

Срещите са проведени през месеците ноември и декември в градовете Лясковец и Стражица, 

селата Джулюница, Козаревец,  Камен, Горски Сеновец, Виноград, Лозен, Добри дял,  

Бреговица. 

 

МИГ е одобрил следните проекти за подпомагане на земеделските производители по  Мярка 

МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

 

- Проект на Земеделски производител Радослав Дончев Димитров  за повишаване 

ефективността на стопанството, чрез закупуване на техника (трактор) използвана както за 

обработка на почвата, така и във връзка със събирането на готовата продукция (лешникови 

насаждения ок. 100 дек.) 

- Проект на фирма "Центроленд" ООД за подобряване на земеделския производствен 

процес, чрез закупуване на колесен трактор. 

- Проект на "Производствена кооперация "Съгласие – село Камен за повишаване 

конкурентоспособността на земеделското стопанство в с. Камен. 

- Проект на ЗП Иван Йорданов Иванов за закупуване на земеделска техника и инвентар 

за отглеждане на култури, използвани като суровина за производство на фуражи за 

отглеждане на селскостопански животни в животновъден обект.  

- Проект на КПК "Доверие-Козаревец" за повишаване на конкурентоспособността на 

Земеделска Кооперация „Доверие“ с. Козаревец, чрез подобряване качеството на 

агротехническите операции при отглеждане на земеделски култури“. 

- Проект на ЧКЗ „Шипа“,  за повишаване конкурентоспособността  чрез въвеждане на 

нова земеделска техника. 
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- Проект на ЗП „Марин Петров Чешмичков“ за модернизиране на земеделското 

стопанство, чрез закупуване на култиватор за слята обработка. 

- Проект на ЗП Румен Иванов Стойков за Инвестиции в земеделското стопанство, чрез 

закупуване  на колесен многофункционален Багер с челен товарач. 

 

Чрез одобрените проекти, МИГ е създал условия за оползотворяване на съществуващия 

ресурсен потенциал за предлагане на качествени местни продукти и модерно земеделие., за 

използване на добрата суровинна  обезпеченост на територията на МИГ и  постигане на 

жизнеспособни земеделски структури. 

 

През 2022 година въздействие в сферата на земеделието и животновъдството е оказано със 

стартиране изпълнението на  следните проекти по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“: 

- Проект „Инвестиции в земеделска техника с цел модернизация на земеделското 

стопанство“, предвиждащ внедряване на нови продукти, процеси и технологии и 

подобряване на наличните производствени материални активи. 

- Проект „Повишаване на конкурентоспособността на Земеделска Кооперация „Доверие“ с. 

Козаревец, предвиждащ подобряване качеството на агротехническите операции при 

отглеждане на земеделски култури. 

 

b) Групата на частния бизнес е представена предимно от местни производствени 

микропредприятия, търговия, услуги и преработвателна/хранително-вкусова 

промишленост.  

 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния 

капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно 

реализиране, поддържане на активен диалог.  

 

През 2022 година въздействие в сферата на местния бизнес е постигнат със стартиране и 

изпълнение на следните проекти по  Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” : 

-  Проект за закупуване на иновативно оборудване за модернизация на електронни и 

механични автомобилни и промишлени везни и дозатори от фирма „БМД Инженеринг“ 

ЕООД, и създадени работни места, вкл. за жени: 2 броя 

- Проект за закупуване на мини челен товарач и подобряване на работния процес, за 

разнообразяване на дейността и развитие на фасилити услуги от фирма "Екзотика Косеви 

2014", и създадени работни места, вкл. за жени: 2 броя. 

- Проект за инвестиции в озвучително оборудване за подобряване качеството на 

предлаганите услуги в сферата на събитийния мениджмънт и туризма и подобряване на 

конкурентоспособността на фирма "Жикосаунд" ЕООД 

- Проект за закупуване на активи за създаване на атракции и спорт от "Скай Адвенчърс 

България" ООД, и  създадени работни места, вкл. за жени: 2 броя 

 

С изпълнение на проектите е поставено добро начало за подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и конкурентоспособността на микропредприятията в сферата 

на услугите,, развитие на различни видове туризъм, развитие на услуги в различни сектори и 

др. 

 

c) Групата на публичните органи е представена от местната власт – Община Лясковец, 
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Община Стражица, различни дирекции, социални институции и организации. 

 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния 

капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно 

реализиране, поддържане на активен диалог.  

 

МИГ е одобрил следните проекти за подпомагане на публичния сектор и НПО по Мярка 

МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“: 

 

- Проект на Община Лясковец за ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ 

„П.Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец. 

- Проект на Община Стражица за изграждане на детски площадки и реконструкция на 

ограда в ДГ "Гинка Маркова" с.Камен. 

- Проект на Община Лясковец за реконструкция на открити спортни площадки в гр. 

Лясковец. 

- Проект на Община Стражица за обзавеждане и оборудване на детски градини в 

Община Стражица. 

 

През 2022 година въздействие в сферата на публичния и НПО сектор е постигнато със 

стартиране и изпълнение на следните проекти по  Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“: 

 

Чрез проектите се очаква да бъде измерено въздействие за  подобряване на публичната 

инфраструктура, за осигуряване на базови услуги на населението в Лясковец, Стражица и в 

селата, за подобряван на социалната и образователна инфраструктура с местно значение,  

както и на спортната инфраструктура и др. 

 

d) Групата на нестопанския сектор, работещ в сферата на културно-просветната и 

информационна дейност. 

 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния 

капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно 

реализиране, поддържане на активен диалог. 

През 2022 година въздействие в сферата на нестопанския сектор, работещ в сферата на 

културно-просветната и информационна дейност  е постигнато със стартиране и изпълнение 

на следните проекти по  Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, договори за 

финансиране на проекти са подписали следните бенефициенти: 

- Проект за закупуване на носии, репетиционни и сценични облекла за дейността на НЧ 

Пробуждане -1896", създаващ условия за запазване на културния живот на населението, 

както и културната идентичност и традиции. 
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e) Групата на нестопанския сектор, работещ в социалната сфера и уязвимите 

групи/малцинствата/хората с увреждания.  

 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния 

капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно 

реализиране, поддържане на активен диалог.  

 

С реализираните проекти, всички успешно приключили и постигнали устойчиви резултати е 

установен доказан ефект в социалната сфера чрез насърчаване на социалното 

предприемачество и на професионалната интеграция в ново социално предприятие и 

насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост. 

 

f) Групата на нестопанския сектор, работещ в екологичната сфера, младежките 

дейности, спорта и гражданското развитие. 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР, поддържане на социалния 

капацитет на територията, готовност за кандидатстване с проекти и тяхното успешно 

реализиране, поддържане на активен диалог. 

 

Подадени и одобрени са проекти за изграждане на детски площадки, реконструкция на 

открити спортни площадки в гр. Лясковец, обзавеждане и оборудване на детски градини в 

Община Стражица и др., които имат принос към обществено включване и участие за 

представители на уязвимите групи,  задоволяване на потребностите на големи групи от хора, 

насочени са към обекти, които са значими за местната общност и задоволяват потребностите 

на уязвими групи. 

 

g) Групата на малцинствата на територията на МИГ е представена от формална 

организация от роми. 

Заинтересованите лица са участвали активно в организираните и проведени 10 на брой 

информационни срещи. По този начин при тях е постигнато добро ниво на публичност и 

информираност относно прилагането на Стратегията за ВОМР. Малцинствените общности са 

предимно на територията на община Стражица.  

Подадени и одобрени са проекти за изграждане на детски площадки, реконструкция на 

открити спортни площадки в гр. Лясковец, обзавеждане и оборудване на детски градини в 

Община Стражица и др., които имат принос към обществено включване и участие за 

представители на уязвимите групи,  задоволяване на потребностите на големи групи от хора, 

насочени са към обекти, които са значими за местната общност и задоволяват потребностите 

на уязвими групи. 

Изпълнен е проект за нови възможности за обучение на хората с увреждания от Сдружение 

„Приятели на Горски Сеновец“, с който са създадени необходимите условия за провеждане 

на съвременен учебно-възпитателен процес в изнесените паралелки за обучение на деца и 

младежи със специални образователни потребности, който се осъществява в сградата на 

Дневен център за деца и младежи с увреждания, с. Горски Сеновец. 
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4. Постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени групи, при наличие на 

такива; 

 

През 2022 година е постигнато въздействие от СВОМР върху  уязвими и малцинствени 

групи чрез следните проекти в изпълнение или с приключено изпълнение в социалната 

сфера: 

- Проект „Нашето читалище - мост между минало, настояще и бъдеще“, който се реализира 

в район с уязвими и малцинствени групи – село Горски Сеновец. В рамките на проекта се 

подготвя представяне на един от позабравен обичаи "Дренката-спомен от златния век!". 

При организирането на представянето са включени децата и младежите с увреждания, 

посещаващи Дневния център в селото, както и младежите и децата от селото, изцяло от 

малцинствените групи. Така те ще се приобщят към местните традиции. 

- Проект „Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, УПИ II, 

кв.96, с. Камен, община Стражица“, който се реализира в село Камен, в който 

преобладава ромска и турска етническа група като население. 

По мерките със социална значимост от ПРСР и ОПРЧР са постигнати резултати с 

осигуряване на заетост за уязвими групи, включително роми, подоряване на условията за 

живот, обучение и квалификация. 

Проектите са предвидили  устойчив модел на общински социални предприятия за улесняване 

достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите групи на 

територията на МИГ чрез извършване на комунални и благоустройствени дейности по 

паркови зони и общинска собственост, както и изпълнение на дейности за подобряване на 

зелената система на територията. На територията е приложена иновация с подкрепа за 

социалното включване на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други 

социално изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална 

интеграция в сферата на социалната икономика, в новосъздаденото социално предприятие в 

структурата на Сдружение „Приятели на Горски Сеновец”. 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР: 

 

 

Цел: Развитие на конкурентноспособна икономика и селско стопанство, базирани на 

стимулиране на предприемачеството, разнообразяване на дейностите и въвеждане на 

иновации в производствата. 

Изпълнение: 

Чрез изпълнението на проектите по Мярка МИГ4.1 се полагат усилия за стабилизиране и 

развитие на модерно земеделие, създаване на условия за развитие на модерно земеделие и 

стимулиране производството на качествени местни продукти. 

На територията се изпълняват проекти, подпомагащ модернизацията на земеделското 

стопанство, подобряване на всички етапи от дейността по отглеждане на бройлери, както 

и за повишаване на конкурентоспособността на фирмата на пазара птици, 

преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанството, 

внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални активи чрез на закупуване на земеделска техника, 
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внедряване на нови технологии и подобряване на наличните производствени материални 

активи за повишаване качеството и бързината на почвообработките. 

Реализират се в момента инвестиции, които ще гарантират високо качество на 

произвежданата в земеделска  продукция, увеличаване на добивите и реализирането и 

при най-благоприятните пазарни условия. 

Земеделските производители ще  подобрят всички етапи от дейността по производство и 

реализация на земеделска продукция и своята конкурентноспосоност. 

Почти приключва и проект за отглеждане на говеда от породата „Българско Родопско 

говедо“. Животновъдът произвежда биологично краве мляко и сирене.    

 

По Мярка МИГ6.4.1 се полагат усилия за укрепване на териториалната 

конкурентоспособност на местната икономика, осигуряване на възможностите за 

създаване на местен бизнес вкл. и чрез развитие на туризма  с изпълнението на проект за 

създаване и развитие на нови туристически услуги в къща за гости „ЕПОХИ ОТ 1871”. 

На територията вече има подобрени услуги за населението чрез  новосъздадена  

автомивка и сервиз за смяна на гуми. В момента се изпълняват проекти, които  

подобряват нивото на оцеляване на микропредприятията, включително чрез насърчаване 

на предприемачеството и повишаване на териториалната конкурентоспособност за 

закупуване на иновативно оборудване за модернизация на електронни и механични 

автомобилни и промишлени везни и дозатори, закупуване на мини челен товарач и 

подобряване на работния процес, за разнообразяване на дейността и развитие на 

фасилити услуги, инвестиции в озвучително оборудване за подобряване качеството на 

предлаганите услуги в сферата на събитийния мениджмънт и туризма, закупуване на 

активи за създаване на атракции и спорт и  създадени работни места, вкл. за жени: 9 броя 

През 2023 година се очаква да стартира още 91 одобрен от МИГ проект, както и да бъдат 

договорирани още минимум 10 проекта по Мярка МИГ6.4.1, по която има отворен прием, 

а проектите следва да имат освен работни места,  и принос към въвеждане на иновации в 

местни производства и подобряване конкурентоспособността  на местната икономика. 

Цел: Насърчаване на социалното приобщаване  на територията на МИГ, подобряване на 

качеството на образованието и повишаване квалификацията на населението, вкл. 

насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на  

работната сила 

Изпълнение: 

За постигане на целта през 2022 година на територията на МИГ се изпълняват проекти за 

създаване на качествена заетост, повишаване качеството на предлаганите социални 

услуги за общността и подобряване интеграцията на уязвимите групи и малцинствата на 

територията на МИГ. Създадени са условия за подкрепа за социалното включване на хора 

с увреждания и лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално 

изключени лица, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална 

интеграция в сферата на социалната икономика.  

Подобряване и изграждане състоянието на необходимата инфраструктура е осигурено с 

проекти на местните Общини за ремонт на спортни площадки, ремонт и благоустрояване 

на площадки за игра на открито в детски градини, изграждане на футболно игрище, 

изграждане на Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, 
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благоустрояване на паркове, иновации в образованието и др. 

На територията на МИГ през 2022 година са положени усилия за подобряване 

интеграцията на уязвимите групи и малцинствата чрез създаване на необходимите 

условия за провеждане на съвременен учебно-възпитателен процес в изнесените 

паралелки за обучение на деца и младежи със специални образователни потребности, 

който се осъществява в сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания и 

обособяване на  работно пространство, където децата и младежите вече имат възможност 

да се обучават по нов начин, което е предпоставка за по-голяма успеваемост в 

усвояването на учебния материал. 

Цел: Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствен бранд на база  

специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер с  

добавена стойност. 

Изпълнение:  

Местните читалища стартираха редица свои проекти за насърчаване капацитета на 

местната общност за участие в процесите за развитие на територията, насърчаване на 

ресурсната ефективност  и използване потенциала на природното и  културното 

наследство за въвеждане на иновативни практики в секторите с потенциал за добавена 

стойност. Сред иновативните проекти са инвестиции за закупуване съвременно 

библиотечно оборудване подходящо за деца и юноши, интерактивна маса, таблети за 

книги с добавена реалност, книги с добавена реалност.  

За използване потенциала на природното и  културното наследство за въвеждане на 

иновации през 2022 година се реализират дейности чрез работилница за традиционен 

местен бит и култура, проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности - 

култура, бит, история, обичаи и ритуали чрез издаване и  издаване на книги.  

Създават се чрез фолклорни изпълнения, представяне на възстановки на забравени 

уникални местни  обичаи условия за  добавена стойност за територията  на МИГ. 

Осигурени са нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-

историческото наследство чрез предоставяне на  възможност за многопластово 

ангажиране на местната общност в съхраняване на специфичната местна култура, 

свързана с гурбетчийското градинарство и бита. 

Пресъздадени са  българските обичаи и традиции чрез организиране на редица от 

културни събития. 

МИГ е изпълнил успешно проект „Умни територии -всички под един покрив: иновация за 

създаване и промотиране на уникални местни продукти!“ по подмярка 19.3 „Подготовка 

и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“. 

Вътрешно-териториалното сътрудничество е утвърден модел за осъществяване на 

съвместни дейности между местните групи. 

Партньорствата по подхода ВОМР подпомагат постигането на целите на стратегиите за 

ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. надграждат натрупания капацитет на МИГ, стимулиране 

въвеждането на иновации на местно ниво. Партньорството също дава шанс на МИГ-

териториите за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти 

и забележителности, създаване на марка и реализиране на общи събития. Проектът има 

принос в развитието на три ВОМР-територии в различни географски райони. 

Проектът спомогна за постигане на устойчивото развитие на териториите на МИГ и 
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техните местните общности чрез създаване на умни територии -всички под един покрив-

иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти. 

Разработено е иновативно пространство в глобалната интернет мрежа за промотиране на 

уникални местни продукти, обекти и атракции. Създаден е съвместен продукт с 

традиционни за трите региона продукти и регистрирането му в териториална марка. 

Налични са условия за популяризиране на местното културно наследство, обичаи, 

традиции съвместно с характерни за районите храни, напитки, атракции и занаяти и за 

привличане на местните производители от трите територии за участие в съвместен бранд 

на МИГ. 

Надграден е  капацитета на трите МИГ чрез съвместни дейности и споделяне на опит и са 

създадени пълноценни условия за изява и обществен живот на местните общности. 

Ползватели на дейности и резултати са широк кръг представители на местните общности 

от стопанския, публичния и гражданския сектор, уязвими и маргинализирани общности. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период: 

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

-ПРИЛОЖЕНИ! 

6.1. Индикативна работна програма за прием на МИГ: 

През 2022 г. са реализирани планираните приеми на МИГ, като ИГРП е актуализиран и 

обновяван във връзка с обоснована необходимост. 

 

ИГРП на МИГ е съгласуван с УО на ПРСР и УО на ОПРЧР. 

 

ИГРП своевременно е оповестен и публикуван в публичното пространство на вниманието на 

бенефициенти, заинтересовани страни и местна общност. 

 

През 2022 г., Управителния съвет на МИГ е приел / актуализирал 4 на брой ИГРП, които 

промени в планираните приеми са обсъдени и гласувани с Решение на Управителния съвет, 

оповестени са на интернет-страницата на МИГ и са изпратени уведомления до УО. 

 

По време на отваряне на приеми на МИГ са осигурени условия за консултиране и 

подпомагане на потенциалните бенефициенти, публикации в регионален седмичник „Янтра 

прес“ , на сайтовете на Общините Лясковец и Стражица, на интернет-страницата на МИГ. 

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

През 2022 година МИГ е подготвил и реализирал следните процедури за прием на проектни 

предложения: 

 

 Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“, Процедура №BG06RDNP001-19.613: 

- Краен срок: 16.11.2022 година. 

- БФП на приема: 609 691 лева 

 

Брой 

входирани 

проекти 

БФП на приема 

 в лева 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

одобрени проекти в 

лева 

Принос 

в лева 
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4 609 691 Оценка Оценка 0 

 

Подадени са , проекти предвиждащи следните инвестици: 

 

- Проект на Община Лясковец за Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ 

„П.Р. Славейков” в с. Джулюница, общ. Лясковец. 

- Проект на Община Стражица за изграждане на детски площадки и реконструкция на 

ограда в ДГ "Гинка Маркова" с.Камен. 

- Проект на Община Лясковец за реконструкция на открити спортни площадки в гр. 

Лясковец. 

- Проект на Община Стражица за обзавеждане и оборудване на детски градини в Община 

Стражица. 

 

 Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Процедура 

№BG06RDNP001-19.686: 

- Краен срок: 24.02.2023 година. 

- БФП на приема: 609 691 лева 

 

Брой 

входирани 

проекти 

БФП на приема 

 в лева 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

одобрени проекти в 

лева 

Принос 

в лева 

В прием 709 273 В прием  В прием 0 

 

 

 

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ: 

 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява 

публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, 

посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната 

комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. 

За осигуряване на публичност за своята дейност „МИГ-Лясковец - Стражица” публикува 

на интернет страницата си информация съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 на МЗХ. 

Чрез сайта на Сдружението „МИГ Лясковец - Стражица” информира местната общност 

за подписното споразумение № РД 50-196/29.11.2016г. и за изпълнение на СВОМР. 
 

- Поддръжка на интернет-страница: www.mig-zaedno.eu  

 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  

От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални 

процедури (отворени покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, 

формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на 

договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие -указания за изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението 

http://www.mig-zaedno.eu/
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на договорите, насоки за информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри 

практики; документи; галерия; полезни връзки; 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна 

навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

 

През 2022 година екипът на МИГ е поддържал осигуряването на информационни материали 

за приеми на МИГ, за популяризиране на своята дейност и за уведомяване за събития в 28 на 

брой Информационни точки във всички населени места на своята територия. 

Информационните терминали са закупени през 2013 година и са иновативно средство за 

ефективно осведомяване. Те се поддържат от МИГ, но са „осиновени“ от читалищата и 

кметствата в селата, като е осигурена ежедневна достъпност на граждани и заинтересовани 

страни. 

 

На територията на МИГ са проведени следните Информационни събития: 

Вид събитие: Организиране на работни/информационни срещи (за най-малко десет 

участници). 

Тема: „Напредък в прилагането на СВОМР. Новини. Мерки за приеми“. 

 

2022 г. 

Дата Място Час 

17 

ноември 

Град Лясковец, Конферентна зала в Младежки дом  

10.00ч. 

18 

ноември 

Град Стражица, Конферентна зала в ОбА - Стражица  

10.00ч. 

21 

 ноември 

Село Джулюница, общ. Лясковец, Зала на Читалище "Пробуждане-

1896" 
 

10.00ч. 

22  

ноември  

Село Козаревец, общ. Лясковец, Зала на Читалище  „Земеделец -

1899“ 
 

10.00ч. 

28  

ноември 

Село Камен, общ. Стражица, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

29  

ноември 

Село Горски Сеновец, общ. Стражица, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

05 

декември 

Село Виноград, общ. Стражица, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

06 

декември 

Село Лозен, общ. Стражица, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

12 

декември 

Село Добри дял, общ. Лясковец, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

13 

 декември 

Село Бреговица, общ. Стражица, Кметство или Читалище  

10.00ч. 

 

По време на информационните срещи екипът на МИГ е представил информация за  

изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие – публичен и НПО сектор, 

изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие– бизнес и земеделски  сектор, 

представени са  възможностите за кандидатстване по актуални приеми за местния бизнес и 

земеделски производители и актуални приеми за публичен сектор и НПО. Споделена е 

информация за вече изпълнени проекти на територията на МИГ. 

 

6.4. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ: 
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За изпълнение на Стратегията “МИГ- Лясковец - Стражица” поддържа деловодна система и 

архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на сдружението, посочени в 

чл. 62 Раздел II “Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР” на Наредба № 22 на МЗХ. 

МИГ води следните електронни  и публично оповестени регистри: 

• Регистър на входираните проекти по общо 10 мерки; 

• Регистър на одобрените проекти; 

• Регистър на отхвърлените проекти; 

• Регистър на Заповедите на Председателя на УС; 

• Регистър на Решенията на УС 

• Регистър на Заповедите на Председателя на КС; 

• Регистър на Решенията на КС; 

• Регистър с Решенията на КВО; 

• Регистър на входяща кореспонденция; 

• Регистър на изходяща кореспонденция; 

• Счетоводни регистри и др. 

• Документи за стартиране на  внедряване на изискванията на GDPR Регламент (ЕС) 

2016/679 , консултиране на референтните дейности по прилагането му в СНЦ Лясковец-

Стражица и предоставяне на експертен ресурс – Длъжностно Лице по Защита на Личните 

Данни. 

• Регистри за всеки прием-база данни; 

 

6.6. 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: 

 

МИГ е приел Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на Стратегия за ВОМР с 

Решение на Общото събрание на 30.01.2019г. 

Процедурата е разработена във връзка с 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. и ПМС 162 от 05 юли 2016 г.; 

Във връзка с ангажимента на МИГ да осъществява мониторинг на проекти, реализиращи се 

със средства по мерките от СВОМР и съгласно Процедура за мониторинг на МИГ са 

издадени следните Заповеди: 

 

 

7.Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

 

Основни трудности: 

 

-трудности, свързани с отлив на доверие към МИГ от страна на бенефициенти –земеделски 

производители и предприемачи, както и НПО-та.  

 

-трудности в изпълнение на проектите, по които са сключени договори през 2022 г. поради 

увеличение на цените, недостатъчен размер на инвестицията поради повишени пазарни цени, 

продължителна процедура по сключване на Анекси и др. 
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-трудности в изпълнението на одобрени проекти поради дълга съгласувателна процедура за 

възлагане по ЗОП. 

 

МИГ е предприемал разговори, срещи и изготвяне на становища за бенефициентите с цел да 

ги мотивира да не се отказват от своите проекти. 

8.Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Чрез прилагане на мерките от СВОМР на МИГ е постигнат напредък по: 

-Стабилизиране и развитие на модерно земеделие за производство на качествени местни 

продукти с добавената стойност и иновациите в производството, преработката и маркетинга 

на земеделски продукти. 

- Подобряване нивото на оцеляване на микропредприятията, включително чрез насърчаване 

на предприемачеството, повишаване на производителността и фокусиране върху иновациите 

чрез въвеждането им в практиката; 

- Въвеждане на иновации в земеделието и преработвателната промишленост; 

- Въвеждане на иновации в местни производства; 

- Иновации в стопанствата и маркетинга на продуктите, преработката на храни и хранителни 

вериги за доставка - създаване на работни места, стимулиране на предприятията да подобрят 

ефективността си, да придобият по-добри пазарни позиции; навлизане на нови пазари, 

стабилизиране на вече съществуващите дейности, разширяване на дейността, осигуряване на 

здравословни и висококачествени продукти. 

 

Многофондовата стратегия за местно развитие на МИГ Лясковец – Стражица прилага 

иновативност в следните насоки: 

 

1. Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга чрез 

иновативност на мерките, целите и проектите на заинтересованите страни. 

-прилага се в момента чрез отваряне на приеми по всички мерки и предстои да се измери 

напредък с изпълнението на одобрените проекти. 

 

2. Включване на дейности и мерки, които предоставят възможност за нова за 

територията форма на използване на природните ресурси и културно-историческото 

наследство. 

-прилага се в момента чрез отваряне на приеми по всички мерки и предстои да се измери 

напредък с изпълнението на одобрените проекти. 

 

3. Нов метод и  начин за решаване на местните проблеми и слабости на територията. 

Иновациите имат най-различни форми, които чрез прилагането си в различните сфери на 

интервенция на стратегията съдействат за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията. За поддържането на висока ангажираност на територията на МИГ по време на 

прилагане на Стратегията за всеки от секторите, както и повишаване на местния капацитет за 

работа по подхода ВОМР, през 2018 година местната група приложи следните иновации: 

- поддържане на изградените информационни спотове в 28 населени места на своята 

територия; 

- провеждане на „работилници за социални иновации” за всяка потенциална 

заинтересована страна; 

- провеждане на отворени форуми и мобилни кампании  преди отваряне на всеки 

прием; 
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- конкурс за иновативни практики/проекти сред заинтересованите страни, които смятат 

да кандидатстват към Стратегията; 

- мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива 

работно място”; 

- провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на 

територията на МИГ; 

 

4. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на 

проектите. 

В стратегията за ВОМР на МИГ Лясковец – Стражица и предвидените мерки за реализация 

на стратегията приоритетно се насърчава прилагането на иновации, като при оценка на 

проектите са включени критерии за оценка, които насърчават иновациите.  

Така например във всички мерки, финансирани от ЕЗФРСР фигурират критерии за оценка, 

свързани с прилагането на иновации в стопанствата, развитие на икономически дейности, 

разработване на туристически атракции, като проектите които предвеждат иновации, ще 

получат допълнителни точки при оценката. 

 

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

С решение № 97 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет гр. Лясковец, 

Община Лясковец е осигурила на МИГ  помещения за самостоятелен офис, с достъп за хора 

с увреждания,  помещение за срещи и заседания, различно от работното. 

Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на документацията, 

подлежаща на съхрание. 

 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР и техн. асистент, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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): 

- Изпълнителен директор: Мария Маринова; 

- Експерт по прилагане на стратегията: Мария Петкова; 

- Технически сътрудник на 4 часа заетост: свободна позициция; 

- Счетоводител на 4 час заетост: Анелия Захариева 

 

За посочените минимални позиции има съставени длъжностни характеристики, в които 

подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, 

подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност. 

 

Персоналът на  МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като 

неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват следните отговорности 

и задължения, предвидени в Устава на МИГ: 

- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 

Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 

Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се 

уреждат условията и реда 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-
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2020 г. (ПРСР) 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му 

правомощия се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в 

Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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) 

 

През отчетния период не са извършвани промени на изпълнителния директор на МИГ, на 

Експерта по прилагане на стратегията за ВОМР, на  Счетоводител на МИГ и на Техническия 

сътрудник на МИГ. 

 

За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение при 

спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към финансиращите 

институции. В тази връзка МИГ е работи и прилага следните  вътрешно-нормативни 

документи: 

 

- Индикативна годишна програма за отваряне на прием по мерките от Стратегията за 

2022г. ; 

- Годишен план за дейността на МИГ за 2022г.; 

- Годишен финансов план на МИГ за 2022г.; 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ за 2022г.; 

- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ за 

2021г.; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2022г.; 

- Съгласувани  документи за провеждане на процедури по възлагане съгласно ЗОП за 

2022година; 

a) Промяна в състава на Контролен съвет на МИГ (ако е приложимо); 

 

В офиса на МИГ е постъпила Молба за отвод/напускане от Георги Иванов Георгиев, 

представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка с Вх.№50/01.09.2022г. в 

качеството му на Член на Контролен съвет на МИГ. 

Георги Георгиев заявява, че желае да преустанови членството си в Контролен съвет на МИГ 

поради липса на време, нараснали лични и служебни ангажименти, както и се затруднява от 

честото вадене на документи за нуждите на МИГ. 

Георги Иванов Георгиев като представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка 

заявява категорично, че остава член на Общото събрание на МИГ и ще продължи активно да 

подкрепя местното развитие. 

В офиса на МИГ е постъпила Молба за отвод/напускане от Марияна Николова, представител 

на ЗП „Агро Афтентик“ЕООД, град Лясковец с Вх.№49/30.08.2022г. в качеството й на Член 

на Контролен съвет на МИГ. 

Марияна Николова заявява, че желае да преустанови членството си в Контролен съвет на 

МИГ поради липса на време, нараснали лични и служебни ангажименти, както и се 

затруднява от честото вадене на документи за нуждите на МИГ. 

Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, град Лясковец заявява 

категорично, че остава член на Общото събрание на МИГ и ще продължи активно да 

подкрепя местното развитие. 

С Решение №01-ВОМР/ 08.09.2022 г., Управителния съвет на МИГ одобрява по принцип 

молбата за напускане на  Георги Иванов Георгиев, представител на Читалище "Зора -1925"-
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село Нова Върбовка и Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, 

град Лясковец на като членове на Контролен съвет на МИГ. 

Както и възлага свикване на Общо събрание на МИГ за провеждане на процедура съгласно 

Чл. 33., ал.3 от Устава на МИГ. 

 

С Решение №02/Протокол 10-ВОМР/ 08.09.2022 г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ 

“Лясковец-Стражица, както и основание  чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава, е свикано 

Общо събрание на МИГ, като в Дневния ред е предвидено вземане на Решение за 

освобождаване на Георги Иванов Георгиев, представител на Читалище "Зора -1925"-село 

Нова Върбовка и на Марияна Николова като представител на ЗП „Агро Афтентик“ ЕООД, 

град Лясковец от членството им в  качеството на  Членове  в Контролен съвет на МИГ и 

провеждане на процедура за нов член на Контролен съвет на МИГ. 

 

С Решение №01/ОС05/26.09.2022г., Общото събрание на МИГ одобрява освобождаването на 

Георги Иванов Георгиев като представител на Читалище "Зора -1925"-село Нова Върбовка и 

на Марияна Николова, представител на ЗП „Агро Афтентик“ЕООД, град Лясковец като 

членове на Контролен съвет на МИГ на основание Чл.3, ал.1, т.3 от Устава на сдружението. 

 

С Решение  №02/ОС05/26.09.2022г., Общото събрание на МИГ  на основание Чл.3, ал.1, т.3 

от Устава на сдружението избира за нови членове на Контролен съвет на МИГ следните 

лица: 

-Снежана Костова, представител на НЧ“Просвета -05“ в село Асеново, община Стражица; 

- Рени Каназирева, представител на Фирма „Клас-96“ЕООД, от село Николаево 

 

b) Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

В офиса на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ е постъпило Заявление от Антоанета Христова 

Чукурова, за освобождаването й като член на УС на МИГ „Лясковец – Стражица“, като 

представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

С РЕШЕНИЕ №01-ВОМР/ 16.05.2022 г. и на основание  Чл. 46. Ал. (1), т.4 от Устава на 

Сдружението, Управителния съвет освобождава Антоанета Христова Чукурова, като 

физическо лице, представител на ЮЛ Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“, от  

Управителния съвет на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“. ЮЛ Сдружение „Шанс за всички 

Стражица 2006“ остава член на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“. 

Поради постъпила молба от Антоанета Христова Чукурова за освобождаването й  като член 

на УС на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ е взето Решение на Настоятелство - Шанс за 

всички - Стражица 2006, с което представител в Общото събрание на СНЦ МИГ „Лясковец – 

Стражица“ да стане Деница Илиева. Представен е и Протокол от 05.05.2022 г. на 

Настоятелство - Шанс за всички - Стражица 2006, за взетото Решение. Г-жа Деница Илиева 

отговаря на изискванията на МИГ „Лясковец – Стражица“,  като профил на заинтересована 

страна. Няма неплатени задължения и констатирани актове за злоупотреби,  и няма държавни 

вземания.  
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Кандидатът за член на Сдружението е дееспособно физическо лице с постоянен адрес  

територията на община Стражица, което чрез своето членство ще съдейства за 

осъществяване целите на сдружението така, както са формулирани в устава, ще помага за 

развитието му и участват в дейността му. 

С РЕШЕНИЕ №02-ВОМР/ 16.05.2022 г. Управителния съвет на МИГ одобрява представител 

в Общото събрание на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“ да стане Деница Илиева, редовно 

излъчен представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

На основание  Чл.35, ал.1 -4 от Устава на СНЦ ”МИГ-Лясковец-Стражица”, както и във 

връзка  с  Решение №01/Протокол 06-ВОМР/ 16.05.2022г. от заседание на УС на СНЦ  МИГ 

“Лясковец-Стражица е свикано Общо събрание на МИГ  вземане на Решения, свързани с 

членовете на УС на МИГ. 

Съгласно чл. 43, ал.1 от Устава на Сдружението, всеки от членовете на Управителния съвет 

може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си, с Решение на Общото събрание, по 

собствено желание, изразено писмено. Г-жа Антоанета Чукурова е входирала заявление за 

освобождаване от 03.05.2022 г. по собствено желание. 

С РЕШЕНИЕ №01 /ОС03/03.06.2022 г., Общото събрание на МИГ освобождава на основание 

чл. 43, ал.1 от Устава на Сдружението от Устава на Сдружението , г-жа Антоанета Христова 

Чукурова, член на  Управителния съвет на МИГ „Лясковец – Стражица“. 

След провеждане на процедура по избор на нов член на  Управителен съвет на СНЦ“МИГ-

Лясковец-Стражица с РЕШЕНИЕ №02 /ОС03/03.06.2022 г., Общото събрание на МИГ 

одобри член на Управителния съвет на СНЦ МИГ „Лясковец – Стражица“, да бъде г-жа 

Деница Илиева, представител на Сдружение „Шанс за всички Стражица 2006“. 

При избора на нов член на Управителен съвет са спазени следните принципи: 

- териториалното разпределение на представителите в УС; 

- квотен принцип по сектори на заинтересовани страни; 

-да са съобразени изискванията на ДФЗ-РА, според които изисквания членовете на УС не 

трябва да имат задължения и вземания, както и да бъдат осъждани. 

Промяната в състава на УС на МИГ е вписан в Търговски регистър. 

c) Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

-Неприложимо 
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d) други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

-Неприложимо 

      f)Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако 

е приложимо) 

 

-   Допълнително споразумение №РД-50-196/22.01.2021г. относно прехвърляне на остатъчни 

средства по мерките от ПРСР. 

-   Допълнително споразумение № РД 50-196/16.12.2021г. относно увеличаване на 

финансовия ресурс по мерките от ПРСР със средства за Преходен период на ВОМР. 

 

 е) 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); 

 

10. Индикатори: 

10.1. Попълнени таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с 

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

-Неприложимо 

10.2. Таблица/и с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ. 

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

създадени работни места: 

 

 

 

Индикатор 

М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до 

края на 

стратегия

та  

 

Напредък  

за 2021 

година 

Брой проекти, финансирани по СМР: Бр. 70 12 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой  80 15 

Брой на одобрените заявения Брой 65 12 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ПРСР 

лв. 2 933 745 477 733,46 

Стойност на публичния принос за одобрените 

заявления от ОП „РЧР” 

лв. 1 486 000 52 159,80 

Брой на сключените договори Брой  70 11 

Стойност на публичния принос на сключените 

договори 

лв.  4 419 745 618 863,01 

Брой на успешно приключилите проекти % 100% 6 % 

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 70 12 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, 

подадени в полза на уязвими групи  

% 50% 50% 

Брой консултирани проектни предложения от МИГ  Брой  80 15 

Брой информационни дейности/събития за оживяване Брой  120 8 
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на територията, проведени от МИГ 

Минимум създадени работни места Брой  100 0 

Брой земеделски стопанства, в които е въведена 

модернизация и/или иновация 

Брой 15 1 

Брой реализирани иновации в публичния сектор Брой 15 2 

Брой реализирани иновации в нестопанския  сектор Брой 10 2 

Брой реализирани иновации в сектора на бизнеса Брой 15 2 

Дял от населението на територията, обхванато от 

проекти по СМР 

% 50% 25% 

Дял от населението на територията, което се ползва 

от проектите по СМР  

% 50% 25% 

Брой подобрени обекти на местното селско 

наследство 

Брой  10 4 

Брой проекти в полза/ с участие  на уязвими групи Брой  15 4 

 
-  Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р

 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  

за 2021 

година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 13 В оценка 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 13 6 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева  600 000 252148,00 

Минимум подпомогнати проекти на 

стопанства от животновъдния сектор 
Брой 3 1 

Минимум подпомогнати проекти на 

производители на зеленчуци 
Брой 3 1 

Минимум подпомогнати проекти на 

стопанства от оранжерийния сектор 
Брой  4 0 

Р
ез

у
л
та

т 

Брой стопанства, въвели нов продукт или 

технология 
Брой 3 1 

Създадени нови насаждения Дка 300  

Дял на младите фермери, финансирани по 

мярката 
% 30 30% 

Дял на проектите за биологично 

производство 
% 30 0 

Дял на проектите, представили Договор за 

доставка с местен производител. 
% 30 0 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 0 
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В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 
Създадени работни места, вкл. за жени Брой 25 0 

Дял на проектите с инвестиции за 

повишаване на енергийната ефективност 
% 40 0 

Дял на проектите с инвестиции за иновации % 30 30% 

Дял на проектите с дейности за намаляване 

на емисиите съгласно Регламент за 

прилагане на директива 2009/125/ЕС 

 

% 

 

 

30 

 

30% 

Дял на кандидатите с подходящо 

образование, курс за добри зем. практики и 

др. % 70 

 

 

% 70 30% 

 
-  Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: 

 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  

за 2021 

година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 1 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 1 0 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева  66 950 0 

Р
ез

у
л
та

т 

Проекти, предвиждащи въвеждане на нови и 

енергоспестяващи технологии в хранително-

вкусовата промишленост 

Брой 1 0 

Проекти за  преработка на суровини от 

чувствителни сектори, които могат да 

осигурят съответната суровинна база 

Брой 1 0 

Проекти, включващи преработка и 

производство на биологични продукти 
% 50 0 

Проекти, предвиждащи инвестиции за 

производството на крайни продукти от 

местни суровини, включващо къси вериги на 

доставки 

% 100 0 

Проекти, предвиждащи  преработка на мин 

65% собствена или продукция от местни 

земеделски  производители или  

% 100 0 

Дял на проектите, които са  реалистични и 

отговарят на пазарната конюнктура и 

тенденции 

% 100 0 

Дял на проектите предвиждат работни места 

за представители на уязвимите групи 
% 100 0 
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Проекти, които насърчават кооперирането и 

интеграцията между земеделските 

производители и предприятия  

Бр. 4 0 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 0 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Създадени работни места, вкл. за жени Брой 20 0 

Проекти с предвидена устойчивост Брой  1 0 

Дял на проектите с инвестиции за иновации % 50 0 

Създадена обща  търговска марка 

 

Бр. 

 

 

1 

 

0 

 

-  Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: 

 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерн

а 

едини

ца 

Цел до края 

на СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 10 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 10 1 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева 1 133 050 0 

Р
ез

у
л
та

т 

Проекти на кандидати до 40 години 

включително, вкл. на жени 
Брой 5 1 

Проекти, които  предвиждат 

инвестиции за развитие производството 

на крайни продукти 

Брой 10 1 

Проекти, включващи инвестиции в 

иновации  
% 50 50% 

Проекти за инвестиции в услуги в 

селата 
% 50 0 

Дял на проектите, включващи 

инвестиции в производствена дейност в 

микропредприятия 

% 50 0 

Дял на проектите предвиждат работни 

места за представители на уязвимите 

групи 

% 100 

100% 

Проекти, създаващи модели или 

свързаност между дейности по други 

мерки на СМР 

Бр. 5 1 

Дял на проектите,  предвиждащи  

мерки,  свързани с опазването на 

околната среда  

% 50 

50% 
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Брой подпомогнати нови туристически 

дейности 
Бр. 5 1 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 0 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Създадени работни места, вкл.за жени Брой 20 1 

Проекти с предвидена устойчивост Брой  4 1 

Дял на проектите с включване на хора с 

увреждания 
% 50 50% 

Създадена общ бранд в сферата на 

туризма и местните продукти 

 

Бр. 

 

 

1 

 

0 

Повишен достъп до финансиране за 

микропредприятията 
% 100 100% 

Подобрени условия за икономическо 

развитие и предприемачество 
% 100 100% 

 
-  Мярка МИГ7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“: включени са сключени  договори по 

мярка 7.2/ 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 15 1 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 
Лева  1 299 000 160 123,41 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер 

% 100 0 

Дял на проектите,  насочени към 

обекти, които са значими за местната 

общност 

% 100 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструктура. 

% 30 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в общността . 

% 100 0 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 
% 100 0 
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цялостното подобряване облика на 

населените места. 

Дял на проектите, насочени към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора 

% 100 0 

Дял на проектите предвиждащи 

обществено включване и участие  за 

представители на уязвимите групи 

% 100 0 

Дял на проектите, задоволяващи  

потребностите  на уязвими групи  
% 50 0 

Дял на проектите, предлагащи  нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 

% 100 0 

Дял на проектите, създали капацитет на 

НПО 
% 50 50% 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 100% 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за 

развитие. 

% 100 100% 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой  15 1 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост  
% 50 0 

 
-  „Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“:/ включени са сключени  договори по мярка 7.5/ 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 5 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 5 0 

Общ обем на публичния принос Лева  400 000 0 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Дял на проектите, предвиждащи иновации или 

имащи иновативен за територията характер 
% 100 100 

Дял на проектите, насочени  към обекти, които 

са значими за местната идентичност и са  

свързани с туризма. 

% 100 100 

Дял на проектите, насочени към създаване на 

обществени зони за отдих в населените места. 
% 50 50 

Проекти, с предвидени дейности за 

социализация, адаптиране или изграждане на 

инфраструктура за достъп до туристически 

обекти или зони за отдих за хора с увреждания. 

% 100 100 

Проекти, предвиждащи дейности и 

инвестиции, свързани с развитие и реклама на 
% 100 100 
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туристически продукти. 

Проекти, насочени  към задоволяване на 

потребностите на големи групи от хора 
% 100 100 

Проекти, задоволяващи потребностите на 

уязвими групи от населението 
% 50 50 

Проекти, предлагащи нови инициативи за 

повишаване на качеството на живот в района 
% 100 100 

Подкрепени проекти с дейности за маркетинг, 

реклама и развитие на продукти и туризъм 
% 50 50 

Брой развити туристически атракции/обекти Бр. 10 4 

Увеличен туристопоток вследствие на 

направените инвестиции 
% 30 0 

Дял на проектите, създали капацитет на НПО % 50 50 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 100 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за развитие. 
% 100 100 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой  5 4 

Дял на проектите с принос към устойчивата 

заетост  
% 50 50 

 
-  Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура”: включени са сключени  

договори по мярка 01/ 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 3 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 15 3 

Общ обем на публичния принос  Лева  233 745 49 675,00 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Проекти, насочени  към обекти, които са 

значими за идентичността на района  
% 100 100 

Проектите предвиждат резултати, насочени 

към продукти и съхранение на местно 

културно-историческо наследство 

% 100 100 

Проекти, предвиждащи съвременни форми и 

начини за популяризиране на живото 

нематериално културно наследство 

% 50 50 

Проекти с комбинирани дейности по опазване 

на специфични местни идентичности и 

културно наследство 

% 100 100 

Проекти, насочени  към задоволяване на 

потребностите на големи групи от хора 
% 100 100 
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Дейностите по проектите насърчават 

съвместно участие на различни социални и 

граждански групи и културни институции  

% 100 100 

Дейностите по проектите пресъздават 

уникалните местни идентичности и  

културното наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в туризма. 

% 50 50 

Проекти, предвиждащи  минимум 2 

иновативни елемента 
% 100 100 

Дял на проектите, създали капацитет на НПО % 50  

Дял на успешно приключилите проекти % 100 100 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за развитие. 
% 100 100 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой  5 0 

Проекти, ангажиращи активно уязвими групи % 50 50 

 
-  Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и 

Стражица“: 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 4  0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 4  0 

Общ обем на публичния принос  Лева  400 000  0 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Проекти, осигуряващи свързаност/синергия на 

проекта с друг проект от Стратегията или 

проекта решава проблем идентифициран като 

такъв при анализите на територията 

Брой  4 0 

Създадени зелени работни места (работни 

места, които допринасят за опазване и 

възстановяване на околната среда, също така в 

сферата на екологията, рециклирането и 

благоустройството. 

Брой  16 0 

Създадена  устойчива заетост на местно ниво 

за безработни и неактивни лица, които ще 

получат нов шанс за работа, нови или 

усъвършенствани професионални знания и 

умения, придобити на работното място, както 

и придобиването на професионална 

квалификация. 

Брой  25 0 

Увеличаване броя на започналите работа % 30 0 
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безработни или неактивни лица на възраст 

между 30 и 54 г. 

Увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивни лица с ниско 

образование на възраст между 30 и 54 г.; 

% 30 0 

Увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивните лица над 54 

годишна възраст. 

% 30 0 

Проектите създават условия за 

Реинтегрирането на продължително 

безработните и неактивните лица 

% 100 0 

Проектите спомагат за натрупване на  ценен 

професионален опит и възможностите за 

продължителна заетост 

% 100 0 

Проектите имат принос към целит на СМР % 100 0 

 
-  Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица“: 

-  

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 1 

Общ обем на публичния принос  Лева  186 000 52159,80 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Брой включени в проектите  лица на възраст 

над 54 години и/или хора с увреждания” 
Брой  18 0 

В проектите са предвидени мерки за 

насърчаване развитието в областта на 

политиката по околната среда, политиката по 

изменение на климата, ресурсна ефективност, 

вкл. прилагане на изискванията на 

законодателството на ЕС и националното 

законодателство в тези област 

Брой  2 0 

Проекти за насърчаване на географската 

мобилност на работната сила 
Брой  1 0 

Повишаване нивата на устойчива заетост, 

когато работното място е извън населеното 

място на тяхната месторабота 

% 100 0 

Увеличаване броя на обхванатите заети в 

предприятията с въведени нови системи, 

практики и инструменти за развитие на 

човешките ресурси и подобряване на 

% 30 3 
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организацията и условията на труд. 

Проекти, които допринасят за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост ще  допринесе за 

съчетаване на професионалния и личния живот 

% 2 1 

Проектите подобряват  качеството на 

работните места и влияят  положително върху 

производителността на труда в предприятията 

% 100 100 

В проектите има иновативни елементи % 100 100 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 100 

Проектите са устойчиви инициативи и пилотни 

практики за територията на МИГ 
% 100 100 

Проекти за въвеждане на ефективно 

управление на човешките ресурси 
% 30 3 

 
- Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“: 

 

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 0 

Общ обем на публичния принос  Лева  500 000 0 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Брой проекти, осигуряващи свързаност с друг 

проект от Стратегията или проекта решава 

проблем идентифициран като такъв при 

анализите на територията 

Брой  3 0 

Брой проекти, свързани с подходите за 

предоставяне на социални услуги с 

общинска/областна стратегия за социалните 

услуги 

Брой  3 0 

Проектите предвиждат дейсности за хора с 

увреждания и техните семейства 
% 50 

0 

Проектите предвиждат дейности за възрастни в 

риск 
% 100 

0 

Предоставяне на възможности за връщането на 

пазара на труда на лицата, които полагат 

грижи за близките си с увреждания 

% 30 

0 

Проектите осигуряват комплексни услуги за 

социално включване, осигуряване 

наосигуряващи по-високо качество на живот и 

пригодност за заетост 

% 100 

0 
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Брой проекти с интегрирани комплексни 

мерки, вкл.мобилни услуги в общността 
Брой  2 

0 

Брой проекти прилагащи социални иновации Брой  3 
0 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 
0 

Проектите са устойчиви инициативи и пилотни 

практики за територията на МИГ 
% 100 

0 

Проектите водят до подобряване на достъпа на 

хора в неравностойно положение до услуги за 

социално включване в общността, както и 

подобряване на достъпа до социални и здравни 

услуги и повишаване равнището на заетост на 

хората с увреждания 

% 100 0 

 
-  Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и  нови работни 

места в социални предприятия“:  

-  

В
и

д
 

и
н

д
и

к
ат

о
р
 

 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Напредък  за 

2021 година 

И
зх

о
д

ен
 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 2 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 0 

Общ обем на публичния принос  Лева  400 000 0 

Р
ез

у
л
та

т 
сп

о
р
ед

 о
к
аз

ан
о
то

  
 

В
ъ

зд
ей

ст
в
и

е 

Брой проекти за социални предприятия във 

връзка с осигуряване на подкрепена заетост 
Брой  2 0 

Брой оборудвани и адаптирани работни места Брой  12 0 

Брой обучени и квалифицирани лица, за които 

се осигурява заетост в социалните предприятия 
Брой 18 0 

Социална и професионална интеграция на 

представители на уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика 

% 100 0 

Брой  уязвими лица в социалната икономика, 

вкл. „подкрепена” заетост за хората с 

увреждания - подкрепа за осигуряване на 

заетост за период до 12 месеца 

Брой  12 0 

Подкрепа за междуобщинско сътрудничество и 

разпространение на добри практики 
% 100 0 

Подобрен социален маркетинг и 

популяризиране на социалната икономика 
% 100 0 

Брой проекти за социални иновации Брой  2 0 
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Проектите имат принос към целите на СМР % 100 0 

Проектите са устойчиви инициативи и пилотни 

практики за територията на МИГ 
% 100 0 

Брой проекти за насърчаване на социалната и 

солидарна икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост 

Брой  2 0 

Повишени възможности за пазарна реализация 

на изработваните стоки и предоставяните 

услуги 

% 100 0 

Проектите решават основните причини за 

бедност и социално изключване 
% 100 0 

 

 

11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

-Неприложимо 

 

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

 

Входяща кореспонденция 

 

1. 1.Вх.№ 1/04.01.2021 г.-Държавен фонд – РА; 

2. 2. Вх.№ 2/08.01.2021 г.- Държавен фонд – РА; 

3. 3. Вх. № 3/ 18.01.2021 г. Държавен фонд – РА; 

4. 4. Вх.№ 4/18.01.2021 г.Държавен фонд – РА; 

5. 5.Вх.№ 5/18.01.2021 г. Държавен фонд – РА;- 

6. 6. Вх.№ 7/25.01. Държавен фонд – РА; 

7. 7. Вх.№ 8/02.02.2021 г.- МЗХГ; 

8. 8. Вх.№ 10/02.02.2021 г.- МЗХГ- одобрен годишен доклад; 

9. 9. Вх.№ 11/18.02.2021 г. Държавен фонд – РА; 

10. 10.Вх.№ 12/18.02.2021 г. Държавен фонд – РА; 

11. 11.Вх.№ 11/18.02.2021 г.  – МЗХГ; 

12. 12. Вх.№ 14/22.02.2021 г.  – МЗХГ; 

13. 13. Вх.№ 15/01.03.2021 г. МЗХГ; 

14. 14. Вх.№ 16/08.03.2021 г. ДФЗ; 

15. 15. Вх.№ 17/11.03.2021 г. ДФЗ; 

16. 16. Вх.№ 18/23.03.2021 г. ДФЗ; 

17. 17. Вх.№ 19/23.03.2021 г. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ; 

18. 18. Вх.№ 21/26.03.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

19. 19. Вх.№ 23/26.03.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

20. 20. Вх.№ 24/30.03.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

21. 21. Вх.№ 27/19.04.2021 г. – МЗХГ; 

22. 22. Вх.№ 29/20.04.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

23. 23. Вх.№ 30/22.04.2021 г. – МЗХГ; 

24. 24. Вх.№ 35/27.04.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 
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25. 25. Вх.№ 36/29.04.2021 г. – МЗХГ; 

26. 26. Вх.№ 37/29.04.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

27. 27. Вх.№ 39/05.05.2021 г. – МЗХГ; 

28. 28. Вх.№ 40/05.05.2021 г. – МЗХГ; 

29. 29. Вх.№ 41/19.05.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

30. 30. Вх.№ 42/21.05.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

31. 31. Вх.№ 44/28.05.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

32. 32. Вх.№ 50/11.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

33. 33. Вх.№ 51/11.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

34. 34. Вх.№ 52/11.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

35. 35. Вх.№ 54/21.06.2021 г. - МЗХГ 

36. 35. Вх.№ 55/24.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

37. 36. Вх.№ 56/25.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

38. 37. Вх.№ 57/28.06.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

39. 38. Вх.№ 58/05.07.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

40. 39. Вх.№ 59/06.07.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

41. 40. Вх.№ 61/13.07.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

42. 41. Вх.№ 64/02.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

43. 42. Вх.№ 65/10.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

44. 43. Вх.№ 66/10.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

45. 44. Вх.№ 68/11.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

46. 45. Вх.№ 69/16.08.2021 г. – МТСП; 

47. 46. Вх.№ 70/16.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

48. 47. Вх.№71/20.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

49. 48. Вх.№72/26.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

50. 49. Вх.№73/30.08.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

51. 50. Вх.№74/03.09.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

52. 51. Вх.№75/03.09.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

53. 52. Вх.№76/09.09.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

54. 53. Вх.№78/21.09.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

55. 54. Вх.№79/28.09.2021 г. – МЗХГ; 

56. 55. Вх.№80/30.09.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

57. 56. Вх.№81/01.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

58. 57. Вх.№82/06.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

59. 58. Вх.№83/07.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

60. 59. Вх.№84/13.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

61. 60. Вх.№85/14.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

62. 61. Вх.№86/25.10.2021 г. – МЗХГ; 

63. 62. Вх.№87/29.10.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

64. 63. Вх.№88/04.11.2021 г. – МЗХГ; 

65. 64. Вх.№89/13.11.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

66. 65. Вх.№90/22.11.2021 г. – ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ – РА“; 

 

 

Изходяща кореспонденция 

 

1. Придружително писмо с изх.№ 6 /21.01.2021 г.до Министерство на земеделието – 

допълнителна информация по проект, по процедура 19.355; 

2. Придружително писмо до с изх.№ 7 /28.01.2021 г.до Министерство на земеделието, 

относно Обобщен годишен доклад за 2021 г.; 
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3. Придружително писмо до с изх.№ 8 /04.02.2021 г. до Държавен Фонд „Земеделие – 

РА“, относно представяне на Застрахователна полица; 

4. Придружително писмо до с изх.№ 15 /12.02.2021 г. до Държавен Фонд „Земеделие – 

РА, Министерство на земеделието, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014 – 2020“, относно представяне на Годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР; 

5. Придружително писмо с изх.№ 12 /02.03.2021 г.до Министерство на земеделието, 

относно представяне на допълнителна информация по заявление за одобрение на 

планираните дейности и разходи за 2021 г.; 

6. Придружително писмо с Изх.№ 14/12.02.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие“, 

относно становище от МИГ, за сключване на допълнително споразумение  по одобрен 

от МИГ, проект на НЧ „Развитие 1895“. 

7. Придружително писмо с Изх.№ 16/22.02.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие“, 

относно становище от МИГ, за сключване на допълнително споразумение  по одобрен 

от МИГ, проект на НСОРБ. 

8. Придружително писмо с Изх.№ 18/04.03.2021 г. до министерство на финансите и УО 

на ПРСР 2014 – 2020, относно Съгласуване на Условия за кандидатстване по Мярка 

01. 

9. Придружително писмо с Изх.№ 19/09.03.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие“, 

относно становище от МИГ, за сключване на допълнително споразумение  по одобрен 

от МИГ, проект  на НЧ „Напредък“ гр.Лясковец; 

10. Придружително писмо с 08.03.2021 г.   Държавен фонд „Земеделие, относно отказ от 

одобрено от МИГ, проектно предложение на ЕТ „Гоги – Георги Георгиев“; 

11. Придружително писмо с Изх.№ 20/09.03.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

относно предоставяне на допълнителни документи към заявка за плащане; 

12. Придружително писмо с Изх.№ 21/16.03.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

относно, направено запитване, във връзка с входирано заявление за отказ; 

13. Придружително писмо с Изх.№ 23/17.03.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

оттегляне на проектно предложение на ЕТ „ГОГИ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“; 

14. Придружително писмо с Изх.№ 26/29.03.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

приключена оценителна сесия по процедура 7.5; 

15. Обобщена информация до АОП – Изх.№ 27/30.03.2021 г.; 

16. Придружително писмо с изх.№ 28 /31.03.2021 г.до Министерство на 

земеделието,относно предоставяне на допълнителни документи, свързани с 

подписване на Договор по Мярка 19.3; 

17. Придружително писмо с изх.№ 29 /01.04.2021 г.до Министерство на земеделието 

предоставяне на допълнителни документи, свързани с подписване на Договор по 

Мярка 19.3; 

18. Придружително писмо с изх.№ 30 /05.04.2021 г.до Министерство на земеделието, 

относно предоставяне на допълнителна информация, във връзка с писмо № 19-19-2-1-

29/23.03.2021 г.; 

19. Придружително писмо с Изх.№ 31/07.04.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

относно представяне на допълнителни документи към ПП на „Петър Николов“ ЕООД; 

20. Придружително писмо с изх.№ 32 /08.04.2021 г.до Министерство на земеделието, 

обосновка за включване на допълнителен служител към екипа на МИГ; 

21. Придружително писмо с Изх.№ 39/19.04.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

относно искане за оттегляне на Проектно предложение на Иван Първанов; 

22. Придружително писмо с Изх.№ 40/19.04.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, за 

оттегляне на ПП на ЗП Първан Първанов; 

23. Придружително писмо с Изх.№ 44/07.05.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

гр.Монтана, предоставяне на допълнителни документи за ПП на „Мони – 99“; 
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24. Придружително писмо с изх.№ 45 /10.05.2021 г.до Министерство на земеделието, 

относно представяне на допълнителни документи, във връзка с УП № 19-19-2-01-

29/23.04.2021 г.; 

25. Придружително писмо с Изх.№ 50/18.05.2021 г. до Държавен фонд „Земеделие, 

допълнение към УП № 02-6300/461/15.041.2021 г.; 

26.  Придружително писмо с изх.№ 51 /26.05.2021 г.до Министерство на земеделието, 

направени корекции по процедура 520; 

27. Придружително писмо с изх.№ 52 /26.05.2021 г., до Министерство на земеделието 

представяне на допълнителни документи, във връзка с УП № 01-6300/668/25.05.2021 

г.; 

28. Придружително писмо с изх.№ 53 /28.05.2021 г., до Министерство на земеделието, 

относно Заявление – искане  за допълнителни средства за увеличение на бюджета по 

СВОМР; 

29. Придружително писмо с изх.№ 54 /28.05.2021 г. до Държавен фонд „земеделие – РА“, 

относно молба за сключване на Анекс, след съгласуване на ОП по Договор – 19.007-

0003- C 01; 

30. Придружително писмо с изх.№ 55 /01.06.2021 г. до Държавен фонд „земеделие – РА“, 

относно молба за сключване на Анекс, след съгласуване на ОП по Договор – 19.154-

0007- C 01; 

31. Придружително писмо с изх.№ 56 /03.06.2021 г. до Държавен фонд „земеделие – РА“, 

относно молба за сключване на Анекс, след съгласуване на ОП по Договор – 19.037-

0004- C 01; 

32. Придружително писмо с изх.№ 59 /17.06.2021 г.направени промени в Контролен съвет 

на МИГ „Лясковец – Стражица“; 

33. Придружително писмо с изх.№ 65 /14.07.2021 г., относно УП за представяне на 

допълнителни документи на Тихомир Станчев; 

34. Придружително писмо с изх.№ 66 /28.07.2021 г., относно УП на Дирекция 

„Противодействие на измамите“; 

35. Придружително писмо с изх.№ 68 /14.07.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

относно УП за оттегляне на ПП на Тихомир Станчев и генериране на нов Оценителен  

Доклад; 

36. Придружително писмо с изх.№ 69 /12.08.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителни документи, относно писмо с № 01-080-6300/30.07.2021 

г.; 

37. Придружително писмо с изх.№ 70/13.08.2021 г. относно промяна на член на УС; 

38. Придружително писмо с изх.№70-1 /16.08.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-283-6500/05.08.2021 г.; 

39. До УО на“ ПРСР 2014 – 2020“ - № 71/16.08.2021 г. – процедура за прием 541; 

40. Придружително писмо с изх.№72 /17.08.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-080-6300/30.01.2021 г.; 

41. Придружително писмо с изх.№73 /26.08.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-283-2600/12.08.2021 г.; 

42. Придружително писмо с изх.№74 /30.08.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

относно оттегляне на ПП на ЕТ „Иван Миланов“ и генериране на нов оценителен 

доклад; 

43. Придружително писмо с изх.№75 /03.09.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-260-

2600/1042/26.08.2021 г.; 

44. Придружително писмо с изх.№77 /03.09.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-283-2600/322; 
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45. Придружително писмо с изх.№78 /09.09.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-153-6300/197; 

46. Придружително писмо с изх.№79 /13.09.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-153-6300/197; 

47. Придружително писмо с изх.№81 /17.09.2021 г.,до Държавен фонд „Земеделие“, 

представяне на допълнителна информация по писмо с изх.№ 01-260-

2600/1042/26.08.2021 г.; 

48. Придружително писмо с изх.№82 /21.09.2021 г. допълнитени документи; 

49. Придружително писмо с изх.№83 /24.09.2021 г., до Държавен фонд 

„Земеделие“,относно последващ контрол на ОП „Анализи и проучвания“, 

„Популяризиране, информиране и публичност на територията на МИГ“; 

50. Придружително писмо изх.№86/04.10.2021  Държавен фонд „Земеделие“, относно 

оттегляне на проектно предложение на Невромедикс“; 

51. Придружително писмо с изх.№87 /06.10.2021 г.до Министерство на земеделието, 

относно, молба за одобрение на нова член на ОС; 

 

52. Придружително писмо изх.№88/07.10.2021  Държавен фонд „Земеделие“, относно 

писмо 01-6500/4521/28.09.2021 г.; 

53. Придружително писмо изх.№889/08.10.2021 до  Държавен фонд „Земеделие, 

генериране на нов оценителен доклад по процедура 154; 

54. Придружително писмо с изх.№ 90/12.10.2021 г. до  Държавен фонд „Земеделие  и 

Министерство на земеделието ,относно уведомяване за провеждане на информационни 

срещи; 

55. Придружително писмо с изх.№ 91/12.10.2021 г. Министерство на земеделието, относно 

Заявление за одобрение на планираните разходи и дейности за 2022 г.; 

56. Придружително писмо с изх.№ 92/13.10.2021 г. Министерство на земеделието, относно 

установена техническа грешка в Искане за допълнителни средства за увеличение на 

бюджета по СВОМР; 

57. Придружително писмо с изх.№ 97/21.10.2021 г. Министерство на земеделието, относно 

Допълнение към писмо с изх.№ 92/13.10.2021 г.; 

58. Придружително писмо с изх.№ 98/12.10.2021 г. до  Държавен фонд „Земеделие  и 

Министерство на земеделието ,относно изпращане на коригиран график за провеждане 

на информационни срещи; 

59. Придружително писмо с изх.№ 110/03.11.2021 г. Министерство на земеделието, 

относно установена техническа грешка в Искане за допълнителни средства за 

увеличение на бюджета по СВОМР; 

60. Придружително писмо с изх.№ 112/03.11.2021 г. Министерство на земеделието, 

определяне на наблюдатели по процедура 541; 

61. Придружително писмо с изх.№ 114/12.11.2021 г., относно оттегляне на ПП на „МД 

Акаунтинг“ и генериране на нов оценителен доклад; 

62. Придружително писмо с изх.№ 116/29.11.2021 г., до Държавен фонд 

„Земеделие“уведомяване за отпуснат кредит; 

63. Придружително писмо 01.12.2021 г., до Държавен фонд, сключване на анекс за ПП на 

Община Лясковец; 

64. Придружително писмо с изх.№ 117/02.12.2021 г., до Държавен фонд, сключване на 

анекс за ПП на „ИТ АУТО“; 

65. Придружително писмо с изх.№ 120/21.12.2021 г., до Държавен фонд, искане за анекс за 

ПП на Симеон Зарков. 

66. Придружително писмо с изх.№83 /24.09.2021 г., до Министерство на земеделието, 

относно представяне на допълнителни документи; 
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13.Опис на приложения 

 

Дата:  

14.02.2022 г. 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

 

 

 

 

Д-р Ивелина Хараламбиева Гецова 

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 
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Приложения: 

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: 
         

ЕЗФРСР  100 12 15 30 25 - - - - 

ОПРЧР 32 25 30 44 44 25 30 15 15 

 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

 
Таблица 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; 
0 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 
3000 1500 3000 4000 4000 
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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) 

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 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

Мярка МИГ4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

13 3 13 2 13 2 13 2 13 3 4 31% 0 1 8 

Мярка МИГ4.2  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти” 

4 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 25% 0 0 0 

Мярка МИГ6.4.1. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

10 16 16 9 9 9 9 0 0 1 3 30% 0 0 0 

Мярка МИГ 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

15 4 9 4 9 4 9 1 1 2 8 53 % 2 2 13 

Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 
4 Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 1 1 25 % Н/П Н/П Н/П 
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публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

               

Мярка МИГ01 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичната местна 

идентичност и 

местната култура” 

15 3 13 2 12 2 12 1 1 3 11 75 % 3 3 0 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
               

Мярка МИГ02 

„Местни инициативи 

за заетост на 

територията на 

общините Лясковец и 

Стражица“ 

4 4 4 2 2 2 2 3 2 0 3 75 % 2 3 0 

Мярка МИГ03 „По-

добро здраве и 

работоспособност на 

заетите лица в 

икономиката на 

общините Лясковец и 

Стражица“. 

3 8 3 3 3 3 3 3 3 1 3 100% 1 3 65% 

Мярка МИГ04 

„Социални иновации 

за активно социално 

включване“ 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 3 100% 0 3 65% 
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Мярка 

МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна 

социална икономика и  

нови работни места в 

социални 

предприятия“ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 100% 1 3 0 

Общо:                

(излишните редове да се изтрият) 

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) 
          

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
550 373,68 278 111,85 50 % 498 446 252 148 498 446 252 148 0 0 0 

Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” 

0 0 0 0 0 0 0   0 

Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура 

0 0 
 

0 
0 0 0 0 0 0  0 

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура 

238 891,40 238 891,40 100 % 199864 199 864 199 864 199 864 199 864 199 864  0 

Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

          

Мярка МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и 

природното наследство на селата. 

40 027,06 40 027,06 100 % 25 599,06 25 599,06 25 599,06 25 599,06 0 0 0 
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Съхраняване, развитие и валоризиране 

на специфичната местна идентичност и 

местната култура” 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
          

Мярка МИГ02 „Местни инициативи за 

заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица“ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и 

Стражица“. 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за 

активно социално включване“ 
Н/П Н/П 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Мярка МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна социална 

икономика и  

нови работни места в социални 

предприятия“ 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Общо:           

(излишните редове да се изтрият) 

 

Забележка: По мярка 7.5. е сключен един договор, но има три Заповеди за одобрение на проектни предложения. 

 

 

 

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 

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 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

             

Мярка МИГ4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

600 000 1 629 875,68 
1 629 875,6

8 
1 478 092 479 654,20  1 478 092   479 654,20  455012,40 227 506,20  178 329,44  421 671,00 30 % 44495.14 
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стопанства“ 

Мярка МИГ4.2  

„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти” 

66 950 283 775.35 283 775.35 133 900 66 950 133 900 66 950 133 900 66 950 1 0 100 % 0 

Мярка МИГ6.4.1. 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

1 133 050 1 2987 28.23  
1 2987 

28.23 
1 044 627 766 838,29  797 522,36 581 509,28 632 000.20 474 000.20 189 867.53 943 182,47 16,76 % 0 

Мярка МИГ 7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

1 299 000 711 399 711 399.00 

 

 

 

711 399 

 

 

 

711 399 

 

 

 

711 399 

 

 

 

711 399 

 

 

 

699 204.37 

 

 

 

699 204.37 
699 204.37  599 795.63 53.83 % 10 300 

Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

400 000 238 891.40 238 891.40 
199 

986.40 
199 986.40 199 986.40 199 986.40 199 986.40 199 986.40 149 998.40 250 001.60 37.50 % 0 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

             

Мярка МИГ01 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

специфичната местна 

233 745 386 912,99 386 912,99 
243 391,8

0 
243 391,80 243 391,80 243 391,80 193 676,80 168 077,74 128 482.74  105 262.00 45 % 36 892.68 
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идентичност и 

местната култура” 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
             

Мярка МИГ02 

„Местни инициативи 

за заетост на 

територията на 

общините Лясковец и 

Стражица“ 

400 000 613 406.07 613 406.07 
352 737.9

3 
352 737.93 

 

 

352 737.93 

 

 

352 737.93 

 

 

352 737.93 

 

 

352 737.93 
352 737.93 47 262.07 11.81 % 352 737.93 

Мярка МИГ03 „По-

добро здраве и 

работоспособност на 

заетите лица в 

икономиката на 

общините Лясковец и 

Стражица“. 

186 000 592 617.52 592 617.52 
 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 

 

 

 

168 218.96 17 781.04 9.56 % 168 218.96 

Мярка МИГ04 

„Социални иновации 

за активно социално 

включване“ 

500 000 582158.47 582158.47 490679.38 

 

490679.38 
 

490679.38 
 

490679.38 
 

490679.38 
 

490679.38 
490679.38 9 320.62 1.86 %  490679.38 

Мярка 

МИГ05“Насърчаване 

развитието на местна 

социална икономика 

и  

нови работни места в 

социални 

предприятия“ 

400 000 599 198.38 599 198.38 
399 643.5

8 
399 643.58 399 643.58 399 643.58 399 643.58 399 643.58 399 643.58 738.14  0.18 % 399 643.58 

Общо:              

(излишните редове да се изтрият) 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕЗ 2020 ГОДИНА, ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 6.4.1 СА НА ПО ГОЛЯМА СТОЙНОСТ, НО ИМА 

3 ПП, КОИТО СА ОТТЕГЛЕНИНА СТОЙНОСТ 185 329,01. ПЕТ ПП СА ОДОБРЕНИ ОТ ДФЗ СЪС ЗАПОВЕД, 

НО НЕ СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ. 

 

ПРЕЗ 2020 ПОДАДЕНИТЕ  ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 7.2. СА НА СТОЙНОСТ 799 999,00 лв. но един Договор на 

община Лясковец, на стойност 88 600,00 лв. е прекратен. 

 

ПО МЯРКА 01 ИМА ОТТЕГЛЕНИ 2 БР. 2 ДОГОВОРА СА СКЛЮЧЕНИ ПРЕЗ 2022 Г..ОТ ПОСЛЕДНИЯ 

ПРИЕМ ЗА ОДОБЕРНИЕ В ДФЗ СА ПОДАДЕНИ 2 БР.ПРОЕКТИ НА СТОЙНОСТ 25 599,00 ЛВ. 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

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 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Стабилизиране и 

развитие на модерно 

земеделие за 

производство на 

качествени местни 

продукти с добавената 

стойност и иновациите 

в производството, 

преработката и 

маркетинга на 

земеделски 

продукти./м 4.1 и 4.2/ 

14 7 19 6 15 6 12 0 6 3 5 30,77 % 0 1 7,69 % 

Подобряване нивото 

на оцеляване на 

микропредприятията, 

включително чрез 

насърчаване на 

предприемачеството, 

повишаване на 

производителността и 

фокусиране върху 

иновациите чрез 

въвеждането им в 

практиката./М 6.4.1/ 

10 16 16 0 10 0 10 6 8 1 3 30 % 0 0 0 

Укрепване на 

териториалната 

конкурентоспособност 

на местната 

икономика, 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 25 % 0 0 0 
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осигуряване на 

възможностите за 

създаване на местен 

бизнес вкл. и чрез 

развитие на туризма, 

местна марка и местни 

продукти.М 7.5/ 

Подобряване на 

качеството на 

образованието и 

повишаване 

квалификацията на 

населението и 

подобряване достъпа 

до  заетост и 

качеството на 

работните места. 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 2 50% 

Насърчаване на 

устойчивата и 

качествена заетост и 

подкрепа за 

мобилността на 

работната сила; 

3 0 3 0 3 3 3 0 3 1 3 100% 2 2 75% 

Разнообразяване 

предлагането на 

социални услуги, 

подобряване и 

изграждане 

състоянието на 

необходимата 

инфраструктура за 

тяхното развитие с цел 

повишаване 

качеството на живот 

на местното 

население, уязвимите 

групи и малцинствата. 

6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 100% 0 0 0 

Насърчаване на 

ресурсната 

ефективност  и 

използване потенциала 

на природното и  

културното наследство 

за въвеждане на 

иновативни практики в 

15 3 16 2 12 2 12 2 12 2 10 66,67 % 3 3 2 % 
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секторите с потенциал 

за добавена стойност./ 

01/ 

Общо:                

 

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 

Стабилизиране и развитие на 

модерно земеделие за 

производство на качествени 

местни продукти с 

добавената стойност и 

иновациите в 

производството, 

преработката и маркетинга 

на земеделски продукти. 

550373,68 27811,85 

 

 

 

 

50 % 498 446,00 252 148,00 498 446,00 252 148,00 0 0 

 

 

 

 

0 

Подобряване нивото на 

оцеляване на 

микропредприятията, 

включително чрез 

насърчаване на 

предприемачеството, 

повишаване на 

производителността и 

фокусиране върху 

иновациите чрез 

въвеждането им в 

практиката. 

Н/П Н/П 

 

 

 

 

 

Н/П 
Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

 

 

 

 

Н/П 

Укрепване на 

териториалната 

конкурентоспособност на 

местната икономика, 

осигуряване на 

възможностите за създаване 

на местен бизнес вкл. и чрез 

развитие на туризма, местна 

238 891,40 238 891,40 

 

 

 

 

100 % 
199 864,00 

 

 

 

 

199 864,00 

 

 

 

 

199 864,00 

 

 

 

 

199 864,00 

 

 

 

 

199 864,00 

 

 

 

 

199 864,00 

 

 

 

 

НП 
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марка и местни продукти. 

/М 7.5/ 

 

Подобряване на качеството 

на образованието и 

повишаване квалификацията 

на населението и 

подобряване достъпа до  

заетост и качеството на 

работните места. 

Н/П Н/П 

 

 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

 

 

Н/П 

Насърчаване на устойчивата 

и качествена заетост и 

подкрепа за мобилността на 

работната сила; 

Н/П Н/П 

 

Н/П 
Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

Н/П 

Разнообразяване 

предлагането на социални 

услуги, подобряване и 

изграждане състоянието на 

необходимата 

инфраструктура за тяхното 

развитие с цел повишаване 

качеството на живот на 

местното население, 

уязвимите групи и 

малцинствата. 

Н/П Н/П 

 

 

 

 

 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

 

 

 

 

 

Н/П 

Насърчаване на ресурсната 

ефективност  и използване 

потенциала на природното и  

културното наследство за 

въвеждане на иновативни 

практики в секторите с 

потенциал за добавена 

стойност./М 01/ 

40 027,06 

 
40 027,06 

 

 

 

100 % 
25 599,06 25 599,06 59 599,06 59 599,06 НП НП 

 

 

 

 

НП 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

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 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Стабилизиране и 

развитие на модерно 

земеделие за 

производство на 

качествени местни 

продукти с добавената 

стойност и 

иновациите в 

производството, 

преработката и 

маркетинга на 

земеделски продукти. 

М 4.1  

600 000 
1 629 875,6

8 

1 629 875,6

8 
1 478 092 479 654,20  1 478 092 

  

479 654,20 
 455012,40 227 506,20  178 329,44  421 671,00 30 % 44495.14 

Подобряване нивото 

на оцеляване на 

микропредприятията, 

включително чрез 

насърчаване на 

предприемачеството, 

повишаване на 

производителността и 

фокусиране върху 

иновациите чрез 

въвеждането им в 

практиката. 

М 6.4.1 

1 133050 1 298 723 1 298 723 1 044 627 766838,29 797522,36 581509,28 632000,20 474000,20 189 867,53 946 182,47 16,76 % 0 

Укрепване на 

териториалната 

конкурентоспособност 

на местната 

икономика, 

осигуряване на 

възможностите за 

66 950 283 775.35 283 775.35 133 900 66 950 133 900 66 950 133 900 66 950 66 950,00 0 100 % 0 
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създаване на местен 

бизнес вкл. и чрез 

развитие на туризма, 

местна марка и местни 

продукти. М 4.2. 

Подобряване на 

качеството на 

образованието и 

повишаване 

квалификацията на 

населението и 

подобряване достъпа 

до  заетост и 

качеството на 

работните места. 

М 02 И М03 

586 000 
1206 

023,59 

1206 

023,59 
520 956,89 

 

 

 

 

 

520 956,89 

 

 

 

 

 

520 956,89 

 

 

 

 

 

520 956,89 

 

 

 

 

 

520 956,89 

 

 

 

 

 

520 956,89 520592,89 65 407,00 11 % 520 592,89 

Насърчаване на 

устойчивата и 

качествена заетост и 

подкрепа за 

мобилността на 

работната сила; 

М 04  

500 000 582158.47 582158.47 490679.38 

 

 

 

490679.38 

 

 

 

490679.38 

 

 

 

490679.38 

 

 

 

490679.38 

 

 

 

490679.38 490679.38 9 320.62 1.86 %  490679.38 

Разнообразяване 

предлагането на 

социални услуги, 

подобряване и 

изграждане 

състоянието на 

необходимата 

инфраструктура за 

тяхното развитие с 

цел повишаване 

качеството на живот 

на местното 

население, уязвимите 

групи и малцинствата. 

М 05 , М 7.2 

1 699 000 
1 310 597,3

8 

1 310 597,3

8 

1 110 660,

8686 

1 110 660,8

686 

1 110 660,

8686 

1 110 660,

8686 

1 110 660,

8686 

1 110 660,8

686 

1 098 466,2

33 
600 534 35 % 399 261,86 

Насърчаване на 

ресурсната 

ефективност  и 

използване 

потенциала на 

природното и  

културното 

633 745 625 804,39 625 804,39 443 378,20 443 378,20 443 378,20 443 378,20 393 663,20 328469,14 255260,40 378 485 60 % 36 892.68 
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наследство за 

въвеждане на 

иновативни практики 

в секторите с 

потенциал за добавена 

стойност. 

М 01 И 7.5 

Общо:              

 

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

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

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
- - - - - - 

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: 

М 4.1. 

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; 

7 - - 479 654,20 - - 
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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 - - - 

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, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

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; 

- - - - - - 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

- - - - - - 

6B Стимулиране на местното развитие в селските 7 3 - 443 378,20 199986,40 - 
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върху следните области: 

М01 и м7.5 

райони;  

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

- - - - - - 

 FA Друга област        

 

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/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

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 
 - - 

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 

6 - 

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 

- - 
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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 

- - 

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 

- - 

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)  - - 

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)  

- - 
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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)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

- - 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(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 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

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 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

Публичен орган/ 

община 
15 3 12 3 12 3 12 3 12 3 8 80 % - - - 

НПО 10 2 11 2 9 2 9 2 7 2 7 70% 2 2 20 %. 

Читалища 10 1 6 1 5 1 5 1 4 1 4 40 % 1 1 10 % 

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
13 - 16 - 9 - 9 - 0 1 3 23,07 0 0 0 

Земеделски 

производител 
10 3 18 6 15 6 15 4 5 3 4 40 % 0 1 10 %. 

Общо от ЕЗФРСР:                

                

от ОПРЧР                

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

               

Община 5 3 5 2 5 2 5 2 5 2 4 100% 2 2 100% 

НПО 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 100% 2 2 100 % 

Фирма 5 2 10 2 5 2 5 2 5 3 6 70% 6 5 100 % 

Общо от ОПРЧР                 

ОБЩО:                

Излишните редове се изтриват 
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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 

разходите 

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 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ              

Публичен орган/ 

община 
 1 426915 1027914.59 1027914.59 

1027914.5

9 
1027914.59 1027914.59 929 252 929 252 929 252 929 252 497663 35 % 0 

НПО 168965 172 955 172 955 114 732 114 732 114 732 114 732 114 732 114 732 94 832 74 133 44 % 30 249 

Читалища 120896  95 841 95 841 81 413 81413 81413 81413 67857 67857 67 857 53039 44 % 16 944 

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

1 133 050 1 2987 28.23  1 2987 28.23 1 044 627 766 838,29  797 522,36 581 509,28 
632 000.2

0 
474 000.20 189 867.53 943 182,47 16,76 % 0 

Земеделски 

производители  
600 000 1 629 875.60 1 629 875.60 1 478 092 479 654.20 1478092 479 654.20 455012.40 227 506.20 178329.44 421671 30 % 

44 495. 

14 

Преработвателно 66 950 283 775 141 887 133900 66 950 133900 66 950 133900 66 950 66 950 0 Непр.  Непр. 

Общо от ЕЗФРСР: 2 072 319 3679793 3537905 2817814 2072319 2817814 2072319 373 290 261 845 4    

от ОПРЧР              

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

  
        

   

Община 939 139 891877 891877 891877 891877 891877 891877 891877 891877 891877 47 262,07 5 % 891877 

НПО 305469 290317 290317 290317 290317 290317 290317 290317 290317 290317 15152 5 % 290317 

Фирма 255805 347 589 347 589 228 703 228 703 228 703 228 703 228 703 228 703 228 703 27101,66 11 % 228 703 

Общо от ОПРЧР  1285652 1285652 1285652 1285652 1285652 1285652 1285652 1285652 1285652 7    

ОБЩО:              

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРК

И ПО 

ФОНД

ОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

заявлени

я, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявен

ата 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхв

ърлен

о/ 

оттег

лено/ 

анули

рано 

заявл

ение 

Мот

ив 

за 

отх

въ

рл

ян

е 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявен

а 

субсид

ия 

към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобре

н общ 

разме

р на 

разх. 

по 

проек

т от 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изпла

тена 

субси

дия 

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

Мерки, 

финан

сирани 

от 

ПРСР 

2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФР

СР) 

              

Мярка 

МИГ4.

1 

„Инвес

тиции 

в 

земеде

лски 

стопан

ства“ 

"Центроленд

" ООД 

„Подобряване на 

земеделския 

производствен процес, 

чрез закупуване на 

колесен трактор“ 

99 000 99 000 50 % 99 000 49 500 НП НП 99 000 49 500 НП НП НП 

"ПРОИЗВОД

СТВЕ 

НА 

КООПЕРАЦИЯ  

"СЪГЛАСИЕ 

- СЕЛО 

КАМЕН" 

„Повишаване  

Конкурентноспособно

с 

тта на земеделското 

стопанство ” с. Камен 

100 000 100 000 50 % 100 000 50 000 НП НП 100 000 50 000 НП НП НП 

Земеделски 

производител 

Радослав Дончев 

Димитров 

Повишаване 

ефективността на 

стопанството, чрез 

закупуване на техника 

(трактор) използвана 

както за обработка на 

почвата, така и във връзка 

със събирането на 

готовата продукция 

(лешникови насаждения 

39 000 39 000 57,5 % 39 000 22 425 НП НП 39 000 22 425 НП НП  НП 
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ок. 100 дек.). 

Ограничаване ръчния 

труд полаган в 

стопанството, използване 

на съвременна и нова 

техника щадяща околната 

среда. 

Земеделски  

производител 

Иван Йорданов 

Иванов 

„ЗАКУПУВАНЕ НА  

ЗЕМЕДЕЛСКА  

ТЕХНИКА И 

ИНВЕНТАР ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

КУЛТУРИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ КАТО 

СУРОВИНА ЗА 

ПРОИЗВОДСТВО НА 

ФУРАЖИ ЗА 

ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ЖИВОТНИ В 

ЖИВОТНОВЪДЕН 

ОБЕКТ“ 

72 696 72 696 50 % 72 696 36 348 НП НП 72 696 36 348 НП НП НП 

КПК 

"Доверие-

Козаревец" 

„Повишаване на  

конкурентоспособност

та на Земеделска 

Кооперация „Доверие“ 

с.Козаревец, чрез  

подобряване 

качеството на 

агротехническите  

операции при  

отглеждане на 

земеделски култури“ 

88 550 88 550 50 % 88 550 44 275 НП НП 88 550 44 275 НП НП НП 

Кооперация 

"ЧАСТНА 

ЗЕМЕДЕЛСКА 

КООПЕРАЦИЯ 

"ШИПА" 

„ПОВИШАВАНЕ 

КОНКУРЕНТОСП 

ОСОБНОСТТА  

НА ЧЗП „ШИПА“ 

99 200 99 200 50 % 99 200 49 600 НП НП 99 200 49 600 НП НП НП 

 

ЗП 

БОРИСЛАВ 

ИВАНОВ 

ХАМОВ 

Инвестиции в 

земеделска 

 техника, с цел 

повишаване на 

 

конкурентоспособността 

51927,68 51927,68 50 % НЕ  НЕ ДА 

Не 

са 

пре

дста

вен

и 
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на стопанството на ЗП 

Борислав Хамов 

изис

куе

мит

е  

док

уме

нти 

Мярка 

МИГ7.

5. 

Инвест

иции 

за 

публич

но 

ползва

не в 

инфра

структ

ура за 

отдих, 

турист

ическа 

инфра

структ

ура 

ОБЩИНА  

СТРАЖИЦА 

Зона за отдих "Ангел 

Каралийчев" гр. Стражица 
34329 34329 100 % 34329 34329 НП НП 34329 34329 34329 34329 НП 

ОБЩИНА  

СТРАЖИЦА 

Зона за отдих  

"Възрожденци" 
15659 15659 100 % 15659 15659 НП НП 15659 15659 15659 15659 НП 

ОБЩИНА  

СТРАЖИЦА 

Зона за отдих с  

велоалея, гр. 

Стражица 

149998,40 149998,40 100 % 149 998,40 149 998,40 НП НП 149 998,40 
149 998,

40 

149 998

,40 

149 998,4

0 
НП 

"Култура и  

Туризъм"  

сдружение 

Създаване на 

дигитален  

мобилен атракцион за  

презентиране на 

местните културни, 

природни и исторически 

богатства 

38 905,00 38 905,00 100 % 
НЕ Е  

ОДОБРЕН 

НЕ Е  

ОДОБРЕН 
ДА 

НЕ

ДО

ПУ

СТ

ИМ

И 

ДЕ

ЙН

ОС

ТИ 

И 
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РАЗ

ХО

ДИ 

Мерки, 

извън 

обхват

а на 

меркит

е от 

Реглам

ент 

(EC) 

№ 

1305/2

013, но 

съотве

тстващ

и на 

целите 

на 

реглам

ента 

(финан

сирани 

от 

ЕЗФР

СР) 

              

Мярка 

МИГ0

1 

„Проу

чвания 

и 

инвест

иции, 

свърза

Сдружение  

"Училищно  

Настоятелств 

о към 

Начално  

училище  

"Цани 

Гинчев" гр. 

Лясковец" 

"От корените към 

бъдещето" 
15 084 15 084 100 %  15 084 15 084 НП НП 15 084 15 084    
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ни с 

поддър

жане, 

възста

новява

не и на 

култур

ното и 

природ

ното 

наслед

ство на 

селата. 

Съхра

няване

, 

развит

ие и 

валори

зиране 

на 

специ

фичнат

а 

местна 

иденти

чност 

и 

местна

та 

култур

а” 

НАРОДНО  

ЧИТАЛИЩЕ 

 "ХРИСТО  

БОТЕВ - 

1918" 

Алманах - "Нова 

Върбовка - свидно  

бащино огнище, обич, 

гордост и тревога" 

14428 14428 100 % 
ОТХВЪРЛЕ

НО 

ОТХВЪРЛ

ЕНО 
ДА 

НЕ  

СА  

ПРИЛ 

ОЖ 

ЕН

И 

НЕОБХ 

ОД 

ИМ

ИТЕ 

ДОКУ

МЕНТ

И 

     

Народно  

читалище  

"Пробуждане

-1896" 

Закупуване на носии,  

репетиционни и 

сценични облекла за 

дейността на НЧ 

Пробуждане -1896"". 

10515,06 10515,06 100 % 10 515,06 10 515,06 НП НП 10 515,06 
10 515,0

6 
   

Общо:               

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 

 


