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ГОДИШЕН ДОКЛАД  - 2021-РЕЗЮМЕ за извършените дейности по подмярка 19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“  на МИГ Кирково – Златоград 

Период на отчитане от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. 

Номер на договора за изпълнение на стратегия за ВОМР 
РД50-41/27.04.2018г. 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница 

Тел. 0879 000593 

Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 

http://www.kirkovo-zlatograd.com 

 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за 
ВОМР, органите на управление За календарната година  са проведени 2 (две) Общи събрания с общ брой решения – 8 

(осем).  Първото общо  събрания (ОС-6) е проведено през м.февруари 2021 и на него са  приети решения, касаещи приоритетни критерии за мярка 6.4,  предложения за актуализация №5 на СВОМР, приемане на годишните доклади и ГФО за 2020г. Второто Общо събрание (ОС-7) е от м. април 2021 и е свързано с възможността за ползване на допълнителния финансов ресурс към СВОМР и за подмярка 19,4  чрез искане за актуализации  №6 на СВОМР и други свързани с неговата компетентност. Решенията от Общите събрания са достъпни на адрес: 
•  Протокол от Общо събрание ОС -№6, проведено на 23.02.2021 г. 
•  Протокол от Общо събрание ОС -№7, проведено на 28.04.2021 г. 

 

За първото полугодие на 2021 Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо – 5   заседания, на които са  приети 23  решения по компетентност, свързани с организацията, управлението и изпълнението на стратегията, при спазване на нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите институции и по други въпроси. 
За второто полугодие на 2021, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо 4 заседания, на които са  приети 31 решения, свързани с управлението и изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, протоколите от които регулярно се публикуват на електронната страница на сдружението. 

 

  

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  
Европа инвестира в селските райони 

 

mailto:mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
http://www.kirkovo-zlatograd.com/
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/prepis%20izvlechenie%20OS-6%20%2023.02.2021.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/prepis%20izvlechenie%20OS-7-28.04.2021.pdf
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В предходни отчетни периода са   подписани 4 Анекса към Споразумението за изпълнение на СВОМР.  Същите са указани в предходни доклади за изпълнение. 

 През първото полугодие на  2021 са подадени две искания до УО на ПРСР 2014-2020 за промени на Споразумението (съгласно посочените по-горе Решения на КВО). И двете искания за промени са след проведено обществено обсъждане, изготвяне на анализ с обосновка и допустимост: 

❖ Искане за допълнително споразумение №5 - Инициирано с Решение на Общото събрание №  ОС-6.35/23.02.2021 г    Подадено на   24.02.2021г. Предлаганата промяна е свързана с преразпределяне на средства от Мярка 4,1 към мярка 4,2 на  МИГ Кирково-Златоград.  
❖ Искане за допълнително споразумение №6 - Инициирано с Решение на Общото събрание №  ОС-7.38/28.04.2021 г    Подадено на  27.05.2021г. Предлаганата промяна е свързана е   във връзка с  преходния Регламент  ЕС 2020/2220 и  възможност за допълнително финансиране по мярка  19 от ПРСР 2014-2020 ( в т.ч. 799 хил. лв по подмярка  19,2 и 114 хил лв по подмярка 19,4 ).   В резултат на тези искания, през второто полугодие на 2021 г е подписано Допълнително 

Споразумение №5  от 01.12.2021г.  към Споразумение  №РД50-41/01.12.2021. В него са обобщени направените искания за изменение  №5 и №6. С допълнителните средства  от 799 хил.лв са увеличени бюджетите на  всички 5 мерки от ПРСР, включени в СВОМР.  Пълният текст на Допълнително споразумение №5 (както и на предходните) са публикувани в сайта на МИГ: 
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/proekti-izpalnyavani-ot-mig/project-19-2 Актуалният текст на Стратегията за ВОМР след последното изменение е достъпен на  
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-za-vomr/strategia  

 След подписване на Доп. споразумение №5 /01.12.2021  е изпратено писмо до ЦКЗ за актуализиране информацията в ИСУН 2020, относно финансовия ресурс на МИГ Кирково-Златоград чрез ВОМР. 
 

2. ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. Административният екип МИГ е съгласно одобрения поименен състав, длъжност и длъжностна характеристика, заявени при подписване на Споразумението за ВОМР. Персоналът отговаря  на  изискванията, посочени в  чл. 13 и чл. 12, ал. 3 от Наредба 22.  Няма незаети позиции през отчетния период или част от него.   
 

3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА 

3.1.1-Обща информация Извършените дейности по това направление от страна на персонала на МИГ "Кирково - Златоград" през отчетния период са свързани с: 
- взаимодействия с Управляващите органи на Оперативните програми, страни по Споразумението, основно с УО на ПРСР 2014-2020, както и с  ДФЗ.  

- взаимодействие с потенциални и реални кандидати във връзка с обявяването на нови процедури по мерки от Стратегията на МИГ; 
- подготовка и разработване на нови Условия за кандидатстване по предстоящи приеми на проектни предложения през 2022г. по мерки от ПРСР 2014-2020; провеждане на обществени обсъждания, съгласуване с МФ. 

- подпомагане и взаимодействие с бенефициенти с подписани Административни договори към Стратегията на МИГ, във връзка с финансовото отчитане и реализиране  на изпълнение на дейностите по проектите; 

- посещения на място  при бенефициенти за проекти, в процес на изпълнение; 
- наблюдение за изпълнение на проектните индикатори, както и на индикаторите за изпълнение  СВОМР;  
- планиране и организиране на обучения и събития с членове на екипа и КВО; 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/proekti-izpalnyavani-ot-mig/project-19-2
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-za-vomr/strategia
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- провеждане на обучения и информационни срещи с местни лидери, индивидуални консултации със заинтересовани лица, във връзка с подготовката проектни предложения и изпълненията на проекти чрез МИГ; 
- дейности по планиране за следващ програмен период; 
- административни и организационни дейности за функциониране на МИГ,  

 През периода е актуализиран Индикативния график за 2021  с Решения  УС-36.188/29.12.2020 г. и Реш. УС-42.218/30.08.2021. За  2022 г, индикативният график за прием на проекти е приет с Решение  УС-42.219/30.08.2021,  е акт. Решение УС-45.241/15.12.2021 Публикувани са в сайта на МИГ:  https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-

proekti/igrp 

 В по-конкретен план, организационните аспекти на дейността,  включват: 
 

3.1.2 Приеми и оценки по процедури: 
• Приеми През  м- януари 2021 г. е финализиран приема по  Приеми на проектни предложения  не са обявявани в периода на отчета. Процедура - МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” - Втори прием, стартирал в предходна година. Постъпили по  приема  проектни предложения: 2 броя; 
 

• Резултати и оценки на проектни предложения 

 

В.1. Извършени  от МИГ оценки на постъпили проектни предложения: 
• Мярка 4,2, втори прием (посочена по-горе) -  Одобрени проектни предложения – 1(едно),  с обща стойност на допустимите разходи: 195 496.29 лева и обща стойност на одобрената БФП: 97 748.15 лева, Резервни проектни предложения – 1 брой, с обща стойност на допустимите разходи-  161 950,00  лв, и обща стойност на БФП - 97 170,00 лева; Приет 

Оценителен Доклад на КППП по процедурата с решение № УС-38.198/23.02.2021г. от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ. Оценителният доклад е представен на 01.03.2021г. за одобрение по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР. 
• Преразглеждане на оценителна сесия  с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S2 по Процедура 

BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Основание: Уведомително писмо изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. 
(вх.№21-1251/27.04.2021) на Изпълнителния директор  на ДФ „Земеделие“. Одобрен от МИГ  
Оценителен доклад на КППП по процедурата с решение № УС-41.213/01.06.2021г. от 
проведено заседание на Управителния съвет на МИГ. Представен на 04.06.2021г. за 
одобрение на доклада по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.  
 

• Преразглеждане на оценителна сесия BG06RDNP001-19.195-S1, от проведена процедура № 
BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково - Златоград Мярка   6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ“. Основание: Уведомително писмо изх.№01-6300/527 от 23.04.2021г. (Вх.№21-1250/27.04.2021г). на Изпълнителния директор  на ДФ 
„Земеделие“.Одобрен Оценителен доклад на КППП по процедурата с решение № УС-

41.214/01.06.2021г. от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ. 
Представен на 04.06.2021г. за одобрение на Оценителен доклад по компетентност 
пред ДФЗ/УО ПРСР.  
 

• Преразглеждане на оценителна сесия  с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S1 по Процедура 
BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ .Основание: съгласно Уведомителното писмо с изх. №01-050-3400/93 

от 02.09.2021 г. на ДФЗ, (вх.№21-1424/10.09.2021).Одобрен от МИГ  Оценителен доклад на 
КППП по процедурата с решение № УС-44.240/07.10.2021г. от проведено заседание на 
Управителния съвет на МИГ. Представен на 12.10.2021г. за одобрение на доклада по 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/igrp
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/igrp
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компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.  
 

В.2. Становища от ДФЗ за оценителни процедури: През 2021 г  са разгледани от ДФЗ всички подадени за становище Оценителни процедури. По тях има следните становища: 
• Оценителна процедура по мярка 4,1 – първи прием BG06RDNP001-19.224-S1- одобрена със Заповед №03-РД/2253 от 21.07.2021г. на Изпълнителния директор на ДФЗ 

• Оценителна процедура по мярка 4,2 – първи прием BG06RDNP001-19.225-S1- одобрена със Заповед №03-РД/2685 от 20.08.2021г.на Изпълнителния директор на ДФЗ 

• Оценителна процедура по мярка 6,4– BG06RDNP001-19.195-S1- отказана със Заповед №03-РД/2819 от 31.08.2021г. на Изпълнителния директор на ДФЗ  

• Оценителна процедура по мярка 4,2 – втори прием BG06RDNP001-19.225-S2- одобрена със Заповед №03-РД/3059 от 24.09.2021г.на Изпълнителния директор на ДФЗ 

• Оценителна процедура по мярка 4,1 – втори прием BG06RDNP001-19.224-S2- одобрена със Заповед №03-РД/3679 от 16.11.2021г.на Изпълнителния директор на ДФЗ 

 

В.3 Подписани договори с Бенефициенти: През 2021 г са подписани общо 6 договора с Бенефициенти, от които  2- през първо полугодие и 4 - през второ. С това общият брой подписани договори за БФП към 31.12.2021 е 26. Подписаните през годината договори са по следните мерки на ПРСР: 

• Мярка  4,2- 2 договора; 
• Мярка 7,2 -  1 договор; 
• Мярка 7,5,1-3 договора; 

 Подписани са  Анекси към Административни договори по мерки 7,2 и 7,5,1 с Бенефициенти; Актуална информация за подадените, оценените, договорените и приключили проекти е налична в Електронния регистър  на проекти в сайта на МИГ. https://www.mig-kirkovo-

zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti  

 

3.1.3  Други дейности по управление: 

- Приети са нови ВП.№16 – „Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР“, ведно с КЛ за мониторинг на проекти - №УС-43.222/11.09.2021г. 
- Текущи задачи по управление и изпълнение на СВОМР; 

- Консултиране на кандидати и бенефициенти  от територията на МИГ по мерки и процедури, обявявани през периода ; 
- Дейности и срещи с Бенефициенти във връзка с изпълнение на проекти и отчитане на текущо изпълнение на индикатори; Подробна информация и цифрови данни, във връзка с подготовката и изпълнението на проектни предложения по Стратегията на ВОМР е представена в раздела ВОМР от публичния модул на ИСУН 

2020  

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroup?companyId=xl7jJqvOKZM%3D 

 

3.2 Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното 
изпълнение: 
3.2.1 Популяризиране, информиране и публичност:  
A. Изработени рекламни материали: 

В.  Бюлетини – подготвени и отпечатани са 4 броя Бюлетини, които включват информация за постигнатото от  дейността на МИГ „Кирково - Златоград“ - реализираните процедури на МИГ, изпълнени дейности по проекти на Бенефициенти, чрез мерки от Стратегията и други проекти, реализирани на територията на МИГ. Всеки от тях представя конкретни проекти  и споделени истории от изпълнителите.  Бюлетините са в печатен вариант, с меки корици, предоставено съдържание, предпечатна  подготовка, дизайн на корица, обем 30 страници, размер на страница 200х130 см, цветни корици и съдържание –  за всеки Бюлетин, в тираж 200 броя на   за бюлетин. 

 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroup?companyId=xl7jJqvOKZM%3D
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 Наименование на Бюлетините: Бюлетин №5 – „Проекти с поглед към миналото, с мисъл за бъдещето“  Бюлетин №6 – „Инвестиции за младите хора“  Бюлетин №7 – „Проектите на МИГ – за по привлекателна жизнена среда“ Бюлетин №8 – „ Коледен дух и хармония, чрез местни инициативи“  

С. Публикации и излъчвания Извън предварително планираните публикации и излъчвания, дейността на МИГ Кирково-Златоград беше популяризирана, без средства по мярката чрез: 
- чрез информационните канали на ОИЦ Смолян и ОИЦ Кърджали; 
- чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград; 

3.2.2 За организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери  
 • 6 (шест) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР  (за най-малко 10 участници)с  надслов „Пътят на проекта“, в населени места на територията на МИГ – Златоград. -Май 2021 

• 6 (шест) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР, (за най-малко 10 участници)  с надслов „Успешният ни проект чрез МИГ“; - Септември 2021 

• 1 (едно) обучение на екипа и членове на КВО (за най-малко 10 участници)  Тема на обучението: „Мониторинг за изпълнението на проектите, финансирани от СВОМР“ – септември 2021 

• 4 (четири) еднодневни информационни срещи, (от планирани 6), свързани с подготовката на проекти по СВОМР  (за най-малко 10 участници)с надслов „Новите приеми  на проекти чрез МИГ през 2022 г.“- декември 2021  
 По време на обученията беше разгледано подробно новото Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ПРСР 2014-2020  на ДФЗ от 2021г. В срещите и обученията взеха участие общо 204 активни граждани, представители на бизнеса,  публичния и нестопанския сектор, включително и членове на КВО и екипа на МИГ.  

3.2.3 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 
изпълнение: 
 Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представяна и  на електронната страница:  
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com, и интернет страниците на общините www.kirkovo.bg ,  

www.zlatograd.bg, както и на фейсбук страницата на МИГ.  

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).   
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за 
тяхното отстраняване. 

- Дългата (макар и вече по-ускорена) продължителност от крайния срок за прием до подписване на договор за финансиране с одобрените Кандидати; 
- Продължителния период на одобряване на анекси (както на бенефициенти, така и за изменение Стратегията за ВОМР); 
- Конкретен проблем за нашия МИГ е отказа на ДФЗ за одобрение на оценителна процедура по мярка 6,4 с прием 01-3/2019г. От страна на МИГ е направен анализ на причините, подготвени са нови условия за кандидатстване по нова процедура на Мярката през 2022 г, с отчет на отразените и  споделените от участниците в процеса констатации и  бележки и актуализирана нормативна база и бизнес среда. 

 

Изпълнителен Директор:  Пламен Чингаров - ………………………. 

Име, фамилия, подпис 

 

Заб. Пълният текст на Доклада е публикуван на сайта на МИГ, към материалите за Общо 
събрание, на адрес- https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/events/74-

events/491-2022-02-03-12-14-09 

 

Plamen 

Marinov 

Chingarov

Digitally signed by Plamen 

Marinov Chingarov 

Date: 2022.02.14 16:29:43 

+02'00'
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Финансово изпълнение по процедури

Програма Номер Име Статус Бюджет по
процедурата

Договорени средства Реално изплатени суми

Общо % на
изпълнение

Общо % на
изпълнение

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.202

МИГ –Кирково-Златоград -Мярка 7.5.1
„Инвестиции за отдих и туристическа
инфраструктура и съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство на територията
на МИГ Кирково - Златоград”

Приключила 195580.00 195050.63 99.73 0.00 0.00

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.148

МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура

Приключила 782320.00 766108.43 97.93 192918.18 24.66

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.224

МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства

Приключила 684530.00 86500.00 12.64 0.00 0.00

Развитие на
човешките ресурси

BG05M9OP001-
1.049

"МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч.
насърчаване и подпомагане на младежката заетост
и инвестиции в повишаване квалификацията на
заетите лица на територията на МИГ Кирково –
Златоград"

Приключила 1099453.36 1089587.84 99.10 1053327.24 95.80

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.588

МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4.
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”

Проверена 1244510.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.195

МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4 Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности

Приключила 977900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Развитие на
човешките ресурси

BG05M9OP001-
2.041

"МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до
устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги
чрез интегриран подход на територията на МИГ
Кирково - Златоград"

Приключила 468218.52 386954.64 82.64 379663.77 81.09

Иновации и
конкурентоспособност

BG16RFOP002-
2.033

МИГ Кирково Златоград - ИК 2,2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията
на МИГ Кирково-Златоград"

Приключила 1955800.00 1913418.95 97.83 1877150.58 95.98

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.571

МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура

Активна 414032.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Програма за развитие
на селските райони

BG06RDNP001-
19.225

МИГ Кирково-Златоград Мярка 4,2 - Подкрепа за
инвестиции в преработката, предлагането на

Приключила 293370.00 195498.15 66.64 0.00 0.00



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

Цел за 
периода 

2014 – 
2020 

/*до2025

Процент на 
одобрение

Процент на 
изплащане

(брой) 
*актул.

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) 31 0 46 1 21 1 21 8 10 3 4 13% 0 1 3%

Мярка 4,1 9 0 7 0 5 0 5 5 5 0 0 0% 0 0 0%Мярка 4,2 6 0 4 1 3 1 3 3 3 2 2 33% 0 0 0%Мярка 6,4 12 0 33 0 11 0 11 0 0 0 0 0% 0 0 0%Мярка 7,2 4 0 2 0 2 0 2 0 2 1 2 50% 0 1 25%

Мерки, извън обхвата на мерките 
от Регламент (EC) № 1305/ 2013, но 
съотв. на целите на регламента 
(фин.ЕЗФРСР)

10 0 13 0 9 0 9 0 9 3 9 90% 0 0 0%

Мярка 7,5,1 10 0 13 0 9 0 9 0 9 3 9 90% 0 0 0%

Мерки, финансирани от ОПРЧР 
(ЕСФ) 6 0 7 0 6 0 6 0 6 0 6 100% 2 6 100%Мярка  ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6) 4 0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 100% 2 4 100%Мярка  ЧР-2 (Ос2, ИП 3) 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 100% 0 2 100%

Мерки, финансирани от ОПИК 
(ЕФРР) 5 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 140% 0 7 140%Мярка ИК 2,2 5 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 140% 0 7 140%

Общо: 52 0 73 1 43 1 43 8 32 6 26 50% 2 14 26,9%

Брой договори с 
изплатена субсидия 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Брой регистрирани 
заявления от 
кандидати за 

одобрение от МИГ

Брой одобрени 
заявления от МИГ

Брой внесени 
заявления от МИГ за 

одобрение от УО/ДФЗ

Брой одобрени 
заявления от УО/ДФЗ

Брой сключени 
договори с кандидати



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

ОСТАТЪК
Процент 

на 
одобрение

колона 2 
минус 

колона 11

колона 11 
разделена 
на колона 

2

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

Мерки, финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР)

3.478.220,00 5.970.686,60 4.129.889,77 3.346.940,66 2.325.249,79 3.346.940,66 2.325.249,79 1.983.986,72 1.392.760,27 961.606,57 2.516.613,43 27,6% 192.918,18

Мярка 4,1 568.710,00 1.009.156,55 526.082,50 638.082,00 336.753,70 638.082,00 336.753,70 638.082,00 336.753,70 0,00 568.710,00 0,0% 0,00Мярка 4,2 484.860,00 741.746,29 387.068,15 579.796,29 289.898,15 579.796,29 289.898,15 579.796,29 289.898,14 195.498,14 289.361,86 40,3% 0,00Мярка 6,4 1.244.510,00 3.437.599,96 2.434.555,32 1.346.878,57 916.414,14 1.346.878,57 916.414,14 0,00 0,00 0,00 1.244.510,00 0,0% 0,00Мярка 7,2 1.180.140,00 782.183,80 782.183,80 782.183,80 782.183,80 782.183,80 782.183,80 766.108,43 766.108,43 766.108,43 414.031,57 64,9% 192.918,18

Мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 
1305/ 2013, но съотв. на 
целите на регламента 
(фин.ЕЗФРСР)

254.480,00 276.461,96 276.461,96 195.147,83 195.147,83 195.147,83 195.147,83 195.050,63 195.050,63 195.050,63 59.429,37 76,6% 0,00

Мярка 7,5,1 254.480,00 276.461,96 276.461,96 195.147,83 195.147,83 195.147,83 195.147,83 195.050,63 195.050,63 195.050,63 59.429,37 76,6% 0,00

Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 1.486.408,00 1.875.316,85 1.875.316,85 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.476.542,48 9.865,52 99,3% 1.432.991,01

Мярка  ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6) 1.099.453,36 1.405.917,65 1.405.917,65 1.099.245,75 1.099.245,75 1.099.245,75 1.099.245,75 1.099.245,75 1.099.245,75 1.089.587,84 9.865,52 99,1% 1.053.327,24Мярка  ЧР-2 (Ос2, ИП 3) 386.954,64 469.399,20 469.399,20 386.954,64 386.954,64 386.954,64 386.954,64 386.954,64 386.954,64 386.954,64 0,00 100,0% 379.663,77

Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР) 1.955.800,00 2.196.453,64 1.976.808,29 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 1.952.619,89 3.180,11 99,8% 1.877.150,58

Мярка ИК 2,2 1.955.800,00 2.196.453,64 1.976.808,29 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 1.952.619,89 3.180,11 99,8% 1.877.150,58

Общо: 7.174.908,00 10.318.919,05 8.258.476,87 7.197.866,52 5.959.217,90 7.197.866,52 5.959.217,90 5.834.815,38 5.026.631,18 4.585.819,57 2.589.088,43 63,9% 3.503.059,77

Изплатена 
субсидияМЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
заявления, 
подадени в 

МИГ

Заявена 
субсидия  по 
заявления, 
подадени в 

МИГ

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от МИГ

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
МИГ

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
проект към 

УО/ДФЗ

Заявена 
субсидия към 

УО/ДФЗ

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 
УО/ДФЗ

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
УО/ДФЗ

Сключени 
договори-
субсидия








