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МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

                              

Мярка МИГ4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

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

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА  ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА 
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА” 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/
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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 
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Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

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 

Мерки, извън обхвата 

на мерките от 

Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 
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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) 
                              

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


                                                  
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони ! 

                                                                                                                                                  

www.eufunds.bg, www.mig-zaedno.eu  
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - Стражица" на МЗХ, 
Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.  

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  

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

нови работни места в 

социални 

предприятия“ 
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