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1. Списък на съкращенията, включени в доклада 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие   

ДФЗ - Държавен фонд „Земеделие" 

ЕИП - Единен информационен портал  

ИГГ – Индикативен годишен график 

ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение 2020  

КППП - Комисия за подбор на проектни предложения 

МЗХГ - Министерство на земеделието храните и горите 

МИГ - Местна инициативна група 

ОПНОИР – Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 

ОПОС – Оперативна програма Околна среда 

ОС – Общо събрание 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

СВОМР - Стратегия за Водено от общностите местно развитие  

УО - Управляващ орган  

УС - Управителен съвет 

 

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

от заинтересовани лица на територията на МИГ 

За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ Стамболово-Кърджали 54 е публикувал на 

интернет страницата си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5. чл. 86 от Наредба № 22 от 

14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

на 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. издадена от МЗХ. За нуждите 

на СВОМР МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница като новини, 

обяви, покани, съобщения и други материали свързани с процедурите. Активно са използвани за 

популяризиране на мерките и двата сайта на община Стамболово и община Кърджали, както и 

техните информационни табла. 

Публикации, покани, обяви и съобщения са правени във в-к Арда – Кърджали и в сайта XNEWS – 

Хасково. По Радио-Кърджали (Общинското радио и това към БНР) са излъчвани две  интервюта  с 

Изпълнителния директор за дейностите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и текущите покани по 

мерките. Във всички публикации сме представяли информация за СВОМР, за мерките, за условията 
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за кандидатстване и др. важна информация, която е необходима на потенциалните бенефициенти на 

СВОМР. 

Освен това екипа на МИГ организира 12 информационни срещи,  проведе и продължава да 

провежда непрекъснато индивидуални консултации със заинтересованите лица на място в офиса и 

по населени места. Основните теми по които се провеждат консултациите са свързани с 

предстоящите приеми на проектни предложения, с изискванията за кандидатстване, с критериите на 

оценка на проектите, възможните суми и др. 

Дейности, свързани с управление на стратегията: Поради намаляване на интензитета на 

туристическите дейности и отстраняването на някои останали при редакцията текстове от отменени 

наредби се наложи да се извърши два пъти актуализация на СВОМР, която беше одобрена от УО на 

ПРСР, УО на ОПНОИР и УО на ОПОС. В следствие на което се подписаха: Допълнително 

споразумение РД-50-37/27.08.2019 г. и Допълнително споразумение РД-50-37/09.01.2020 г. към 

споразумението за изпълнение на СВОМР №50-37/17.11.2020 г.  

За по-доброто управление на СВОМР през 2020 г. са проведени 2 Общи събрания на СНЦ 
МИГ Стамболово-Кърджали 54 на които са разгледани общо 4 въпроси свързани с 
управлението на СВОМР. УС е провел общо 21 заседания на които са разгледани 65 различни 
точки свързани с дейността на МИГ. Големият брой събрания и заседания на УС са 
предизвикани от големия обем документация и главно от изискванията за правилното 
провеждане на оценителните сесии.    

Проведени бяха три срещи с членовете на УС и представители на Общото събрание с цел 
подобряване на координацията и подпомагане дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54. 
Срещите се проведоха в Златоград, Ардино и в Крумовград. 

С цел изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на 

МИГ бяха организирани следните  обучения по населени места: 

№ Планирано 

обучение/събитие 

Тема на обучението/ 

събитието 

Период на 

провеждане 

на събитието 

Място и начален час 

на провеждане на 

събитието 

1 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

25.06.2020 г. с. Долно Ботево, 

читалището от 10:00 

часа 

2 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

25.06.2020 г. с. Малък извор, 

кметство от 14:00 часа 

3 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

26.06.2020 г. с. Пчелари, кметство от 

10:00 часа 

4 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

26.06.2020 г. с. Лясковец, кметство от 

14:00 часа 

5 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

30.06.2020 г. с.Гледка, кметство от 

10:00 часа 

6 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

30.06.2020 г. с.Долно черковище, 

кметство от 14:00 часа 

7 Провеждане на обучения Организиране на информационни 01.07.2020 г. с.Балкан, кметство от 
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за местни лидери срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

10:00 часа 

8 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

01.07.2020 г. с.Солище, кметство от 

14:00 часа 

9 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

02.07.2020 г. с. Перперек, кметство 

от 10:00 часа 

10 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

02.07.2020 г. с. Мост, кметство от 

14:00 часа 

11 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

03.07.2020 г. с. Стремци, НЧ 

„Огнище“ от 10:00 часа 

12 Провеждане на обучения 

за местни лидери 

Организиране на информационни 

срещи за местни лидери за запознаване 

с мерките от СВОМР 

03.07.2020 г. с. Широко поле, 

кметство от 14:00 часа 

Бяха организирани и обучения на местни лидери и представители на уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи, както следва: 

№ 
Планирано 

обучение/събитие 

Тема на обучението/ 

събитието 

Период на 

провеждане на 

събитието 

Място и начален час 

на провеждане на 

събитието 

1 

Обучения за екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган /КВО/ 

Партньорството – предпоставка за 

подобряване на местното и регионално 

развитие 

07-08 юли 2020 

г.  

с.Стамболово, офиса на 

МИГ, от 9:30 часа 

2 

Обучения за екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган /КВО/ 

Изграждане на местен капацитет и 

управленски умения за работа в екип 

09-10 юли 2020 

г. 

с.Стамболово, офиса на 

МИГ, от 9:30 часа 

3 

Обучения за екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган /КВО/ 

Посещения на други МИГ-ове от 

представителите на КВО 

13 юли 2020 г. МИГ Момчилград-

Крумовград, от 9:30 

часа 

4 

Обучения за екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган /КВО/ 

Посещения на други МИГ-ове от 

представителите на КВО 

15 юли 2020 г. 
МИГ Ардино-Джебел, 

от 9:30 часа 

5 

Обучения за екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган /КВО/ 

Посещения на други МИГ-ове от 

представителите на КВО 

17 юли 2020 г. 
МИГ Кирково-

Златоград, от 9:30 часа 

6 

Обучения на местни 

лидери и представители 

на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

Изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерките от ПРСР 

27 юли 2020 г. 

с.  Мост, кметство от 

9:30 часа 

7 

Обучения на местни 

лидери и представители 

на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

Изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерките от ПРСР 

28 юли 2020 г.  

с.Перперек, кметство 

от 9:30 часа 

8 

Обучения на местни 

лидери и представители 

на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

Изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерките от ПРСР 

29 юли 2020 г.  

с.Широко поле от 9.30 

часа  

9 
Обучения на местни 

лидери и представители 

Изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерките от ПРСР 

30 юли 2020 г.  
с. Сипей, от 9.30 часа 
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на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

10 

Обучения на местни 

лидери и представители 

на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

Придобиване на умения за работа в 

ИСУН при управление на проектите 

01 август 2020 

г.  

с/Солище. От 9.30 часа 

11 

Обучения на местни 

лидери и представители 

на уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи 

Придобиване на умения за работа в 

ИСУН при управление на проектите 

02 август 2020 

г.  
с. Рани лист, кметство 

от 9:30 часа 

 
 Придобиване на умения за работа в 

ИСУН при управление на проектите 

03 август 2020 

г.  

с. Стремци, кметство от 

9:30 часа 

 
 Придобиване на умения за работа в 

ИСУН при управление на проектите 

04 август 2020 

г.  

с. Перперек, кметство 

от 9:30 часа 

 

 Обучения на млади хора по 

предприемачество и представяне на 

социалното предприемачество, като 

алтернативна възможност на заетост 

27 юли 2020 г. 

Перперек, кметство от 

9:30 часа 

 

 Обучения на млади хора по 

предприемачество и представяне на 

социалното предприемачество, като 

алтернативна възможност на заетост 

28 юли 2020 г.  

Мост, кметство от 9:30 

часа 

 

 Обучения на млади хора по 

предприемачество и представяне на 

социалното предприемачество, като 

алтернативна възможност на заетост 

29 юли 2020 г.  

Стремци, кметство от 

9:30 часа 

 

 Обучения на млади хора по 

предприемачество и представяне на 

социалното предприемачество, като 

алтернативна възможност на заетост 

30 юли 2020 г.  

Стамболово, кметство 

от 9:30 часа 

 

Поради Ковид кризата не бяха реализирани две работни срещи със съседните МИГ-ове. Срещите 
трябваше да се проведат по време на големи регионални инициативи: „Фестивала на лимеца/хляба“ и 

„Местни традиции и обичаи 2020 г.“ Поради забраната за провеждане на големи събития, те не бяха организирани и 

работните срещи не бяха проведени.  

За изследване на удовлетвореността от проведените обучениея се попълваха анкетни карти. При 
100% от всички участници в обучението очакванията са изпълнени и оценките са изцяло 
положителни. Една немалка част от участниците заявяват желания за включване в следващи 
обучения. Участниците са придобили знания за прилагане на Стратегията за ВОМР и дейността на 
МИГ', работата в ИСУН, изискванията за писането и управлението на проектите, получили са нови 
знания или са допълнили настоящите си знания за МИГ и възможностите на неговата стратегия. 
Придобили са и нови умения за работа със заинтересованите страни и са обменили опит и добри 
практики. 

Повече от половината от участниците в обучението са на мнение, че обучението е повишило 
техните възможности за професионално развитие като дават много добра оценка на лекторите и 
предоставените им информационни и обучителни материали. 
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В заключение, участниците в обученията смятат, че обучението е било интересно, необходимо, 

получили са нови знания и смятат, че обучението ще им помогне да се включат по-пълноценно в 

дейността на МИГ по прилагане на ВОМР и главно при реализацията на СВОМР.. 

Основният подход при реализацията на дейностите на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54" и 

СВОМР е „отдолу нагоре", публично-частно партньорство, иновации, интегриран и мулти-секторен 

подход. Усилията са насочени към мотивиране и включване на активните граждани на територията 

н насърчаване участието на местното население в реализирането на стратегията за ВОМР. Големи 

публични събития не бяха организирани предвид пандемията, но бяха провеждани консултации и 

срещи с местни заинтересовани страни.   

Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201. една от задачите на МИГ по прилагане на 

Стратегията за ВОМР включва изграждане на капацитета на местните участници. Обучени бяха 

общо 297 човека от местната общност/местни лидери, от които 184 са мъже и 102 жени. От тях 

обучените членове на екипа и членовете на колективния върховен орган са общо 52 от които 15 са 

мъже и 37 са жени. 

Консултирани са 58 потенциални бенефициенти. 

На база на направените две проучвания и анализи, както и на условията за допустимост при 

кандидатстване на отделните финансиращи програми може да се обобщят следните групи 

заинтересовани страни на територията, които нямат промяна от предходните години: 

Сектор Заинтересовани страни Сфери  
Публичен сектор Местна власт: Общинска 

администрация, Общински съвет, 

кметове и кметски наместници   

Благоустрояване и 

комунална дейност 

Училища и детски градини Образование 

Неправителствен 

сектор 

Културни институции (читалища) Култура 

НПО от различен характер Спорт, Религия, 

Образование, Социални 

дейности, Туризъм, Екология 

Стопански сектор Промишлени фирми: шивашко 

производство, преработващи, 

строителство и др. 

Промишленост и 

строителство 

Земеделски производители, фирми 

занимаващи се със селско стопанство и 

кооперации 

 

Земеделие, търговия и 

услуги   

Фирми – туризъм, ресторантьорство и 

хотелиерство 

Туризъм 

Фирми – търговия и услуги, 

включително самоосигуряващи се лица 

Търговия и услуги 

През периода са обявявани пет процедури за подбор на проектни предложения по мерките от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие, както следва: 

  Подмярка 4.1. «Инвестиции в земеделски стопанства» от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие 
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на селските райони 2014 – 2020 г. със срок на прием от 26.08.2019 г. до 03.12.2019 г. 

Оценителната сесия обхваща период от края на 2019 и началото на 2020 г. Постъпили са 15 

проектни предложения, две са оттеглени.  Одобрени са за финансиране от КППП 10 

проектни предложения и 3 са резерва. Процесът на оценяване е приключил и в момента се 

разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

 Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 г. със срок на прием от 27.02.2020 г. до 27.05.2020 г. Постъпило бе 1 проектно 

предложение, което е одобрено от КППП и предложено за финансиране. Процесът на 

оценяване е приключил и в момента се разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

 Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” със 

срок на прием от 16.03.2020 г. до 16.06.2020 г. Постъпило е 1 проектно предложение, което е 

одобрено за финансиране от КППП. Процесът на оценяване е приключил и в момента се 

разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

 Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани общности “, 

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   
със срок на прием от 15.04.2020 г. до 30.06.2020 г.  Това бе втората покана по мярката. 

Първата бе пусната в периода от 30.09.2019 г. до 29.11.2019 г., но не постъпиха проектни 

предложения. Във втория прием постъпи 1 проектно предложение, което е одобрено за 

финансиране от КППП. Процесът на оценяване е приключил и в началото на тази година са 

отстранени някои неточности, искани от ОПНОИР и в момента се чака окончателното 

одобрение на оценителната сесия; 

 Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» от СВОМР от ПРСР 

2014-2020 г., със срок на прием от 22.06.2020 г. до 22.09.2020 г. и удължаване до 22.10.2020 

г. По поканата постъпиха 6 проектни предложения, едно беше оттеглено, две проектни 

предложения са отпаднали и са одобрени от КППП 3 проектни предложения за финансиране. 

Процесът на оценяване е приключил и в момента се разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени 

групи, при наличие на такива 

Под влиянието на определени социално-икономически и демографски фактори като например 

липса на работни места, ниски доходи, ниска квалификация и липса на професионална 

квалификация, откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството, увреждане, 

здравословни проблеми, напреднала възраст и др. се обособяват следните рискови групи на 

територията на двете общини на МИГ Стамболово-Кърджали 54, които са обект на  въздействието 

на СВОМР: 

 Рисковите групи, свързани със степен на образование, са предимно деца, не посещаващи 

редовно училище или отпаднали от училище, към тази група спада основно групата на ромите. 

 Рискови групи, свързани с дефицит в доходите като средства за издръжка и за създаване на  

материални  условия за живот: към тази група се отнасят главно пенсионерите и самотно 

живеещите, безработните и ромите. 
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 Рискови групи, свързани  с лоши битови условия и липсата на жилище: обособяването на 

ромски гета извън регулацията на населените места и тяхното  разрастване се отразява негативно на 

качеството на живот на живеещите в тях. 

 Рискови групи, свързани със структурата на семейството: това са: многодетни семейства – 

предимно ромските семейства; непълни семейства, самотни родители, самотни хора с 

увреждания и самотни възрастни хора; оставени деца за отглеждане от баби и дядовци 

поради работа на родителите им в чужбина. 

 Рискови групи, свързани с тежък здравословен проблем: семейства с член с увреждане или тежко 

заболяване; семейства на хора с увреждания, оставащи без доходи в периоди между сключване на 

договор по програми; непълни семейства с родители в пенсионна възраст със здравословни 

проблеми. 

 Рискови групи, свързани с труден достъп до здравни услуги: хора в пенсионна възраст, 

живеещи в отдалечени села на общината; хора с увреждания и с няколко хронични заболявания; 

семейства без доходи. 

 Стари хора – самотно живеещи в семейна среда. 

 Развитието на услуга от семеен тип на територията би подобрила качеството на живот на самотно 

живеещите възрастни хора. С осигуряване на облекчен достъп до медицинска помощ, подкрепа 

при организиране на домакинството,  намаляване на социалната изолация, по-лесен достъп до 

общуване, развлечения и интеграция в подходяща среда би се подобрило качеството  им  на  живот. 

Посочените по-горе рискови групи се обединяват в следните видове уязвими социални групи, 

намиращи се на територията на МИГ. Това са: пенсионерите и самотно живеещите възрастни 

хора, безработните и особено дългосрочно безработните, хората с увреждания и ромите. 

През отчетния период част от идентифицираните уязвими групи са включени в обученията и 

консултациите. Очаква се това въздействие да се увеличи след подписването на договорите за 

реализация на проектите и след постигане на конкретните проектни резултати. Приключилите 

оценителни процедури за подбор на проектни предложения по мерките от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие е първата крачка в тази посока. 

4. Изпълнение на целите на СВОМР 

СВОМР се фокусира върху ограничен кръг от проблеми и потребности съобразно допустимите 

финансови ресурси и наличния капацитет за изпълнение на местна политика за развитие.  

Отчитайки и тези ограничения, Стратегията има две основни цели: 

Цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по високи доходи 

и заетост. 

Цел 2. Подобряване на средата за обитаване и бизнес при опазване на биологичното разнообразие 

на територията. 

Целите са в съответствие с дългосрочната визия за развитие на територията, която в процеса на 

разработване на СВОМР беше дефинирана като: „МИГ Стамболово – Кърджали 54 – територия със 

съхранена природа, желано място за живот, туризъм и отдих, при устойчиво използване на 

природните и културни ресурси“. В основата на местното развитие е използването на местните 

природни и културни ресурси, които ще бъдат подходящо социализирани за целите на развитието 

на туризма, земеделието и преработващата промишленост, опазвайки богатото природно и 
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културно наследство на територията. За съжаление ограниченията в областта на туризма ще 

възпрепятстват постигането на ефективно  туристическо развитие. 

Реализираните до момента процедури, обученията, информационната дейност и консултирането  на 

потенциалните бенефициенти са в унисон с набелязаните цели. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати: 

В отчетния период са извършени 58 индивидуални консултации на потенциални бенефициенти по 

мерки, включени в СВОМР. Те са проведени в офиса на МИГ, по време на информационни и 

работни срещи и по телефона. Преобладават посещенията в офиса. 

Консултациите касаят основно допустимост на бенефициентите, допустимост на дейностите и 

допустимост на разходите необходими за реализацията на конкретни проектни идеи на 

потенциалните кандидати.  

• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели 

на финансова помощ до сключване на договор: 

През отчетния период стартира активното съгласуване на процедурите за подбор на проекти, 

съобразени с действащата нормативна уредба. Бяха съгласувани с УО 5 от насоките на всички 

мерки по СВОМР: 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и мярка 2 от НОИР. Оценителната сесия по мярка 4.1 

продължи от 2019 г. и завърши в началото на 2020 г. След съгласуването с УО на НОИР тези мерки 

бяха коригирани на база на указанията дадени от УО на ПРСР и УО на ОПНОИР. Съгласуването на 

мерките с Министерството на финансите също бе финализирано.    

През 2020 г. "МИГ Стамболово-Кърджали 54" както вече посочихме по-горе в текста се реализира 

прием на проектни предложения по пет от мерките на СВОМР. В ИСУН бяха качени всички 

документи свързани с процедурите на следните мерки: 4.1., 4.2, 4.1.2, 6.4.1 и мярка 2 от НОИР. По 

всичките пет процедури постъпиха предложения и бяха извършени оценки на проектните 

предложения. Освен това се осъществиха всички дейности, осигуряващи тяхната подготовка, 

съгласуване и провеждане с управляващите органи на ПРСР и НОИР.  

• Поддържане на деловодна система и архив от МИГ 

Сдружението поддържа следните регистри: 

1. Регистър на входящата поща в електронен формат. Писмената информация, която се получава 

в Сдружението, се завежда в специална папка „Входящи", като се отбелязва входящ номер и дата 

на приемане; 

2. Регистър на изходящата поща в електронен формат. Всеки изходящ документ се картотекира в 

папка „Изходящи" заедно с датата на изпращане и изходящ номер. 

3. Регистър на подадените проектни предложения за всяка отделна мярка, който е качен на сайта.  

4. На сайта на общината за всяка процедура се публикуват списъците на подадените, на 

одобрените проекти и на получените точки.  

5. Електронен регистър на одобрените заявления от УО за подпомагане, съдържащ информация 

за всеки одобрен проект, в т.ч. име на бенефициента, име и идентификационен номер на проекта, 

стойност на проекта, мярка и програма, по която е подаден. До момента това са:  
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Одобрени проекти от УО и подписани договори през 2020 г. 

Име на 

бенефициента 

Име на проекта и 

идентификационен 

номер 

Стойност на 

проекта 

Мярка и програма 

Община Кърджали „Подобряване на 

природозащитното 

състояние на три вида 

прилепи на територията на 

МИГ Стамболово- 

Кърджали 54"  с № 

BG16M10P002-3.012 -0001 

186 644.28 лв. Мярка „Подобряване на 

природозащитното състояние 

на видове от мрежата 

НАТУРА 2000, чрез подхода 

ВОМР на територията на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54" от 

ОПОС 

Община Кърджали „Заедно – за щастливо 

детство“с № 

BG05M2OP001-3.011-0001 

286410,45 лв. Подмярка 1 „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в 

неравностойно положение“ от 

НОИР 

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

на електронната страница на МИГ: 

Електронната страница на МИГ Стамболово – Кърджали 54 се поддържаше текущо в актуален вид, 

като се качваха всички документи свързани с изпълнение на СВОМР, с процедурите и с 

управлението на МИГ веднага след тяхното изготвяне.  

За по-доброто представяне на необходимата информация интернет страницата беше допълнена и 

преструктурирана.  

Изработиха се рекламни и информационни материали, които отговарят на изискванията за 

публичност както следва: 

Предпечат и печат на: 

- Отпечатване /предпечат и печат/ на Ръководство за управление на проекти в ИСУН – 100 броя; 

- Издаване на информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ на български език 

– 500 броя; 

- Издаване на информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ на английски 

език - 100 броя. 

Изработка на рекламни материали: 

През периода бяха изработени следните рекламни материали: 

- USB флаш памет, брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС - 16 GB USB 3.0; 
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- Изработване на рекламни тефтери - тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани със 

символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- Изработване на рекламни химикалки, пластмасово тяло, тампонен пълноцветен печат; 

- Изработване на работни календари с три секции, цветни брандирани със символите на Лидер, 

ПРСР и ЕС ; 

- Органайзер за бюро със символите на Лидер, ПРСР и ЕС; 

- Изработване на визитни картички на членовете на екипа и на членовете на УС;  

- Изработване на рекламни конферентни чанти брандирани със символите на Лидер, ПРСР и 

ЕС; 

- Изработване на рекламни папки брандирани със символите на Лидер, ПРСР и ЕС, Картон: 

А4, 4+4 цвята; 

- Изработване на настолни работни календари, бриндирани със символите на ПРСР, ЕС и 

Лидер; 

- Външна батерия/зарядно за телефон, 10 000 mAh бриндирани със символите на ПРСР, ЕС и 

Лидер; 

- Изработване на часовници, бриндирани със символите на ПРСР, ЕС и Лидер; 

- Изработване на сгъваеми, автоматични чадъри с калъфче, бриндирани със символите на 

ПРСР, ЕС и Лидер; 

- USB безжична мишка (wireless), брандирана – ситопечат. 
 

Бяха публикувани през годината общо 5 обяви на процедурите за прием на проектни предложения, 

които бяха публикувани във вестник Арда и в сайта – XNEWS. В същите медии бяха публикувани и 

две покани за Общо събрание. Имахме и две представяния на мерките 4.1. и 6.4.1 по Радио 

Кърджали.   

Освен това всички обяви се публикуваха на сайта на МИГ – www.lagsk.eu, на сайта на община 

Стамболово – http://www.stambolovo.bg/, на сайта на община Кърджали - https://www.kardjali.bg/  и 

на www.eufunds.bg . 

Всички документи /обяви и покани/ бяха поставяни на информационните табла в офиса на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54, както и на информационните табла на община Стамболово и на община 

Кърджали. 

 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 2020 г., екипът на "МИГ Стамболово-Кърджали 54" е осъществил четири посещения на 

община Кърджали във връзка с изпълнението на двата подписани договора по ОПОС и ИСУН. 

Първото посещение бе свързано с провеждащия се от ОПОС мониторинг, като наш представител 

присъства на място по време на онлайн мониторинга, а другите три посещения са свързани с обхода 

на детските градини съвместно с представителите на общината. Правени са снимки и клипове на 

някои от инициативите по проекта.  

 

 

http://www.lagsk.eu/
http://www.stambolovo.bg/
https://www.kardjali.bg/
http://www.eufunds.bg/
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Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Трудностите са свързани със забавяне разглеждането на оценителните сесии от страна на ДФЗ. 

Особено много се забавят случаите когато има подадена жалба. Това забавяне ни лишава от 

финансиране и възпрепятства дейността на МИГ като цяло и забавя плановото изпълнение на 

проектните дейности.  

Регистрират се и трудности свързани с пандемията. Трудно могат да се организират и проведат 

публичните инициативи, а затварянето на детските градини и малкия брой присъстващи деца след 

тяхното отваряне, възпрепятства и ще продължи да възпрепятства в някаква степен изпълнението 

на проекта по м.1 на НОИР.     

Предприетите действия за преодоляване на тези затруднения са: 

- Търсене на връзка с ДФЗ и УО на различните програми за минимизиране на закъсненията; 

- Оставане на хонорарите на оценителите за сметка на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за да 

може да се получи субсидията; 

- Включването на всички членове на екипа във всички текущи дейности, независимо от 

длъжностите изисквания към заеманата позиция и комуникация с представителите на 

различните институции.   

 Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР   

През отчетния период подписаните два договора с община Кърджали, финансирани от ОПОС и 

НОИР създават известни условия за реализацията на иновативни дейности характеризиращи 

СВОМР като иновативна, но все още не са постигнати заложените проектни резултати в това 

направление. 

 Управление на Местната инициативна група 

Екипът се състои от трима човека: един Изпълнителен директор – Иванка Душкова и двама 

експерти СВОМР – Петя Бонева и Халим Бекир. През периода продължи действието на 

подписаните на 25.01.2018 г. трудови договори с членовете на екипа, които влязоха в сила от 

23.04.2018 г. след подписване на споразумението с № РД 50-37/20.04.2018 г. През годината към тези 

договори бяха подписани и анекси с дата 02.03.2020 г., които увеличиха размера на трудовото 

възнаграждение и на тримата служители съобразно размера на минималната работна заплата от 

предходната година.  

Със заповед № РД09-507/29.05.2018 г. бе одобрен общия размер на финансовата помощ по мярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“. 

Със Заповед № РД09-160/24.02.2020 г. се обезпечи финансово дейността на сдружението през 

изтеклата година. Поради закъснение на одобрението на оценителните сесии финансовите 

постъпления бяха получени с голямо закъснение, едва след отказа ни от хонорарите на оценителите. 

През периода не са правени промени в екипа на МИГ Стамболово-Кърджали 54. Подписан е 

договор със счетоводна фирма за извършване на счетоводните услуги. 

1. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо); 

2. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо); 

3. Промяна на други служители на МИГ (неприложимо); 
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4. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ  

Извършена бе промяна в колективния върховен орган през периода, както следва – 

Галина Павлова Йорданова като физическо лице от НПО сектора бе подменена с 

Антоанета Георгиева Рамадан, също физическо лице предложено от НПО сектора. 

Членът на колективния върховен орган – „Синбад-Шейла“ ООД смени своя 

представител, Гюнай Халим с Галиб Ниязи Руфат. „Медис“ ООД оттегли своя 

представител – Билял Яхяоглу и упълномощи Орхан Митат Яхяоглу и Севинч Хамид 

Яхяоглу; 

5. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (неприложимо); 

6. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо); 

7. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо); 

8. Подписано бе допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР на 27.08.2019 г., 

второ допълнително споразумение за изпълнение на СВОМР РД 50-37 на 09.01.2020г. 

и трето допълнително споразумение РД 50-37 на 17.11.2020 г.   

9. 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.  

На 04.11.2020 г. беше проведено посещение на място от представители на ДФЗ, Разплащателна 

Агенция гр. Хасково във връзка с Искане за междинно плащане № 1 за периода от 01.01.2020 г. до 

30.09.2020 г. Проверяващите прегледаха съответната документация, табелите закупените 

материали, техника и софтуер. Проверката беше документирана с протокол. Конкретни забележки 

не бяха направени. 

10. Информация за изпълнението на индикаторите от стратегията за ВОМР  

През отчетния период са изпълнени следните индикатори: 

ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до 

края на 

СВОМР 

Отчетени през периода 

1 Брой проекти, финансирани 

по СВОМР 

брой 33 2 

2 Общ обем на инвестициите 

(публичен принос) 

хил. лв. 3 708  473 

3 Проекти на земеделски 

стопанства в чувствителни 

сектори 

брой 3 0 

4 Подкрепени проекти за 

интегриран туризъм 

брой 3 0 

5 Публични проекти 

реализирани извън 

общинските центрове 

брой 2 0 

6 Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 21 0 
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7 Създадени работни места брой  15 0 

8 Население от територията, 

което се ползва от подобрени 

услуги 

брой 12 000 0 

9 Брой деца, ученици и 

младежи от 

маргинализирани общности 

(вкл.роми) участващи в 

мерки за образователна 

интеграция и реинтеграция 

брой 195 130 

10 Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми) 

интегрирани в 

образователната система 

брой 120 0 

11 Площ на местообитания на 

видове, подкрепени с цел 

постигане на по-добра 

степен на съхраненост 

ха 1594 1594 

Планирано е в подписания договор за изпълнение на проектното предложение с община Кърджали 

по процедура BG16M10P002-3.012-0001 със заглавие „Подобряване на природозащитното 

състояние на три вида прилепи на територията на МИГ Стамболово - Кърджали 54" на стойност - 

186 644.28 лв. да изпълни всичките индикатори по мярката, както следва: 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА „Подобряване на природозащитното състояние на видове от 

мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ от ОПОС  

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

1 Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

2 Общ обем на 

инвестициите (публичен 

принос) 

хил. лв. 187 База данни и отчети на 

МИГ 

3 Площ на местообитания 

на видове, подкрепени с 

цел постигане на по-

добра степен на 

съхраненост 

ха 1594 База данни и отчети на 

МИГ 

4 Видове, за чието 

опазване се изпълняват 

дейности 

брой 3 База данни и отчети на 

МИГ 

 



                                      

Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони: ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г. 

15 
 

Планирано е в подписания договор за изпълнение на проектното предложение с община Кърджали 

по процедура BG05M2OP001-3.011-0001 със заглавие „Заедно – за щастливо детство“ на стойност – 

286 410,45 лв. да изпълни всичките индикатори по мярката, както следва: 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение“ от ОПНОИР 

№ Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

1 Проекти, финансирани 

по мярката  

брой 1 База данни и отчети на 

МИГ 

2 Общ обем на 

инвестициите 

хил. лв.  287 База данни и отчети на 

МИГ 

3 За изпълнение: 

Брой деца от 

маргинализирани 

общности (включително 

роми), участващи в 

мерки за образователна 

интеграция и 

реинтеграция 

брой 85 База данни и отчети на 

МИГ 

4 Брой родители участвали 

в мероприятия по 

проектите 

брой 15 База данни и отчети на 

МИГ 

5 За резултат:  

Нетен коефициент на 

записване в детските 

градини 

дял 80% База данни и отчети на 

МИГ 

 

11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (неприложимо) 

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

Изходяща кореспонденция 

Изх. 

№ 

Дата Вид на документа Изпратен до… 

(наименование на 

получателя) 

Обратна 

разписка 

(да/не) 
№71 29.12.2020 г  Приключване на работата на 

оценителна комисия за 

предоставяне на БФП по 

процедура  BG06RDNP001-

19.323   МИГ Стамболово – 

Кърджали 54 по Подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор  на 

ДФ “Земеделие 

 

Не 

№70 14.12.2020 г  Искане за промяна на стратегията 

за ВОМР на МИГ Стамболово-
Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Не 
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Кърджали 54 по процедура 

BG06RDNP001-19.324  по  

подмярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”  

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

№69 07.12.2020 г  Искане за промяна на стратегията 

за ВОМР на МИГ Стамболово-

Кърджали 54 по процедура 

BG06RDNP001-19.322  по  6.4.2 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности по 

тематичната подпрограма за 

развитие на малки стопанства”  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

Не 

№68 24.11.2020 г  Уведомително писмо Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

Не 

№67 18.11.2020 г  Уведомително писмо  Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

ДА 

№66 10.11.2020 г  Приключване на работата на 

оценителна комисия за 

предостаяне на БФП по прецедура 

BG06RDNP001-19.200  МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 по 

Подмярка М 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на селата”  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

 Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

ДА 

№65 04.11.2020 г Отговор на Ваше писмо с ваш 

ВХ.№19-19-2-02-24/27.10.2020 г 

във връзка с подедане от нас 

заевление за одобрение на 

планирани дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популиризиране на СВОМР “ ЗА 

2021  г. 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

Не 

№64 20.10.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на прикючила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

Не 

№63 20.10.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на прикючила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на 

ПРСР 2014-2020 

 

Не 

№62 25.09.2020 г Информиране и одобрение на 

Индикативен график за приеми по 

мверки от СВОМР на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 за 

2020 г. 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Емил Димитров  –Министър          

Ръководител на УО на ОПОС 

ДА 
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2014-2020 г 

 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-2020 г 

№61 25.09.2020 г Подаване на заявление от МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 за 

одобрение на планирани дейности 

и разходи за 2021 г. 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

ДА 

№60 08.09.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на приключила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Егемен Гюнер Сербест 

Сдружение съюз за 

развитие на тракия 

ДА 

№59 08.09.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на приключила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Хасан Азис –Кмет на 

Община Кърджали 

Не 

№58 08.09.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на приключила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Айдън Йълдъз –Кмет на 

Община Стамболово 

Не 

№57 08.09.2020 г Приключване на работата на 

оценителна комисия след 

рестартиране на етап ТФО на 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

 

ДА 

№56 27.08.2020 г Уведомително писмо за 

активиране на прикючила 

оценителна сесия на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието,храните и горите  

 

ДА 

№55А 26.08.2020 г Промяна на обслужващата банка 

на МИГ Стамболово – Кърджали 

54 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

ДА 

№55 26.08.2020 г Приключване на работата на 

оценителна комисия за 

предоставяне на БФП по 

процедура BG05M2OP001-3.010 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

Подмярка 2 "Образователна 

интеграция на ученици от 

маргинализирани общности" 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-2020 г 

ДА 

№54 20.08.2020 г Превод на годишен членски вност 

на община Стамболово  
Айдън Йълдъз – Кмет на 

Община Стамболово 

Не 

№53 17.08.2020 г Процедура за изменение на Д-р Лозана Василева – ДА 
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Стратегията на водено от 

общностите месно развитие на 

СНЦ МИГ Стамболово – 

Кърджали 54 

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Емил Димитров  –Министър          

Ръководител на УО на ОПОС 

2014-2020 г 

 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-2020 г 

№52 10.08.2020 г Уведомително писмо за оттегляне 

на проектно предложение по 

приключила оценителна сесия на 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

ДА 

№51 07.08.2020 г Приключване на работата на 

оценителна комисия за 

предостаяне на БФП по прецедура 

BG06RDNP001-19.216 МИГ 

Стамболово – Кърджали 54, 

Мярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Дирекция „Развитие на 

селските райони“ 

ДА 

№50 15.07.2020 г Обяснителна записка Емилия Николова 

Управител на Първа 

инвестиционна банка –клон 

Хасково 

Не 

№49 09.07.2020 г Уведомително писмо Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

 

ДА 

№48 09.07.2020 г Уведомително писмо Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

Не 

№47 30.06.2020 г Приключване на работата на 

оценителна комисия за 

предоставяне на БФП по 

процедура BG06RDNP001-19.215 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства" 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

ДА 

№46 26.06.2020 г Предоставяне на разяснения  и 

информация по проведена 

процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, 

ДФ “Земеделие“-Областна 

дирекция -Кюстендил 

ДА 
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свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата” 

№45 19.06.2020 г График за провеждане на 

обучения и публични събития 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Дирекция “Развитие на 

селските райони“ 

ДФ “Земеделие“-

Разплащателна агенция 

ДА 

№44 18.06.2020 г Уведомително писмо за 

предоставяне на разяснения  и 

информация по проведена 

процедура за подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното 

наследство на селата” 

Севгинар Сербест „Древна 

българска земя“ 

Не 

№43 15.06.2020 г  Допълнителни документи към 

искане за плащане от МИГ 

Стамболово-Кърджали 54   за 2019 

г. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ 

“Разплащателна агенция“ 

 

ДА 

№42 08.06.2020 г Включване на наблюдател в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура на 

МИГ Стамболово-Кърджали 54  

подмярка 2 „Образователна 

интеграция на ученици от 

магнитизирани общности „ от ОП 

НОИР 2014-2020 г 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-202 г 

Не 

№41 03.06.2020 г График за провеждане на 

обучения и публични събития 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

Дирекция “Развитие на 

селските райони“ 

ДФ “Земеделие“-

Разплащателна агенция  

ДА 

№40 27.05.2020 г Включване на наблюдател в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура по 

мярка 4.2“ Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти „ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

 

Не 

№39 18.05.2020 г Допълнителна информация 

относно ; 

-Население то на 54 населени 

места на община Кърджали  

-Млади хора до 29 години по 

населени места  

Хасан Азис –Кмет на Община 

Кърджали 

Не 
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№38 18.05.2020 г Обяснени по мярка 7.2 Аднан Йълдъз –Кмет на 

Община Стамболово 

Не 

№37 13.05.2020 г Уведомление Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието,храните и горите  

 

ДА 

№36 08.05.2020 г Включване на наблюдател в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура по 

мярка 4.1.2“ Инвестиции в 

земеделски стопанства по 

тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства“ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

 

Не 

№35 27.04.2020 г Допълнителни документи към 

писмо с Изх.№01-6300/860 от 

11.09.2019 г  

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ 

“Разплащателна агенция“ 

 

ДА 

№34 21.04.2020 г Допълнителни документи към 

искане за плащане за 2019 г 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ 

“Разплащателна агенция“ 

 

ДА 

№33 13.04.2020 г Допълнителни документи към 

искане за плащане  

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ 

“Разплащателна агенция“ 

 

Не 

№32 10.04.2020 г Приключване на процедура 

подмярка 1“Подкрепа за 

предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в 

неравностойно положение „ 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-2020 г 

Не 

№31 23.03.2020 г Допълнителна информация 

относно годишен доклад за 

отчитане на стратегията за ВОМР 

по подмярка 19.2 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Емил Димитров  –Министър          

Ръководител на УО на ОПОС 

2014-2020 г 

 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-2020 г 

ДА 

№30 20.03.2020 г Годишен членски вност на 

Община Стамболово 

Аднан Йълдъз –Кмет на 

Община Стамболово 

Не 

№29 20.03.2020 г Служебна белешка  Не 

№28 20.03.2020 г Служебна белешка  Не 

№27 20.03.2020 г Служебна белешка   Не 

№26     

№25     
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№24 12.03.2020 г Годишен членски вност на 

Община Кърджали  

Хасан Азис –Кмет на Община 

Кърджали 

Не 

№23 12.03.2020 г Искане на финансова помощ Хасан Азис –Кмет на Община 

Кърджали 

НЕ 

№22 12.03.2020 г Предварителна проверка и 

последващ контрол върху 

обществени поръчки на 

СНЦ“МИГ Стамболово-Кърджали 

54 „ за 2018 г 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор  на 

ДФ “Разплащателна 

агенция“ 

 

ДА 

№21 11.03.2020 г Допълнителна информация и 

документи относно по мярка 4.2“ 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти „ 

Стефан Спасов Председател 

на комисия за преценка 

обосноваността на разходите 

на МИГ 

ДА 

№20 09.03.2020 г Относно Издаване на записна 

заповед  от кмета на община 

Кърджали  обезпечаващ авансово 

плащане  

Хасан Азис –Кмет на Община 

Кърджали  

Не 

№19 06.03.2020 г Допълнителна информация и 

документи във връзка със 

заявление за одобрение промяна в 

състава на колективния върховен 

орган на МИГ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Да 

№18 28.02.2020 г Уведомление Делчо Маринов -ЗП Не 

 

№17 28.02.2020 г Уведомление Весела Атанасова –

Изпълнителен директор на 

„БИО ЛИДЕР „ЕООД 

       

Не 

№16 26.02.2020 г Допълнителна информация и 

документи във връзка със 

заявление за одобрение промяна в 

състава на колективния върховен 

орган на МИГ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Не 

№15 24.02.2020 г Допълнителна информация и 

документи относно по мярка 

4.1.2“ Инвестиции в земеделски 

стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на малки 

стопанства“ 

Стефан Спасов Председател 

на комисия за преценка 

обосноваността на разходите 

на МИГ 

Не 

№14 18.02.2020 г Допълнителна информация и 

документи относно по мярка 

4.1.2“ Инвестиции в земеделски 

стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на малки 

стопанства“ 

Стефан Спасов Председател 

на комисия за преценка 

обосноваността на разходите 

на МИГ 

Не 

№13 14.02.2020 г Приключване на работата на 

оценителна комисия  по мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

  

Да 

№12 12.02.2020 г Годишен доклад за отчитане Д-р Лозана Василева – Да 
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изпълнението на стратегията на 

МИГ 

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Нено Димов –Министър 

Ръководител на УО на ОПОС 

2014-2020 г 

 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-202 г 

 

№11 10.02.2020 г Отстраняване на забележки по 

Доклад №80811-924/19.12.2019 г 
Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-202 г 

Да 

 

№10 10.02.2020 г Уведомление УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

 

Да 

№9 04.02.2020 г Получено искане за оттегляне на 

проектно предложение  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

 

Не 

 

№8 03.02.2020 г Промяна в членовете на общото 

събрание и представители на 

членовете на Общото събрание 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор  на 

ДФ“Разплащателан 

агенция“ 

 

 

Да 

 

 

 

№7 03.02.2020 г Промяна в членовете на общото 

събрание и представители на 

членовете на Общото събрание  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

 

Да 

 

 

 

№6 03.02.2020 г  Годишен доклад за отчитане 

изпълнението на стратегията на 

МИГ  

Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

 

Нено Димов –Министър 

Ръководител на УО на ОПОС 

2014-2020 г 

 

Кирил Гератлиев 
Ръководител на ОП НОИР 

2014-202 г 

Да 

№5 28.01.2020 г Одобряване на годишен доклад  Д-р Лозана Василева –

Заместник министър 

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

Не 

№4 27.01.2020 г Уведомление УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 
Да 
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земеделието,храните и горите  

 

№3 16.01.2020 г Уведомление Стефан Спасов Председател 

на комисия за преценка 

обосноваността на разходите 

на МИГ 

Да 

№2 14.01.2020 г Уведомление  УО на ПРСР 2014-2020 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

 

Да 

№1 07.01.2020 г Писмо до Общински съвет на 

с.Стамболово 

Председател на Общински 

съвет на с.Стамболово 
 

 

не 

 

            Входяща кореспонденция 

Изх.№ Дата Вид на документа Име на кореспондента 

№55 17.12,2020 г  Уведомително писмо за оттегляне на проектно 

предложение по процедура BG06RDNP001-

19.323   МИГ Стамболово – Кърджали 54 по 

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“  

Хайри Фейзи 

№54 19.11,2020 г  Указания в връзка с допустимостта на разходите за 

оборудване и обзавеждане и прилагане на ДДС № 

20/14.12.2004 от бюджетните организации 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№53 11.11.2020 г  Придружително писмо за неоснователност на 

възражение за проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.199-0002 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

№52 10.11.2020 г  Покана за подписване на допълнително 

споразумение на СВОМР №РД-50-37/20.04.2018 г  

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№51 03.11.2020 Ваше заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по подмярка 19.4 
Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№50 16.10.2020 Уведомително писмо за преразглеждане на 

проведена процедура заподбор на проектни 

предложения  с код в ИСУН BG06RDNP001-19.200 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

№49 12.10.2020 Индикативен график за прием по мерки от СВОМР 

на МИГ Стамболово - Кърджали 54 за 2021 г. 
Валерия Калчева 

Главен директор на ГД ОПОС и 

Ръководител на УО на ОПОС 

№48 02.10.2020 Индикативен график за прием по мерки от СВОМР 

на МИГ Стамболово - Кърджали 54 за 2021 г. 
Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№47 02.10.2020 Извършена проверка за спазване на процедура за 

подбор на проекти от КППП по процедура 

BG05M2OP001-3.010 МИГ Стамболово - 

Кърджали 54, Подмярка 2 "Образователна 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 
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интеграция на ученици от маргинализирани 

общности" от СВОМР на МИГ Стамболово - 

Кърджали 54 по ОП НОИР 2014-2020 г. 

№46 28.09.2020 Възражение от Делчо Маринов по проектно 

предложение BG06RDNP001-19.214-0006 по 4.1. 

"Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР 

на МИГ Стамболово – Кърджали 54 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№45 03.09.2020 Процедура за подбор на проекти за предоставяне 

на БФП по процедура BG05M2OP001-3.010  

Подмярка 2 "Образователна интеграция на 

ученици от маргинализирани общности" на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54        -    Доклад  

Даниел Ковачев  

Главен сътрудник по УЕПП в 

дирекция „Управление на риска и 

контрол „ 

№44 31.08.2020 Заевление за промяна на Споразумение за 

изпълненеие на СВОМР №50-37/20.04.2018 г. на 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

Валерия Калчева 

Главен директор на ГД ОПОС и 

Ръководител на УО на ОПОС  

№43 27.08.2020 Решение №26/19/4/0/00067/3/05/03/01/ за 

изплащане на финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

№42 27.08.2020 Уведомително писмо за връщаене на записна 

заповед №26/19/4/0/00067/3/05/10/01/ 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

№41 27.08.2020 Решение №26/19/4/0/00067/3/03/03/01/ за 

изплащане на финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие 

№40 25.08.2020 Заевление за промяна на Споразумение за 

изпълненеие на СВОМР №50-37/20.04.2018 г. на 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№39 25.08.2020 Уведомително писмо за преразглеждане на 

проведена процедура заподбор на проектни 

предложения  с код в ИСУН BG06RDNP001-19.199 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№38 20.08.2020 Решение №26/19/4/0/00067/3/04/03/01/ за 

изплащане на финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№37 20.08.2020 Решение №26/19/4/0/00067/3/03/03/01/ за 

изплащане на финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№36 10.08.2020 Уведомително писмо за оттегляне на проектно 

предложение по приключила оценителна сесия на 

МИГ Стамболово – Кърджали 54, 

Егемен Гюнер Сербест 

Сдружение съюз за развитие на 

Тракия 

№35 30.07.2020 Уведомително писмо от ДФ “Земеделие“  

Заповед №03-РД/2067 от 17.07.2020 г 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№34 28.07.2020 Искане на допълнителни документи по проект на 

процедура за прием на проекти  по подмярка 6.4.2. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

по тематичната подпрограма за развитие на малки 

стопанства“  от СВОМР на МИГ Стамболово – 

Кърджали 54 

Стефан Спасов 

Началник отдел ВОМР ,дирекция 

РСР 

№33 24.07.2020 Решение №26/19/4/0/00067/1/02/03/01/ за 

изплащане на авансова  финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№32 08.07.2020 Решение №26/19/4/0/00067/3/02/03/01/ за 

изплащане на финансова помощ. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№31 03.07.2020 Жалба до Главния прокурор на Република 

България от г-н Тахир Апти Селим –кмет на село 
Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 
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Бащино ,община Кърджали с искане за извършване 

на проверка от компетентни органи. 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№30 23.06.2020 Уведомително писмо Георги Агафонов - Председател 

на УС на Фондация „Древна 

българска земя“ 

№29 17.06.2020 Предоставяне на разяснения и информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН  BG06RDNP001-

19.200-S1 

Иван Кьосев –Директор на ОД на 

ДФЗ-гр.Кюстендил 

№28 15.06.2020 Включване на наблюдател за подбор на проектни 

предложения по процедура за подбор на проекти за 

предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.010  на 

МИГ Стамболово – Кърджали 

54,Подмярка  Подмярка 2 "Образователна 

интеграция на ученици от маргинализирани 

общности" по ОП НОИР 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№27 09.06.2020 Уведомително писмо за отстраняване на 

нередности 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

 

№26 05.06.2020 Уведомително писмо от ДФ“Земеделие“ 

Заповед №03-РД/1402 от 03.06.2020 г. на 

Изпълнителен директор  на ДФ “Земеделие“ 

 Във връзка със стартирало производство по 

администриране на нередност. 

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ “Земеделие“ 

 

№25 05.06.2020 Членство в Асоциация „Българска Национална 

Лидер Мрежа“-плащане на членски внос 

Нели Кадъева  Председател на 

УС На Асоциация „Българска 

Национална Лидер Мрежа“ 

№24 30.05.2020 Предоставяне на разяснения и информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН  BG06RDNP001-

19.199-S1 

Айджан Ахмед  

Директор на Областна дирекция 

на ДФЗ - гр. Кърджали 

№23 05.05.2020 Молба  Петко Георгиев Ангелов 

№22 19.05.2020 Предоставяне на разяснения и информация по 

проведена процедура за подбор на проектни 

предложения с код в ИСУН  BG06RDNP001-

19.199-S1 

Аднан Йълдъз –Кмет на 

Община Стамболово 

№21 05.05.2020 Методически указания по възникнали въпроси и 

неясноти ,свързани с ДДС на одобрените дейности 

и разходи по подмярка 19.4 за 2020 г. 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№20А 05.05.2020 Молба методически указания от УО нс ПРСР и 

ДФЗ  

Нели Кадъева  Председател на 

УС На Асоциация „Бъграска 

Национална Лидер Мрежа“ 

№20 05.05.2020 Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и информация по проведена процедура 

за подбор на проектни предложения с код в ИСУН  

BG06RDNP001-19.199-S1 

Айджан Ахмед  

Директор на Обласна дирекция 

на ДФЗ-гр.Кърджали 

№19 05.05.2020 Предоставяне на оригинали на сключения 

административен договор по процедура за подбор 

на проекти BG05M2OP001-3.011 на МИГ 

Стамболово – Кърджали 54,Подмярка  1 „Подкрепа 

за предучилищно възпитание и подготовка на деца 

в неравностойно положение“ по ОП НОИР  

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 
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№18 04.05.2020 Оттегляне на проктно предложение № 

BG06RDNP001-19.200-0001 по процедура 

BG06RDNP001-19.200 на МИГ Стамболово – 

Кърджали 54 

Егемен Гюнер Сербест 

Сдружение съюз за развитие на 

тракия 

№17 10.04.2020 Уведомително писмо за отстраняване на 

нередности  

Васил Грудев Изпълнителен 

директор  на ДФ“Земеделие“ 

 

№16 06.04.2020 Одобрен годисшен доклад за извършени дейности 

по мярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките 

на СВОМР от ПРСР2014-2020 г. за 2019 г. 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№15 23.03.2020 Искане за допълнителна информация във връзка с 

постъпил годишен доклад за отчитане на СВОМР 

по мярка 19.2 “Прилагане на операции в рамките 

на СВОМР от ПРСР2014-2020 г. за 2019 г.  

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№14 19.03.2020 Доклад  по подмярка 4.1  „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
Камелия Никова- 

Държавен експерт ,отдел БОМР 

Ралица Василева- 

Главен експерт ,отдел БОМР 

 

№13 18.03.2020 Новости в ИСУН 2020 Министерски съвет -27.02.2020 

№12 13.03.2020 Заповед за одобрен  годишен бюджет на финансова 

помощ по подмярка  19.4“Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ от ПРСР 

2014-2020 г. за 2020 г. 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№11А 04.03.2020 Предоставяне на докумети за сключване на 

административен договор по процедура за подбор 

на проекти BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово 

– Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в 

неравностойно положение" по ОП НОИР. 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№11 27.02.2020 Даник на кола  Община Стамболово 

№10А 02.03.2020 Одобрение на годишен доклад за извършените 

дейности през 2019 г по подмярка 19.4“Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

от ПРСР 2014-2020 г. 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№10 27.02.2020 Възражение –Обявен рейтинг по подмярка 4.1  

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
Био Лидер 8 ЕООД  

№9 27.02.2020 Възражение –Обявен рейтинг по подмярка 4.1  

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
Делчо Дианов Маринов 

№8 25.02.2020 Общо събрание на Асоциация „Българска 

Национална Лидер Мрежа“ 

Нели Кадиева  Председател на 

УС На Асоциация „Българска 

Национална Лидер Мрежа“  

№7 25.02.2020 Искане за допълнителна информация и документи 

по във връзка със заявление за за одобрение на 

извършена промяна в състава на колективния 

върховен орган на МИГ 

Д-р Лозана Василева  
Заместник –министър на 

земеделието ,храните и горите  и  

Ръководител на УО на ПРСР 

2014-2020 

№6 24.02.2020 Искане за допълнителна информация и документи 

по проекта на процедура за приемане на проекти 

по подмярка 4.1.2 “ Инвестиции в земеделски 

Стефан Спасов 

Началник отдел ВОМР ,дирекция 

РСР 
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стопанства по тематична подпрограма за развитие 

на малки стопанства“ от СВОМР на 

МИГ“Стамболово-Кърджали 54 „ 

№5 20.02.2020 Извършена проверка за спазване на процедура за 

подбор на проекти по първи краен срок на 

процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово 

– Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в 

неравностойно положение" по ОП НОИР. 

Кирил Гератлиев 

 –Изпълнителен директор на 

ИА“ОПНОИР“  и Ръководител на 

УО на ОП НОИР 

№4 13.02.2020 Искане за допълнителна информация и документи 

по проекта на процедура за приемане на проекти 

по подмярка 4.1.2 “ Инвестиции в земеделски 

стопанства по тематична подпрограма за развитие 

на малки стопанства“ от СВОМР на МИГ 

“Стамболово-Кърджали 54 „ 

Стефан Спасов 

Началник отдел ВОМР ,дирекция 

РСР 

№3 03.02.2020г.  Уведомително писмо за отказ на проектно 

предложение  
ЗП-Айдън Сейхан Апти 

№2 17.01.2020г.  Предоставяне на допълнителна информация по 

заявление за одобрение на планирани дейности и 

разходи за 2020 г .по подмярка 19.4“Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

от ПРСР 2014-2020 г. 

Стефан Спасов  
Председател на комисия за 

преценка обосноваността на 

разходите на МИГ 

№1 07.01.2020г. Питане от страната на Маджид Мандаджъ относно 

дейността на МИГ Стамболово Кърджали 54 
Маджид Мандаджъ 

 

 

 

 

Лятиф Расим 

Председател на УС  на МИГ Стамболово-Кърджали 54 
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Приложение 1 Таблици 

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  

15 20 4 20 4 - - - - 

 
ОПОС 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

НОИР, М.1, М2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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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; 

275 0 0 0 0 

Жители, които ще се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 

12000 1005 1005 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 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане  

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 

12 

разделен

а 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) 
21 24 24 20 20 20 20 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

6.4. № BG06RDNP001-19.323  на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 – Подмярка 6.4.1 

«Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности» 

6 6 6 3 3 3 3 0 0 0 0 

 

 

 

0,00% 0 0  

4.2 BG 06DNP001-19.216  на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 – Мярка 4.2. 

«Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти» 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

 

 

 

0,00% 0 0  
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4.1.2 BG 06DNP001-19.214  на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 – Мярка 4.1. 

«Инвестиции в земеделски стопанства» 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

0,00% 

0 0  

№   BG 06DNP001-19.214  на МИГ 

Стамболово-Кърджали 54 – Мярка 4.1. 

«Инвестиции в земеделски стопанства»  

11 13 13 12 12 12 12 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

BG06RDNP001-19.1997.2.  Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

2 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 

г. , но са включени в Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР) 

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

 №BG06RDNP001-19.200 7.6. Проучвания и 

инвестиции , свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на 

селата" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
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Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 50,00% 0 0 0,00% 

BG05M2OP001-3.011 подмярка 1 "Подкрепа 

за предучилищно възпитание и подготовка 

на деца в неравностойно положение" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50,00% 0 0 0,00% 

BG05M2OP001-3.010 Подмярка 2 

„Образователна интеграция  на ученици от 

маргинализирани общности“ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Мерки, финансирани от ОПОС  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0 0 0,00% 

"Подобряване на природозащитното 

състояние на видове от мрежата НАТУРА 

2000 чрез подхода ВОМР" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0 0 0,00% 

Общо: 24 27 27 23 23 23 23 2 2 2 2 8,3% 0 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

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

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 815 238,09 

  

 1 986 537,14 

 

  2 142 226,08 

  

1 465 116,37 

 

2 142 226,08 

  

1 465 116,37 

 

0,00 0,00 0,00 

№   BG 06DNP001-19.214  на 

МИГ Стамболово-Кърджали 

54 – Мярка 4.1. «Инвестиции 

в земеделски стопанства»  

1 524 483,40  856 274,09    50-60% 1 194 341,13  677 723,06    1 194 341,13  677 723,06    0,00 0,00 0,00 

Процедура BG06RDNP001-

19.215 „МИГ Стамболово-

Кърджали 54“ Мярка 4.1.2 

«Инвестиции в земеделски 

стопанства по тематична 

подпрограма за развитие на 

малки стопанства»    

46 800 32 760 70% 46 800 32 760 46 800 32 760 0,00 0,00 0,00 

BG 06DNP001-19.216  на 

МИГ Стамболово-Кърджали 

54 – Мярка 4.2. «Инвестиции 

в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти» 

193 310,8 96 655,4 50% 193 310,8 96 655,4 193 310,8 96 655,4 0,00 0,00 0,00 

BG06RDNP001-19.323 МИГ 

Стамболово – Кърджали 54, 

Подмярка 6.4.1 «Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски 

дейности» 

199 185 149 388,76 75% 199 185 149 388,76 199 185 149 388,76 0,00 0,00 0,00 
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BG06RDNP001-19.199  

7.2.Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

851 458,89 851 458,89 100,00% 508589,15 508589,15 508589,15 508589,15 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

0 0 0% 0 0 0           0 0,00 0,00 0,00 

№BG06RDNP001-19.200       

7.6.Проучвания и 

инвестиции свързани с 

поддържане, въстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на 

селата 

0 0 0% 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПОС (ЕФРР) 
186 644,28 186 644,28 100,00% 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 0,00 

"Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове от 

мрежата НАТУРА 2000 чрез 

подхода ВОМР" 

186 644,28 186 644,28 100,00% 186 644,28 186 644,28 186644,28 186644,28 186644,28 186644,28 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 
586 098,72 586 098,72 100% 584 311,31 584 311,31 584 311,31 584 311,31 286 410,45 286 410,45 0 

BG05M2OP001-3.011 

подмярка 1 "Подкрепа за 

предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в 

неравностойно положение" 

286 410,45 286 410,45 100% 286 410,45 286410,45 286410,45 286410,45 286410,45 286410,45 0 
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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 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Скл

ючен

и 

дого

вори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрен

ие 
Изпла

тена 

субсид

ия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

разделен

а 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) 
2 464 250,00    2 815   238,09    2 815   238,09 2 142 226,08 

  

1 465 116,37 

 

2 142 226,08 

  

1 465 116,37 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

№   BG 06DNP001-

19.214   Мярка 4.1. 

«Инвестиции в 

земеделски 

стопанства»  

704 100,00 1 524 483,40  1 524 483,40  1 194 341,13  677 723,06    1 194 341,13  677 723,06    0,00 0,00 0,00 704 100,00 0,00% 0,00 

BG05M2OP001-3.010 

Подмярка 2 „Образователна 

интеграция  на ученици от 

маргинализирани общности“ 

299 688,27 299 688,27 100% 297 900,86 297 900,86 297 900,86 286 410,45 0 0 0 

………                     

Общо: 3 587 981,09 2 759 280,14   2 913 181,67 2 236 071,96 2 913 181,67 2 236 071,96 473 054,73 473 054,73 0,00 
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№   BG 06DNP001-

19.215 Мярка 4.1.2. 

«Инвестиции в 

земеделски 

стопанства по 

тематична 

подпрограма за 

развитие на малки 

стопанства»  

164 300,00 46 800 46 800 46 800 32 760 46 800 32 760 0,00 0,00 0,00 164 300,00 0,00% 0,00 

BG 06DNP001-19.216  

на МИГ Стамболово-

Кърджали 54 – Мярка 

4.2. «Инвестиции в 

преработка 

/маркетинг на 

селскостопански 

продукти» 

146 600 193 310,8 193 310,8 193 310,8 96 655,4 193 310,8 96 655,4 0 0 0 146 600 0 0 

BG06RDNP001-

19.323 МИГ 

Стамболово – 

Кърджали 54, 

Подмярка 6.4.1 

«Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности» 

862 500 199 185 199 185 199 185 149 388,76 199 185 149 388,76 0 0 0 862 500 0 0 

BG06RDNP001-

19.199  7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

586 750,00 851 458,89 851 458,89 508 589,15 508589,15 508589,15 508589,15 0,00 0,00 0,00 586 750,00 0,00% 0,00 
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Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР)   

7.6.Проучвания и 

инвестиции свързани 

с поддържане, 

въстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природното 

наследство на селата 

0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПНОИР (ЕСФ) 

587 000,00 586 098,72 586 098,72 584 311,31 584 311,31 584 311,31 584 311,31 286 410,45 286 410,45 1,00 300 589,55 48,79 0,00 

BG05M2OP001-3.011 

подмярка 1 

"Подкрепа за 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка на деца в 

неравностойно 

положение" 

287 000,00 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 1,00  589,55 99,8% 0,00 

BG05M2OP001-3.010 

Подмярка 2 

„Образователна 

интеграция  на 

ученици от 

маргинализирани 

общности“ 

300 000,00 299688,27 299688,27 297 900,86 297 900,86 297 900,86  297 900,86 0,00 0,00 0,00 300 000 0,00% 0,00 

Мерки, 

финансирани от 

ОПОС (ЕФРР) 

187 075,00 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 1,00 430,72 99,76% 0,00 
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"Подобряване на 

природозащитното 

състояние на виидове 

от мрежата НАТУРА 

2000" 

187 075,00 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 1,00 430,72 100,00% 0,00 

Общо: 2 346 615,00 3 587 981,09 3 587 981,09 2 913 181,67 2 236 071,96 2 913 181,67 2 236 071,96 473 054,73 473 054,73 2,00 301 020,27 20,00% 0,00 

 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

        

                

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

Приоритет 1 -Развитие 

на устойчиво 

земеделие 

(растениевъдство и 

животновъдство) и 

преработка /4.1; 4,1.2 

и 4.2/ 

13 13 13 12 12 12 12 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Приоритет 2 Подкрепа 

на предприемачество 

за разнообразяване на 

икономиката, вкл. 

Развитието на туризма 

/6.4.1,6.4.2,7.5,7.6/ 

15 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 
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Приоритет 3 

Приобщаваща 

образователна среда 

/НОИР, м.1 и м.2/ 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 50,00% 0 0 0,00% 

Приоритет 4 

Подобряване на 

средата за обитаване 

/7.2,ОПОС/ 

3 4 4 3 3 3 3 1 1 1 1   33,33% 0 0 33,33% 

Общо: 33 21 21 20 20 20 20 2 2 2 2 6,06% 1 1 3,03% 

 

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 Развитие на 

устойчиво земеделие 

(растениевъдство и 

животновъдство) и 

преработка /4.1; 4.1.2 и 4.2/ 

1 571 283 889 034,09 50 -70%  1 434 451,93  807 138.46  1 434 451,93  807 138.46 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2 Подкрепа на 

предприемачество за 

разнообразяване на 

икономиката, вкл. 

Развитието на туризма 

/6.4.1,6.4.2,7.5,7.6/ 

392 495,8 246 044,16 75-100 % 199 185,00 149 388,76 199 185,00 149 388,76 0,00 0,00 0,00 
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Приоритет 3 Приобщаваща 

образователна среда /НОИР, 

м.1 и м.2/ 

586 098,72 586 098,72 100,00% 

 
584 311,31  

 
584 311,31   

 
584 311,31   

 

584 311,31 
 

286 410,45 286 410,45 0,00 

Приоритет 4 Подобряване 

на средата за обитаване 

/7.2,ОПОС/ 

1 038 103, 17 1 038 103,17 100,00% 

 

695 233,43 

 

695 233,43 

 

695 233,43 

 

695 233,43 

 

186 644,28 

 

186 644,28 0 

Общо: 3 587 980,69 2 759 280,14   2 913 181,67 2 236 071,96 2 913 181,67 2 236 071,96 473 054,73 473 054,73 0,00 

 

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

     

              

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет 

на 

субсидият

а 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 

ОСТАТЪК 

Проце

нт на 

одобре

ние Изпла

тена 

субсид

ия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

раздел

ена на 

колона 

2 

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

Приоритет 1 

Развитие на 

устойчиво 

земеделие 

(растениевъдство и 

животновъдство) и 

преработка 

/4.1,4.1.2, 4.2/ 

1 015 000,00 1 571 283 889 034,09 1 434 451,93  807 138.46 
 

1 434 451,93  807 138.46 0,00 0,00 0,00 1 015 000,00 0,00% 0,00 
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Приоритет 2 

Подкрепа на 

предприемачество 

за разнообразяване 

на икономиката, 

вкл. Развитието на 

туризма 

/6.4.1,6.4.2,7.5,7.6/ 

1 331 990,00 392 495,8 246 044,16 392 495,8 246 044,16 392 495,8 246 044,16 0,00 0,00 0,00 1 331 990,00 0,00% 0,00 

Приоритет 3 

Приобщаваща 

образователна 

среда /НОИР, м.1 и 

м.2/ 

587 000,00 586 098,72 586 098,72 584 311,31 584 311,31 

 

584 311,31 

 

584 311,31 286 410,45 286 410,45 286 410,45 300 590 48,79% 0,00 

Приоритет 4 

Подобряване на 

средата за 

обитаване 

/7.2,ОПОС/ 

773 825 1 038 103,17 1 038 103,17 

 

695 233,43 

 

695 233,43 

 

695 233,43 

 

695 233,43 186 644,28 186 644,28 186 644,28 587 180,72 24,12% 0,00 

Общо: 3  707 815  3 587 980,69  2 759 280,14  3 106 492,47 2 332 727,36  3 106 492,47 2 332 727,36 473 054,73 473 054,73 473 054,73 3 234 760,72 12,75% 0,00 

 

 

 

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

    
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 

1А 

Стимулиране на иновациите, 

сътрудничеството и развитието на 

базата от знания в селските 

райони; 

2 0 0 0 0 0 
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и горското 

стопанство и 

селските райони с 

акцент върху 

следните области: 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   

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 

конкурентоспособно

стта 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; 

10 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; 

1 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; 

3 0 0 186644,28 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 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство;  

0 0 0 0 0 0 
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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: 

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 

върху следните 

области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки 

предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

4 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното 

развитие в селските райони;  
0 0 0 0 0 0 

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

   

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  Брой/  

Площ/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода 

на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7   

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и горското 

стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели  

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

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) 

0 0 

(Отнася се за 

площта, обхваната 

от инвестиции за 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на изменението на 

климата икономика в селското стопанство, 

сектора на храните и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - публични 

и частни) 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на изменението на 

климата икономика в селското стопанство, 

сектора на храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на биоикономиката 

Общ размер на 

инвестициите 

0 0 (Сума от всички 

допустими 

инвестиционни 

разходи - публични 

и частни) 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на изменението на 

климата икономика в селското стопанство, 

сектора на храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 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 
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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 

 

 

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

      
                

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 
за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР 30 21 24 15 17 15 17 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ПУБЛИЧНИ 9 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Публичен орган/ община 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

НПО 5 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

други               0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ЧАСТНИ 21 21 21 15 15 15 15 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00% 
0 0 

 

0,00% 
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Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) (4.1. 

и 6.4.1) 

5 
5 

ЕООД 

5 

ЕООД 

5 

ЕООД 

5 

ЕООД 

5 

ЕООД 

5 

ЕООД 
0 0 0 0 0,00% 0 0 

 

0,00% 

Физическо лице (4.1. и 4.1.2) 12 11 11 8 8 8 8 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

ЕТ (4.1.) 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Лице, регистрирано по ТЗ 

(6.4.1. и  4.2) 
3 

4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Друго (ако е приложимо)                               

Общо от ЕЗФРСР: 30 21 24 15 17 15 17 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

от НОИР                 

 подм.1 "Подкрепа за 

предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в 

неравностойно положение"  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 100,00% 0 0 0,00% 

 подм.2 "Образователна 

интеграция на учениици от 

маргинализирани общности"  

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 

Общо от НОИР 2  1  1  1  1  1  1 1 1 1 1 50,00% 0 0 0,00% 

от ОПОС                               

"Подобряване на 

природозащитното 

състояние на видове от 

мрежа НАТУРА 2000 чрез 

подхода ВОМР" 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0 0 0,00% 

Общо от ОПОС 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,00% 0 0 0,00% 

                                

ОБЩО: 33 23 26 17 19 19 19 2 2 2 2 6,06% 0 0 0,00% 
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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

/ 

ПОЛУЧАТЕЛ

И 

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 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪК 

Проце

нт на 

одобре

ние 

Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

раздел

ена на 

колона 

2 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 899 740,00 851 458,89 851 458,89 851 458,89 851 458,89 851 458,89 851 458,89 0,00 0,00 0,00 899 740,00 0,00% 0,00 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Публичен 

орган/ община 
782 350,00 475 807,06  475 807,06 475 807,06 475 807,06 475 807,06 475 807,06 0,00 0,00 0,00 782 350,00 0,00% 0,00 

НПО 117 390 375 651,83  375 651,83 375 651,83 375 651,83 375 651,83 375 651,83 0,00 0,00 0,00 117 390 0,00% 0,00 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

ЧАСТНИ 2 034 000,00 2 456 486,01 1 538 108,95 1 963 777,6 1 184 989,88 1 963 777,6 1 184 989,88 0,00 0,00 0,00 2 034 000,00 0,00% 0,00 

Малко или 

средно 

предприятие 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00% 0,00 

Микропредпри

ятие (ЕООД – 

6.4.1 и 4.1-5) 
484 285,72 488 448,27  303 412,39 488 448,27  303 412,39 488 448,27  303 412,39 0,00 0,00 0,00 484 285,72 0,00% 0,00 

Физическо лице 

(4.1-12) 
1 162 285,68 1 211 386,18 790 302,08 1 091 985,18 670 902,08 1 091 985,18 670 902,08 0,00 0,00 0,00 1 162 285,68 0,00% 0,00 

ЕТ (4.1-1 96 857,16 190 033,35   114 020,01 190 033,35   114 020,01 190 033,35   114 020,01 0,00 0,00 0,00 96 857,16 0,00% 0,00 

Лице, 290 571,44 566 618,21  330 374,47 193 310,80 96 655,40 193 310,80 96 655,40 0,00 0,00 0,00 290 571,44 0,00% 0,00 
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регистрирано 

по ТЗ (6 4.1. и 

4.2 - 3) 

Друго (ако е 

приложимо) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933 740,00 3 307 944,9 2 389 567,84 2 815 236,49  2 036 448,77 2 815 236,49  2 036 448,77 0,00 0,00 0,00 2 933 740,00  0,00% 0,00 

от НОИР                           

 подм.1 

"Подкрепа за 

предучилищно 

възпитание и 

подготовка на 

деца в 

неравностойно 

положение"  

287000,00 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 286 410,45 589,55 99,79% 0,00 

 подм.2 

"Образователн

а интеграция 

на учениици от 

маргинализира

ни общности"  

300 000,00 299 688,27 299 688,27 297 900,86 297 900,86 297 900,86 297 900,86 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00% 1,00 

Общо от 

НОИР 
587000,00 586 098,72 586 098,72 584 311,31 584 311,31 584 311,31 584 311,31 286 410,45 286 410,45 286 410,45 300 589,55 48,79 1,00 

от ОПОС                           

 "Подобряване 

на 

природозащит

ноото 

състояние на 

видове от 

мрежа 

НАТУРА 2000 

чрез подхода 

ВОМР" 

187 075,00 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 99,76% 0,00 

Общо от 

ОПОС 
187 075,00 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 429,72 99,76% 0,00 

ОБЩО: 3 707 815,00 4 0080 687,9 3 162 310,84 3 586 192,08 2 807 404,36 3 586 192,08 2 807 404,36 473 054,73 473 054,73 473 054,73  3 234 759,27 12,76% 0,00 
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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 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

% на 

заяв

енат

а 

помо

щ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхв

ърле

но/ 

оттег

лено/ 

анул

иран

о 

заяв

лени

е 

Мотив 

за 

отхвъ

рляне 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

Изплате

на 

субсиди

я 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

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

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

    3 479 338,78 2 448 351,12 

  

2 815 238,09 1 960 287,14 

    

2 815 238,09 1 960 287,14       

№ 

BG06RDNP001

-19.199 Мярка 

7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктур

а“ 

ОБЩИНА 

СТАМБО-

ЛОВО 

"Основен 

ремонт на 

ОУ "Христо 

Ботев", с. 

Долно 

Ботево, 

oбщина 

Стамболово

, в УПИ I, 

кв. 10 по 

к.к. на с. 

Долно 

Ботево, 

oбщина 

Стамболово 

132 937,32 132 937,32 100% 132 937,32 132 937,32 не  -  132 937,32 132 937,32   0 
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ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛ

И резерва 

 Ремонт и 

рехабилита

ция на 

детски 

площадки 

в населени 

места на 

територият

а на 

Община 

Кърджали 

342 869,74     342 869,74     100% 342 869,74     342 869,74     не  -  342 869,74     342 869,74     0 0 0 

Сдружение 

СЪЮЗ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

ТРАКИЯ -  

Спортен 

комплекс - 

мултифункц

ионално 

игрище за 

мини 

футбол и 

тенис на 

корт, 

фитнес 

площадка, 

площадка за 

мини голф, 

разполагане 

на 

съблекални 

- 

контейнери 

в имот с 

№000223 в 

землището 

на село 

Долно 

Черковище, 

община 

375 651,83 375 651,83 100% 375 651,83 375 651,83 не - 375 651,83 375 651,83 0 0 0 
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Стамболово 

 

 

 

 

 

 

Процедура   

BG 

06DNP001-

19.214  на 

МИГ 

Стамболово-

Кърджали 54 

– Мярка 4.1. 

«Инвестиции 

в земеделски 

стопанства» 

0001 

Хълми 

Юзеир 

Мюмюн 

 

Модерниза

ция на 

животновъ

дно 

стопанство 

195 000,00 97 500,00 50% 195 000,00 97 500,00 -  195 000,00 97 500,00 0 0 0 

0002 

Азиме 

Шуаиб 

Халил 

Закупуване 

на 

земеделски 

инвентар 

за 

животновъ

дно 

стопанство 

112 400,00 56 200,00 50% 112 400,00 56 200,00 Не - 112 400,00 56 200,00 0 0 0 

0004 
Джевджет 
Селями 
Ахмед 

Закупуван
е на 
земеделск
а техника 
за 
модерниза
ция на 
земеделск
и 
стопанств
а 

99 414,00 59 648,40 60% 99 414,00 59 648,40 Не - 99 414,00 59 648,40 0 0 0 

0005 

Билял 

Митат 

Яхяоглу 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника и 

инвентар 

за 

модерниза

90 960,00 54 576,00 60% 90 960,00 54 576,00 Не - 90 960,00 54 576,00 0 0 0 
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ция на 

земеделско 

стопанство 

0008 

Делчо 

Железанов 

Живаков 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника   

131 040,00 78 624,00 60% 131 040,00 78 624,00 Не - 131 040,00 78 624,00 0 0 0 

0009 

Севилджан 

Мехмед 

Садула 

 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

модерниза

ция на 

земеделско 

стопанство 

124 680,00 74 808,00 60% 124 680,00 74 808,00 Не - 124 680,00 74 808,00 0 0 0 

00012 

Емине 

Джемалети

н Шевки 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника за 

модерниза

ция на 

земеделско 

стопанство 

75 477,60 45 286,56 60% 75 477,60 45 286,56 Не - 75 477,60 45 286,56 0 0 0 

 0013 

Огнян 

Ташинов 

Антонов 

 

Изграждан

е на 

система за 

капково 

напояване 

върху 

153.739 дка 

череши в 

с.Орешниц

а, община 

Кърджали 

81 416,18 40 708,09 50% 81 416,18 40 708,09 Не - 81 416,18 40 708,09 0 0 0 
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0014 

„Био-Лидер 

8“ ЕООД 

Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства   

93 920,00 56 352,00 60% 93 920,00 56 352,00 Не - 93 920,00 56 352,00 0 0 0 

 0015 

ЕТ „ЧЗП – 

Гюнер 

Сербест“ 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника 

190 033,35 114 020,01 60% 190 033,35 114 020,01 Не - 190 033,35 114 020,01 0 0 0 

0003  

„Теко-глас“ 

ЕООД 

резерва 

Модерниза

ция на 

земеделско

то 

стопанство 

195 343,27 97 671,63 50% 195 343,27 97 671,63 Не - 195 343,27 97 671,63 0 0 0 

0006 

Делчо 

Дианов 

Маринов-

резерва 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника   

134 799,00 80 879,40 60% 134 799,00 80 879,40 Не - 134 799,00 80 879,40 0 0 0 

Процедура 

BG06RDNP0

01-19.215 

„МИГ 

Стамболово-

Кърджали 

54“ Мярка 

4.1.2 

«Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства 

по 

тематична 

подпрограма 

за развитие 

на малки 

стопанства» 

Назмие 

Рамадан 

Мустафа 

Закупуване 

на 

земеделска 

техника 

46 800 32 760 70% 46 800 32 760 Не - 46 800 32 760    
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BG 

06DNP001-

19.216  на 

МИГ 

Стамболово-

Кърджали 54 

– Мярка 4.2. 

«Инвестици

и в 

преработка 

/маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти» 

«Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства» 

Тракея 

ЕООД 

ЦЕХ ЗА 

ПРОИЗВОД

СТСТВО 

НА 

БРАШНО 

ОТ ЛИМЕЦ 

И РЪЧ-НО 

ИЗРАБОТЕ

НИ 

ХРАНИТЕЛ

НИ 

ПРОДУКТИ 

И 

НАПИТКИ 

ОТ ЛИМЕЦ 

193 310,8 96 655,4 50% 193 310,8 96 655,4 Не - 193 310,8 96 655,4    
  

№ 

BG06RDNP0

01-19.323  на 

МИГ 

Стамболово-

Кърджали 54 

– Подмярка 

6.4.1 

«Инвестици

и в подкрепа 

на 

неземеделск

и дейности» 

Шпец 

Кнауф 

ЕООД 

Изграждан

е на център 

за 

професион

ално 

обучение 
188 261,45 141 196,09 75% - - 

Отхв

ърле

н 

Съгл. 

т.21 и 

т.24 

от 

Услов

ията 

за 

канди

даства

не 
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Мирел 13 

ЕООД 

Закупуване 

на 

строителна 

машина 

73  342,50 55 006,88 75% 73  342,50 55 006,88 Не  73  342,50 55 006,88    
  

 

Ефе сервиз 

ЕООД 

Закупуване 

на мини 

багер 73  342,50 55 006,88 75% 73  342,50 55 006,88 Не  73  342,50 55 006,88    
  

 

ЕТ ЧЗП-

Гюнер 

Сербест 

Изграждан

е на 

мрежова 

фотоволта

ична 

система с 

мощност 

60 kWp за 

собствени 

нужди“ 

185 045,96 92 522,98 50% - - 
Отхв

ърлен 

Съглас

но т.21 

от 

Услови

ята за 

кандид

атства

не 

- - - - - 
  

 

Стром тех 

ЕООД 

Закупуване 

на 

строителни 

машини – 

багер с 

кабина и 

мотокар 

52 500 39 375 75% 52 500 39 375 Не - 52 500 39 375    
  

 

ЗП Хайри 

Джелатин 

Фейзи 

Изграждан

е на цех за 

производст

во на 

картонени 

чаши за 

еднократна 

употреба 

290 793,22 218 094,91 75% - - 
Отте

глен 
- - -    
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Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансирани 

от ЕЗФРСР) 

                          
 

  

 
  0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00   

 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Мерки, 

финансиран

и от ОПОС  

(ЕФРР) 

    186 644,28 186 644,28  100% 186 644,28 186 644,28     186 644,28 186 644,28 186 644,28 186 644,28 0,00 

 

BG16M10P00

2- 3.012    

мярка 

"Подобряване 

на 

природозащи

тното 

състояние на 

видове от 

мрежата 

НАТУРА 

2000 чрез 

подход 

ВОМР" 

ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛ

И 

„Подобряв

ане на 

природоза

щитното 

състояние 

на три вида 

прилепи на 

територият

а на МИГ 

Стамболов

о- 

Кърджали 

54"  

186644,28 186644,28 100% 186644,28 186644,28 не  -  186644,28 186644,28 186644,28 186644,28 0,00 

Мерки, 

финансиран

и от 

    586 098,72 584 311,31 100% 584311,31 584311,31     584311,31 584311,31 286410,45 286410,45 0,00  
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ОПНОИР 

(ЕСФ) 

BG05M2OP0

01-3.011 

подмярка 1 

"Подкрепа за 

предучилищн

о възпитание 

и подготовка 

на деца в 

неравностойн

о положение" 

ОБЩИНА 

КЪРДЖАЛИ 

 „Заедно – 

за 

щастливо 

детство“ 

286 410,45 286 410,45 100% 286410,45 286410,45 не -  286410,45 286410,45 286410,45 286410,45 0,00 

BG05M2OP0

01-3.010 

Подмярка 2 

„Образовател

на 

интеграция  

на ученици от 

маргинализир

ани 

общности“ 

ОУ „Иван 

Вазов“ 

 „Заедно 

можем“ 

 

 

 

 

299688,27 

 

 

 

 

   299 688,27 

 

  

 

 

100% 297 900,86 297 900,86 не  - 297 900,86 297 900,86 0,00 0,00 0,00 

Общо:     4 252 081,78 3 221 094,12    3 586 193,68 2 731 242,73     3 288 292,82 2  433 341,87 473 054,73 473 054,73 0,00 

 

 


