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1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

 

Списък на съкращенията, включени с доклада………………………………………………… 

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на МИГ……………………………………………………………………. 

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

на такива…………………………………………………………………………………………. 

Изпълнение на целите на СВОМР……………………………………………………………… 

Описания на изпълнението на СВОМР през отчетния период………………………………. 

Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР…………………………………….. 

Управление на Местната инициативна група…………………………………………………. 

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение……... 

Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение на МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията………………….. 

Индикатори………………………………………………………………………………………. 

Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики……………………………… 

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

Опис на приложения……………………………………………………………………………..  

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

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ  

 

ЕС  Европейски съюз  

 

ИСУН 

 

Информационна система за управление и наблюдение на средствата 

от Европейските структурни  и инвестиционни фондове 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

 

РА Разплащателна агенция 

 

ИСУН  Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България  

 

Наредба № 22 Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

ВОМР Водено от общностите местно развитие  

 

СМР Стратегия за местно развитие  

 

МИГ Местна инициативна група  

 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 
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УО Управляващ орган 

 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

 

ИГРП Индикативна годишна работна програма 

 

УС Управителен съвет 

 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Идентифицираните заинтересовани страни в СВОМР на МИГ Костинброд-Своге са общините 

Костинброд и Своге, читалища и НПО в областта на културата, църковни настоятелства, 

земеделски производители, кооперации, хотели, къщи за гости, заведения за хранене, еднолични 

търговци и търговски дружества в сферата на услугите, търговията и производството, занаятчии.  

През отчетния период бяха проведени 8 информационни срещи и 3 еднодневни обучения на 

местни лидери от стопанския и нестопански сектор за 10 участника и 4 еднодневни обучения на 

местни лидери от стопанския и нестопански сектор за 20 участника. Освен тях през периода на 

отчитане експерта по прилагане на СВОМР консултира заинтересованите лица на територията 

във връзка с мерките, включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. 

Консултациите бяха проведени индивидуално, както в офисите на МИГ, така и по телефона. 

Интересът към мерките от стратегията се засили значително и след горепосочените и проведени 

информационни срещи и обучения по предварително планирани и одобрени от УО на ПРСР 

населени места на територията на МИГ. 

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

наличие на такива; 

През периода на отчитане се изпълниха дейности по провеждане на 8 информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми. 

Сдружение „МИГ Костинброд-Своге“ във всички свои дейности и мероприятия по 

популяризиране на стратегията и информиране на местната общност отделя внимание на младите 

хора, жените, малцинствата и уязвимите групи. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге е разработена изцяло въз основа на местните 

потребности и потенциал, изведени вследствие на проведените социално-икономически 

проучвания и допитвания до заинтересованите страни. 

 

В съответствие с идентифицираните нужди и потребности и характеристики на двете общини 

Стратегията за ВОМР си постави следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за развитие на 

територията на МИГ Костинброд-Своге: Устойчиво и балансирано развитие на МИГ 

„Костинброд-Своге“ чрез насърчаване на конкурентоспособни земеделие, горско стопанство и 

неземеделски дейности, повишаване качеството на средата на живот и жизнения стандарт на 

населението. 

 

Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението на следните 

приоритети за развитие на територията: 
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Приоритет 1: Конкурентоспособно и устойчиво развитие на земеделските и горските 

стопанства, преработката и маркетинга на селскостопански продукти на територията на 

МИГ „Костинброд – Своге”. 

Приоритет 2: Разнообразяване икономиката на МИГ „Костинброд – Своге” чрез развитие 

на неземеделски дейности 

Приоритет 3: Повишаване качеството на средата на живот чрез инвестиции в обновяване 

на малка по мащаби инфраструктура, съхранение на местната идентичност, културно-

историческото и природното наследство 

 

Всеки от горепосочените приоритети за развитие на територията ще бъде реализиран чрез 

изпълнението на следните специфични цели, в рамките на които са разработени конкретните 

мерки от Стратегията на ВОМР: 

 

 Специфична цел 1.1: Повишаване конкурентоспособността на земеделието чрез 

инвестиции в модернизиране на земеделските стопанства на територията на МИГ 

„Костинброд – Своге”: Специфичната цел е насочена към устойчиво развитие на 

земеделието в общините Костинброд и Своге, където има потенциал за изграждане и 

обновяване на съществуващи конкурентоспособни стопанства. Общият стратегически подход 

е насочен към повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието 

чрез насърчаване модернизацията на стопанствата, въвеждане на нови технологии, видове и 

методи на производство, био производство, прилагане на енергоспестяващи мерки и др. 

Целта ще се реализира посредством 1 мярка за подкрепа (мярка 4.1) и инвестиции в 

земеделски стопанства, предвидени за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Специфична цел 1.2: Насърчаване на инвестициите в преработка и маркетинг на 

селскостопанските продукти на територията на МИГ „Костинброд – Своге”: 

Специфичната цел е свързана с подкрепа за преработката, предлагането на пазара и/или 

развитието на селскостопански продукти на територията на МИГ „Костинброд – Своге”. Ще 

се реализира посредством 1 мярка за подкрепа (мярка 4.2) и инвестиции в модернизиране на 

физическите активи на предприятията и земеделските производители преработващи 

земеделски продукти с цел производство на нови и качествени продукти, включително такива 

свързани с къси вериги на доставка. Мяркате е предвидена за финансиране от ПРСР 2014 – 

2020 г. 

 Специфична цел 1.3: Увеличаване територията на горите в МИГ „Костинброд – Своге”: 

Тази цел ще бъде постигната чрез залесяване на нови площи с местни видове, пригодни и 

устойчиви на климатичните условия в региона и ще допринесе за защитата на горския фонд 

от ерозия, природни бедствия, вредители, болести и пожари. Философията на специфичната 

цел е свързана с адаптиране на горския фонд към промените в климата, опазване на 

биоразнообразието и компонентите на околната среда и модернизиране на противопожарните 

съоръжения. Целта ще се реализира посредством 1 мярка за подкрепа (мярка 8.1) и 

инвестиции в залесяване и създаване на горски масиви, предвидена за финансиране от ПРСР 

2014 – 2020 г. 

 Специфична цел 2.1: Стимулиране развитието на туризма и създаването на местен 

туристически продукт: Специфичната цел е насочена към увеличаване 

конкурентоспособността икономиките на общините Костинброд и Своге чрез насърчаване 

развитието на туризма и създаване на възможности за заетост в туристическата сфера. 

Приоритетните области на интервенция тук са различните видове алтернативен туризъм, 
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съответстващ на местния потенциал - познавателен, винен, ловен и риболовен, селски, етно 

туризъм, фото туризъм, колоездене, езда и др. Целта ще се реализира посредством 1 мярка за 

подкрепа (мярка 6.4.1), предвидена за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Специфична цел 2.2: Насърчаване на предприемачеството в развитието на неземеделски 

дейности на територията на МИГ „Костинброд – Своге”: Специфичната цел е насочена 

към увеличаване конкурентоспособността икономиките на общините Костинброд и Своге 

чрез насърчаване развитието на неземеделски дейности и създаване на възможности за 

заетост в тази сфера. Приоритетните области на интервенция тук са развитието на местни 

занаяти и характерни производства (зеленчукопроизводство, винопроизводство, мед), които  

продължават местните традициите и изграждат местната идентичност чрез интегрирането им 

в туристическите продукти и услуги. Целта ще се реализира посредством 1 мярка за подкрепа 

(мярка 6.4.1), предвидена за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

 Специфична цел 3.1: Развитие на територията на МИГ „Костинброд - Своге” чрез 

обновяване на всички видове малка по мащаби инфраструктура: Помощта по тази цел 

ще се насочи към подобряване на средата на живот на територията на МИГ „Костинброд – 

Своге” и в частност на малките населени места. Акцентът е поставен върху благоустрояване 

на селата, обновяване на пътната инфраструктура, изграждане или реконструкция на ВиК 

мрежи, изграждане или ремонтиране на сграден фонд на обекти от социалната, 

образователната и културната инфраструктура, на паркове, осигуряване достъпа до услуги на 

гражданите и др. МИГ „Костинброд – Своге” отчита нуждата от подкрепата на по-малки 

проекти в сферата на образованието, социалните грижи, науката и културата за задоволяване 

потребностите на населението. Целта ще се реализира посредством 1 мярка за подкрепа 

(мярка 7.2), предвидена за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Специфична цел 3.2: Укрепване и съхранение на местната идентичност чрез 

популяризиране на културно-историческото и природното наследство на територията 

на МИГ „Костинброд - Своге”: Подкрепата за постигане на тази цел ще бъде осъществена 

чрез инвестиции в развитието на туризма на територията на МИГ, чрез създаване на 

инфраструктура, осигуряваща достъп до природни и културно-исторически обекти, както и 

интервенции за тяхното съхраняване, опазване, популяризиране с цел да бъдат по-

привлекателни за посетителите. Помощта ще бъде  свързана и със запазване на духовната и 

културна идентичност и традиции чрез проучвания и инвестиции в поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на населените места 

от МИГ, в ландшафт и обекти с висока природна стойност, включително съответните 

социално-икономически аспекти, в действия за повишаване на информираността по 

екологични въпроси. Целта ще се реализира посредством 2 мерки за подкрепа (мярка 7.5 и 

мярка 7.6), предвидена за финансиране от ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

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



6 

 

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

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Индикативният график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР за 2020 година беше подаден в срок, 

като имаше забавяне в изпълнението му, което наложи неговата промяна в последствие.   

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

 

През отчетния период са проведени 8 бр. информационни срещи за местни лидери и 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, вкл. роми, свързана с подготовката, 

изпълнението и отчитане на проекти и други, и други, свързани с популяризиране на стратегията 

за ВОМР и прилагане на подхода за най-малко 20 участника. 

Освен информационните срещи се проведоха  3 бр. еднодневни обучения за най-малко 10 

участника  и 4 бр. еднодневни обучения за най-малко 20 участника - обучения на местни лидери 

от стопанския и нестопански сектор във връзка с подготовката, изпълнението и отчитането на 

проекти, финансирани по СВОМР, детайлна информация, свързани с мерките по стратегията, 

както и запознаването им с Информационната система за управление и наблюдение на 

структурните инструменти на ЕС в България. 

Извършени бяха консултации на потенциални бенефициенти, както по телефона, така и в офиса 

на МИГ. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

През периода има осъществени два приема по мерки от стратегията по процедурата за 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.299 МИГ Костинброд-Своге мярка 7.2 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия” и Процедура за подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинброд-Своге Подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности“, има сформирани  две комисии за подбор на проектни предложение. 

МИГ Костинброд-Своге подготви в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС проекти на процедури за прием на проекти в съответствие с одобрените обяви и 

насоките за кандидатстване, включително относимите документи, за което информира с писмо 

Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., не по-късно от 20 работни дни преди началния срок 

за прием на проектните предложения. 

УО на ПРСР активира процедурите в ИСУН. 

Обявите за прием на проектни предложения се публикуваха от МИГ на интернет страницата на 

МИГ, на сайта на регионалната онлайн медия „Еспресо Медия“ ЕООД  http://espressonews.bg/, 

както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинската администрация на 

територията на МИГ, не по-късно от 3 работни дни след активирането й в ИСУН. 

МИГ изпрати също по електронната поща във формат “MS word” и във формат „pdf” на УО на 

ПРСР 2014-2020 г. за публикуването им на интернет страницата на ПРСР 2014-2020 г. и на 

Единния информационен портал. 

http://espressonews.bg/
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Промени в обявите и процедурите, след одобрението им от УО на ПРСР 2014-2020 г. не са 

извършвани. 

В рамките на крайния срок по двете отворени процедури бяха подадени проектни предложения, 

както следва: 

 По процедура BG06RDNP001-19.299 МИГ Костинброд-Своге мярка 7.2 „Подкрепа за 

инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на енергия”- 3 проектни предложения; 

 По процедура № BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинброд-Своге Подмярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“- 10 проектни предложения. 

Бяха създадени оценителни сесии и бяха добавени профилите на оценителите, съгласно 

посочените по-горе заповеди. 

Разпределението на проектните предложения бе извършено от председателя на КППП 

автоматично. 

Оценката на административното съответствие приключи на 16.01.2020 г,, като в същия ден бе 

направено и разпределението за техническа и финансова оценка от председателя на КППП  

отново автоматично. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Местна инициативна група Костинброд-Своге има разработена инструкция за организация на 

деловодната дейност и архив на Сдружението. В разработената инструкция  е регламентиран реда 

за приемане и регистрация на входящи документи, насочване на регистрираните входящи 

документи, организиране на изготвянето, съгласуването и изпращането на документи, текущо 

запазване, използване и съхраняване на печатите на МИГ, поддържане на архив на Сдружението, 

определяне на регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си. 

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

електронната страница на МИГ; 

 

МИГ публикува информация за СВОМР на интернет страницата си на електронен адрес 

http://migkostinbrod-svoge.eu. 

На интернет страницата на МИГ се публикува изискуемата по чл.86, ал.2 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. информация, както следва: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на 

http://migkostinbrod-svoge.eu/
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физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, 

на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения;  

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, 

срок и стойност на поръчките; 

6. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР;  

7. всички правила за работа на МИГ;  

8. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

9. годишен доклад за отчитане на извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР на МИГ за 2018 г. Предстои 

публикуване на настоящия доклад. 

През периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. бяха извършени публикации в сайта на регионалната 

онлайн медия „Еспресо Медия“ ЕООД  http://espressonews.bg/, както и на електронната страница 

на МИГ, с което се информираха заинтересованите страни за предстоящи събития, организирани 

от МИГ. 

Бяха публикувани покани за прием на проектни предложения по две от мерките, включени в 

СВОМР. 

 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

През периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. не са извършвани мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място 

от представители на МИГ. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Неприложимо 

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

Неприложимо на етапа на изпълнение на СВОМР. 

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

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

 

 

 

http://espressonews.bg/
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2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Неприложимо 

 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Екипът по изпълнение на стратегията се състои от пет служители, в т.ч. изпълнителен 

директор, експерт по прилагане на стратегията, двама технически сътрудника и счетоводител. 

Изпълнителният директор, експертът по прилагане и единият технически сътрудник работят в 

офиса в град Костинброд, а другия технически сътрудник и счетоводителя - в офиса в град 

Своге. 

 Единият технически сътрудник е в отпуск по майчинство и за целта е назначен нов 

служител – Маргарита Минева, с трудов договор № 7/07.05.2020 г., които договор е в срок до 

завръщане на титуляра. 

 

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

През разглеждания период постъпиха следните промени в органите за управление: 

На 20.02.2020 г. бе проведено заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“, на което поради подадена молба за 

напускане от „Искър 2000” ООД, същото е освободено от членство. На негово място е приет нов 

член - „Юли 2015” ЕООД с ЕИК 203843933, представлявано от Валентин Славов. Тъй като 

същите са членове и на Управителния съвет, с решение на Общото събрание от 05.03.2020 г. 

„Искър 2000” ООД е освободено като член на УС и на негово място е избран  „Юли 2015” ЕООД.  

На 11.12.2020 г. на заседание на Управителния съвет е прекратено членството на „Юли 2015” 

ЕООД в Общото събрание на сдружението и е приет нов член – „АВТО ЕНД СТРОЙ 

КЪМПАНИ” ЕООД с ЕИК 206201528, представлявано от Станислав Петров.  

 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

На 20.02.2020 г. бе проведено заседание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група Костинброд-Своге“, на което поради подадена молба за 

напускане от „Искър 2000” ООД, същото е освободено от членство. На негово място е приет нов 

член - „Юли 2015” ЕООД с ЕИК 203843933, представлявано от Валентин Славов. Тъй като 

същите са членове и на Управителния съвет, с решение на Общото събрание от 05.03.2020 г. 

„Искър 2000” ООД е освободено като член на УС и на негово място е избран  „Юли 2015” ЕООД.  

На 11.12.2020 г. на заседание на Управителния съвет е прекратено членството на „Юли 2015” 

ЕООД в Общото събрание на сдружението и е приет нов член – „АВТО ЕНД СТРОЙ 

КЪМПАНИ” ЕООД с ЕИК 206201528, представлявано от Станислав Петров.  

 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 
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През разглеждания период е преместен офиса в гр. Своге, като новият офис е на адрес: гр. Своге, 

ул. “Цар Симеон” № 2. 

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

Неприложимо 

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

приложимо); 

През периода на отчитане не са извършвани промени на споразумението за изпълнение на 

СВОМР. 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

През периода на отчитане са направени 2 броя посещения на място от представители на ДФЗ 

съответно в офиса на МИГ в град Костинброд и в град Своге, във връзка със закупуването и 

заявяването на дълготрайни материални активи. 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СВОМР 

Брой 28 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

Брой 28 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лв. 3 436 245 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой 

консултации, 

предоставени на 

потенциални 

Брой 200 

 

0 
Монитори

нг 

База данни 
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бенефициенти и отчети 

МИГ 

Брой 

подпомогнати 

микропредприят

ия 

Брой 8 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой проекти с 

инвестиция в 

туризъм и 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 5 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Проекти 

свързани с 

подобряване/изг

раждане на 

сгради 

Брой 5 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Проекти, 

свързани с 

опазване на 

природно-

културното 

наследство 

Брой 3 

 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Проекти 

свързани с 

предоставяне на 

услуги 

Брой 4 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой 

модернизирани 

земеделски 

стопанства 

Брой 2 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой 

икономически 

единици, въвели 

нови продукти, 

процеси или  

технологии 

Брой 4 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой подобрени 

базисни/публичн

и 

инфраструктурн

и единици 

(пътища, 

спортни 

Брой 2 

 

 

 

0 

Проучване 

Отчети 

бенефицие

нти 

Монитори

нг 
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съоръжения, 

градинки, 

паркове и др.) 

Изградени/обнов

ени сгради и 

съоръжения 

свързани с 

културни, 

спортни и 

социални услуги 

Брой 2 

 

 

0 

Монитори

нг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Млади хора до 

40 г. и жени 

успешно 

реализирали 

проекти по 

СВОМР 

% 4 

 

 

0 

Монитори

нг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Природни  и 

културно 

исторически 

обекти с 

подобрен достъп 

и анимация 

Брой 1 

 

 

0 

Монитори

нг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Залесени 

територии 
Дка 10 

 

 

0 

Монитори

нг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой на 

населените 

места с успешно 

реализирани 

проекти по  

СВОМР 

Брой 5 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Въздействи

е 

Брутен брой 

създадени 

работни места 

Брой 33 

 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Бюро по 

труда 

Население в 

селските райони, 

което се 

възползва от 

подобрените 

услуги 

Брой 25 000 

 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 
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 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ПО МЕРКИ 

 

 

 

Бюро по 

труда 

НСИ 

Допълнителен 

брой туристи в 

резултат от 

интервенциите 

по СВОМР 

Брой 15 000 

 

 

 

0 

Монитори

нг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Бюро по 

труда 

НСИ 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник 

на 

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

 

Брой 
4 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

 

Брой 
4 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със 

съфинансиране/ 

Лева 
786 

749 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

Брой 1 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Резултат 

Брой стопанства, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 186 749 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 1 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 2 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой предприятия 

закупили техника 

и/или оборудване 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

и отчети 

МИГ 

Създадени нови 

насаждения 
Дка 10 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Дял на младите 

фермери, 

финансирани по 

мярката 

% 30 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Стопанства 

закупили нова 

техника 

Брой 3 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Въздействи

е 

Създадени работни 

места 
Брой 8 

 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ, Бюро 

по труда 
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Брой предприятия, 

произвеждащи 

биологични 

продукти и/или 

въвели мерки за 

опазване на 

околната среда 

и/или увеличили 

производството и 

използвали енергия 

от възобновяеми 

енергийни 

източници 

Брой 1 

 

 

 

 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздейств

ие 

Създадени работни 

места 
Брой 6 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СВОМР 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник 

на  

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 10 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 10 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 
1027914.

50 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

Брой 4 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Обем на 

инвестициите в 

туризъм /със 

съфинансиране/ 

Лева 500 000 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Брой 

подпомогнати 

бенефициенти за 

нови, 

нетуристически 

услуги 

Брой 3 

 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ 

и 

бенефициент

и 

Обем на 

инвестициите в 
Лева 450 000 

 

 

База данни и 

отчети МИГ 
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нови, не 

туристически 

услуги /със 

съфинансиране/ 

0 и 

бенефициент

и 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

микропреприятията 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

занаяти и/или 

свободни професии 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия 

в сферата на 

услугите 

Брой 
2 

 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Общ брой 

създадени работни 

места 

Брой 15 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източн

ик на 

инфор

мация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 4 

 

0 

Монит

оринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 4 

 

0 

Монит

оринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

1 060 

406.6 

 

0 

Монит

оринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой проекти, 

свързани с 

подобряване на 

базисна и/или 

публична 

инфраструктура 

Брой 2 

 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Брой проекти, 

включващи дейности 
Брой 1 

 

 

База 

данни и 
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за опазване на 

природното и 

културно наследство 

0 отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Резултат 

 

Възстановени 

общински пътища 
Км 0,5 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Заведения за 

социални услуги 

и/или културни 

центрове и/или 

обществени сгради с 

подобрена база 

Брой 1 

 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Подобрени 

младежки и  спортни 

центрове и/или 

детски и спортни 

площадки 

Брой 1 

 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Възстановени 

паркови площи и 

градинки 

Брой 2 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Социални, културни, 

спортни и младежки 

центрове въвели 

мерки за енергийна 

ефективност 

Брой 1 

 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 

Въздействие 

Население 

облагодетелствано 

от дребно 

мащабните 

инвестиции 

Брой 25 000 

 

 

0 

База 

данни и 

отчети 

МИГ и 

бенефи

циенти 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източн

ик на 

инфор

мация 

Изходен 
Брой проекти, 

финансирани по 
Брой 2 

 

0 

Монито

ринг 
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мярката База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

240 

000 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани 

съоръжения за 

туристически 

атракции, свързани 

с местното 

природно и 

културно-

историческо 

наследство 

Брой 2 

 

 

 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Изграждане или 

ремонтиране на 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 2 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Брой посетители на 

подкрепените 

атракции/занаяти/из

куство 

Брой 15 000 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Удовлетвореност на 

посетителите от 

атракциите и/или 

информационните 

услуги 

% 100 

 

 

0 

Проучв

ане 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 

Изградени или 

ремонтирани 

туристически 

информационни 

Брой 1 

 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 
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центрове отчети 

МИГ 

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано 

от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 25 000 

 

 

0 

Монито

ринг 

База 

данни и 

отчети 

МИГ 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник 

на 

информац

ия 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 60 000 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Резултат 

 

Проекти, които 

отговарят на 

приоритетите, 

заложени в  

Общинския план за 

развитие 

% 100 % 

 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Възстановени, 

реставрирани, 

ремонтирани и/или 

реконструирани 

сгради с религиозно 

значение 

Брой 3 

 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 20 000 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 
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Създадени временни 

работни места 

Брой 4 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

г. 

Изпълнение 

през 

отчетния 

период 

Източник 

на 

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

58 

674.90 

 

0 

Мониторинг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Резултат 

 

Залесена земеделска 

земя и/или 

неземеделска земя 

Дка 10 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

техните сдружения 

% 50 

 

0 

Монитори

нг 

База данни 

и отчети 

МИГ 

 

 

 

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

Неприложимо 

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

Изходяща кореспонденция 
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№ по ред Дата Кореспондент Тема 

1. 16.01.2020 г. 

УО на ПРСР 

2014-2020; 

ДФЗ 

Промяна в банковата сметка на МИГ Костинброд - 

Своге  

2. 28.01.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 

по 19.4 

3. 30.01.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Годишен доклад за извършените дейности по 19.4 за 

2019 г. 

4. 11.02.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

СВОМР по 19.2 за 2019 г. 

5. 25.02.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Приключване на оценителни сесии на процедури за 

подбор на проектни предложения по мерки 7.2 и 7.5. 

6. 04.03.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения за кандидатстване по мярка 7.2 

7. 03.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Искане за представяне на указания във връзка с 

изпълнение на проект по 19.3. 

8. 09.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Заявяване на промяна в КУО и КВО на МИГ 

9. 10.04.2020 г. ДФЗ 
Допълнителна информация относно заявка за 

плащане № 23/19/4/0/00060/3/04 

10. 22.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Искане за промяна в срока за изпълнение на проект 

по подмярка 19.3. 

11. 22.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заявление за изменение и допълнение в одобрените 

дейности и разходи за 2020 г. 

12. 22.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителни документи към заявление за 

одобрение на промени в КУО и КВО. 

13. 29.04.2020 г. ДФЗ 
Застраховка на придобитите активи по подмярка 

19.1 за 2020 г. 

14. 12.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Заявление за промяна в персонала на МИГ. 

15. 22.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Представяне на допълнителна информация към 

заявление за изменение на планираните дейности и 

разходи за 2020 г. по 19.4 

16. 22.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заповед за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения по мярка 7.2. 

17. 22.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Определяне на наблюдател/и в КППП по 7.2. 

18. 01.06.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Обявяване на процедура за подбор на проектни 

предложения за кандидатстване по подмярка 6.4.1. 

19. 23.06.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Представяне  на допълнителни документи към 

заявление за промяна в персонала на МИГ. 

20. 07.07.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Промяна на офиса в гр. Своге. 

21. 08.07.2020 г. ДФЗ Промяна на офиса в гр. Своге. 

22. 14.09.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заповед за назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения по подмярка 6.4.1. 

23. 14.09.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Определяне на наблюдател/и в КППП по 6.4.1. 
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24. 14.09.2020 г. 

УО на ПРСР 

2014-2020; 

ДФЗ 

Представяне на график за провеждане на 

информационни срещи и обучения. 

 

25. 21.09.2020 г. ДФЗ 

Представяне  на допълнителна информация във 

връзка с получено писмо относно заявка за плащане 

с № 23/19/4//0/00060/306. 

26. 30.09.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заявление за одобрение на планираните дейности и 

разходи за 2021 г. 

27. 30.09.2020 г. 

УО на ПРСР 

2014-2020; 

ДФЗ 

Провеждане на изложение „Произведено в МИГ 

Костинброд-Своге”. 

28. 07.10.2020 г. 

УО на ПРСР 

2014-2020; 

ДФЗ 

Провеждане на Териториален празник на МИГ 

Костинброд-Своге. 

29. 

 
23.10.2020 г. 

УО на ПРСР 

2014-2020; 

ДФЗ 

Провеждане на 5 бр. работни срещи на персонала на 

МИГ с колеги от МИГ от страната. 

30. 03.11.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителни документи по заявление за одобрение 

на планирани дейности и разходи за 2021 г. 

31. 25.11.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Представяне на Индикативен график за 2021 г. 

32. 09.12.2020 г. 
ОД на ДФЗ, 

гр. Пазарджик 

Допълнителна информация по процедура 

BG06RDNP001-19.237 – S1. 

33. 16.12.2020 г. 
ОД на ДФЗ, 

гр. Пазарджик 

Допълнителна информация към уведомително писмо 

по процедура BG06RDNP001-19.237 – S1. 

 

   

Входяща кореспонденция 

 

 

№ по ред Дата Кореспондент Тема 

1. 15.01.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2020 

г. по 19.4. 

2. 28.01.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/3/03/03/01 за изплащане 

на финансова помощ. 

3. 02.03.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности през 2019 г. по подмярка 19.4. 

4. 02.03.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заповед за одобрен годишен бюджет на финасова 

помощ за 2020 г. по 19.4. 

5. 02.04.2020 г. ДФЗ 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности във връзка със  заявление за плащане с 

№ 23/19/4/0/00060/3/04 

6. 02.04.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности по подмярка 19.2 през 2019 г. 

7. 07.04.2020 г. ДФЗ Подновяване на застраховка на активи по 19.1. 

8. 04.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Одобрение на настъпила промяна в членовете на 

КУО и КВО. 

9. 13.05.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителна информация към заявление за 

изменение на планираните дейности и разходи за 
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2020 г. по подмярка 19.4. 

10. 29.05.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/3/04/03/01 за изплащане 

на финансова помощ. 

11. 29.05.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/1/03/03/01 за изплащане 

на финансова помощ. 

12. 29.05.2020 г. ДФЗ Уведомително писмо завръщане на запис на заповед 

13. 29.05.2020 г. ДФЗ Уведомително писмо завръщане на запис на заповед 

14. 03.07.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Заповед за изменение на заповед за одобрение на на 

бюджет за 2020 г. по 19.4. 

15. 08.07.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 
Одобрение назначаването на нов служител. 

16. 23.07.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/1/02/03/01 за изплащане 

на авансова помощ за 2020 г. 

17. 23.07.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/3/05/03/01 за изплащане 

на финансова помощ. 

18. 11.09.2020 г. ДФЗ 

Уведомително писмо за отстраняване на 

нередовности във връзка със  заявление за плащане с 

№ 23/19/4/0/00060/306 

19. 23.10.2020 г. 
УО на ПРСР 

2014-2020 

Допълнителна информация по заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 

г. по 19.4. 

20. 27.11.2020 г. 
ОД на ДФЗ, 

гр. Пазарджик 

Предоставяне на разяснения и/или информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.237 – S1 по 7.2. 

21. 15.12.2020 г. ДФЗ 
Решение № 23/19/4//0/00060/3/06/03/01 за изплащане 

на финансова помощ. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КОСТИНБРОД-СВОГЕ” 
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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  33 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

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; 
- - - - - 

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
25 000 0 0 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

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 

изплащан

е  

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) 

28 13 17 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

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

6.4.1 Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Подкрепа за 

инвестиции в 

създаването , 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в енергия 

от възобновяеми 

източници и 

спестяване на енергия 

4 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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информация и малка 

по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

7.6 Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване на 

културното и 

природното 

.наследство на селата 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 28 13 17 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
          

4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4.1 Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности 
983 229,59 983 229,59 75% 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Подкрепа за инвестиции в 

създаването , подобряването или 

разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и спестяване 

на енергия 

1 058 298,70 1 058 298,70 100% 323 306,70 323 306,70 323 306,70 323 306,70 0 0 0 

7.5 Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура 

239 151,99 239 151,99 100% 239 151,99 239 151,99 239 151,99 239 151,99 0 0 0 

7.6 Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване на културното и 

природното .наследство на селата 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Подпомагане за залесяване и 

създаване на горски масиви 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2 280 680,28 2 280 680,28 0 562 458,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 

  



29 

 

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) 

             

4.1 Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.4.1 Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

1 027914,50 983 229,59 983 229,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7.2 Подкрепа за 

инвестиции в 

създаването , 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в енергия 

от възобновяеми 

източници и 

спестяване на енергия 

1 060406,60 
1 058298,7

0 

1 058298,7

0 

1 058298,7

0 
323 306,70 323 306,70 323 306,70 0 0 0 0 0 0 

7.5 Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка 

по мащаб 

240 000,00 239 151,99 239 151,99 239 151,99 239 151,99 239 151,99 239 151,99 0 0 0 0 0 0 
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туристическа 

инфраструктура 

7.6 Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване на 

културното и 

природното 

.наследство на селата 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.1 Подпомагане за 

залесяване и 

създаване на горски 

масиви 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2 328321,10 2280680,28 2280680,28 1297450,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 
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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 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

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 

Приоритет 1  

Конкурентоспособност 

и устойчиво развитие 

на земеделските и 

горските стопанства, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти на 

територията на МИГ 

Костинброд-Своге 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 

Разнообразяване 

икономиката на МИГ 

Костинброд-Своге 

чрез развитие на 

неземеделски 

дейности 

10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3 

Пошиване качеството 

на средата на живот 

чрез инвестиции в 

обновяване на малка 

по мащаби 

инфраструктура, 

съхранение на 

местната идентичност, 

културно-

историческото и 

природното 

наследство 

9 3 7 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Общо: 28 13 17 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1  

Конкурентоспособност и 

устойчиво развитие на 

земеделските и горските 

стопанства, преработката и 

маркетинга на 

селскостопански продукти 

на територията на МИГ 

Костинброд-Своге 

0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 

0 

Приоритет 2 

Разнообразяване 

икономиката на МИГ 

Костинброд-Своге чрез 

развитие на неземеделски 

дейности 

983 229,59 983 229,59 

75% 

0 0 0 0 0 0 

0 

Приоритет 3 Пошиване 

качеството на средата на 

живот чрез инвестиции в 

обновяване на малка по 

мащаби инфраструктура, 

съхранение на местната 

идентичност, културно-

историческото и природното 

наследство 

1297450,69 1297450,69 

100% 

562 458,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 

0 

Общо: 2280680,28 2280680,28 0 562 458,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 0 
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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 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсиди

я по 

проекти

те, 

одобрен

и от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТ

ЪК 

колона 2 

минус 

колона 

11 

Процент 

на 

одобрен

ие 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1  

Конкурентоспос

обност и 

устойчиво 

развитие на 

земеделските и 

горските 

стопанства, 

преработката и 

маркетинга на 

селскостопански 

продукти на 

територията на 

МИГ 

Костинброд-

Своге 

545 423,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2 

Разнообразяване 

икономиката на 

МИГ 

Костинброд-

Своге чрез 

развитие на 

неземеделски 

дейности 

1 027 914,50 983 229,59 983 229,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3 

Пошиване 

качеството на 

средата на 

живот чрез 

инвестиции в 

обновяване на 

малка по 

1 360 406,60 1297450,69 1297450,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 0 0 0 0 
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мащаби 

инфраструктура, 

съхранение на 

местната 

идентичност, 

културно-

историческото и 

природното 

наследство 

Общо: 2 933 745,00 2280680,28 2280680,28 562 458,69 562 458,69 562 458,69 562 458,69 0 0 0 0 0 0 

 

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; 
0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0 0 0 0 
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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 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

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;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

6B Стимулиране на местното развитие в селските 0 0 0 0 0 0 
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върху следните области: райони;  

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 

 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

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 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
 0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 
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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 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 
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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) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

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) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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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 28 - - - - - - - - - - - - - - 

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
6 2 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

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

Общо от ЕЗФРСР:                

ОБЩО: 28 13 17 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

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 

от ЕЗФРСР 2 933 745 - - - - - - - - - - - - 

ПУБЛИЧНИ              

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
- 1246187,96 1246187,96 562458,69 562458,69 562458,69 562458,69 - - - - - - 

НПО  51 262.73  51 262.73 - - - - - - - - - - 

други              

ЧАСТНИ              

Малко или средно 

предприятие 
 88 919.13 88 919.13 - - - - - - - - - - 

Микропредприятие 

(Моля, 

отбележете и 

юридическата 

форма) 

 894 310,46 894 310,46 - - - - - - - - - - 

Физическо лице  99 900.00 99 900.00 - - - - - - - - - - 

ЕТ  27 240,00 27 240,00           

Лице, 

регистрирано по 

ТЗ 

 767 170,46 767 170,46 - - - - - - - - - - 

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от 

ЕЗФРСР: 
             

ОБЩО: 2 933 745 2 280 680,28 2 280 680,28 562458,69 562458,69 562458,69 562458,69 - - - - - - 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

По 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

7.2 Подкрепа за 

инвестиции в 

създаването , 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в 

енергия от 

възобновяеми 

източници и 

спестяване на 

енергия 

              

BG06RDNP001-

19.237-0001 

Община 

Костинброд 

Изграждане 

на сцена на 

централен 

площад „Иван 

Вазов“в град 

Костинброд 

145 828,56 145 828,56 100% 145 828,56 145 828,56 - - 145 828,56 145 828,56 - - - 
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BG06RDNP001-

19.237-0002 

Община 

Своге 

Благоустроя

ване на 

междублоково 

пространство в 

кварталите 

между улиците 

„Цар Симеон“, 

улица „Васил 

Левски“, улица 

„Соколов 

камък“ и улица 

„Околовръсна“ 

в град Своге 

177 478,14 177 478,14 100% 177 478,14 177 478,14 - - 177 478,14 177 478,14 - - - 

7.5 Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

информация и 

малка по мащаб 

туристическа 

инфраструктура 

              

BG06RDNP001-

19.236-0001 

Община 

Костинброд 

Изграждане 

на 

Информационен 

център в град 

Костинброд 

119 200,00 119 200,00 100% 119 200,00 119 200,00 - - 119 200,00 119 200,00 - - - 

BG06RDNP001-

19.236-0002 

Община 

Своге 

Развитие на 

екотуризъм и 

изграждане на 

екопътека 

„Грохотен“ 

119 951,99 119 951,99 100% 119 951,99 119 951,99   119 951,99 119 951,99    

7.2 "Подкрепа за 

инвестиции в 

създаването, 

подобряванети 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в 
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енергия от 

възобновяеми 

източници и 

спестяване на 

енергия" 

BG06RDNP001-

19.299-0001

  

Народно 

читалище разум 

Ремонт на 

покрив на НЧ 
"Разум-1922", с. 

Опицвет, общ. 

Костинброд 

51 262.73 51 262.73 100%          

BG06RDNP001-

19.299-0002 

Община 

Костинброд 

Преустройств

о и ремонт на 

обществена сграда 
ПИ 

38978.900.6779 по 

КК и КР на гр. 
Костинброд в 

общински музей 

389 729.36 389 729.36 100%          

BG06RDNP001-

19.299-0003 

Община 

Своге 

Реконструкци
я въжен мост над 

река Искър за 

стадиона, гр. 
Своге 

294 000.00 

  

294 000.00 

  
100%          

BG06RDNP001-

19.422 

Подмярка 6.4.1 

"Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности" 

              

BG06RDNP001-

19.422-0001 

ЖАНИ 2002 

ЕООД 

Закупуване на 
специализирана 

машина за земни 

работи 
Комбиниран 

багер- товарач 

133 330.00 133 330.00 75%          

BG06RDNP001-

19.422-0002 

Герасимов 

енд фамилия 

еоод 

Закупуване на 

кухненско 
оборудване за 

Ресторант-

Пицария „Навона“ 
- гр. Костинброд 

88 919.13 88 919.13 75%          
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BG06RDNP001-

19.422-0003 
БТБ СТРОЙ 

ЕООД 

Изграждане 

на склад за 

негорими 

строителни 

материали 

167 862.40 167 862.40 59.57%          

BG06RDNP001-

19.422-0004 

ЕТ 
АМБУЛАТОРИЯ 

ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО 

ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - Д-Р 
ВАЛЕНТИНА 

ЦОЛОВА 

Закупуване на 

специализирано  

оборудване :  
Интраорален 

рентген,  Апарат 

за сканиране на 
фосфорни плаки и 

специализиран 

компютър  за 
предоставяне на 

зъболекарски 

услуги в гр. 
Костинброд 

27 240.00 27 240.00 75%          

BG06RDNP001-

19.422-0005 

ОМАД 

ФРУТИС ООД 

„Доставка на 

мобилен 
контейнер и 

хладилно 

оборудване за 
създаване на 

магазин за 

продажба на 

местни продукти“ 

67 482.00 67 482.00 75%          

BG06RDNP001-

19.422-0006 

Даниела 

Петрова 

Димитрова 

Закупуване на 

специализирано 
грънчарско 

оборудване и 

демонстрации 

99 900.00 99 900.00 50%          

BG06RDNP001-

19.422-0007 

ФАНИ-ГРУП 

ЕООД 

Инвестиция за 

закупуване на машини  с 

цел повишаване на 

конкурентоспособността  

чрез подобряване на 

производствените 

процеси на фирма Фани 

Груп ЕООД 

132 950.00 132 950.00 75%          

BG06RDNP001-

19.422-0008 

ИЛИСА 

ГРУП ЕООД 

Техническа 

паспортизация 

на строежите 

67 456.16 67 456.16 75%          

BG06RDNP001-

19.422-0009 

Феллер 

Фреймс 

Интернешънъл 

ООД 

Иновативни 

технологии в 

добавената 

реалност 

98 289.90 98 289.90 75%          
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BG06RDNP001-

19.422-0010 

Класиктур 

ЕООД 

Развитие на 

туристически 

услуги 

99 800.00 99 800.00 75%          

Общо:   2 280 680,28 2 280 680,28  562458,69 562458,69   562458,69 562458,69    

(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. 

 


