
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
Заявен общ размер на 

разходите по заявления, 
подадени в МИГ

Заявена субсидия по 
заявления, подадени в 

МИГ

Интензитет на заявената 
помощ, %

Одобрен общ размер на 
разходите по проект от 

МИГ

Субсидия по проектите, 
одобрени от МИГ

Заявен общ размер на 
разходите по проект към 

УО/ДФЗ

Заявена субсидия към 
УО/ДФЗ

Одобрен общ размер на 
разходите по проект от 

УО/ДФЗ

Субсидия по проектите, 
одобрени от УО/ДФЗ

Изплатена субсидия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мерки, финансирани от 
ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР)

Мярка 4.1. Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 

стопанства

Мярка 4.2 Инвестиции в 
преработка и маркетинг 

на селскостопански 
продукти

Мярка 6.4 Подкрепа за 
инвестиции в 

установяването и 
развитието на 

неселскостопански 
дейности

590 345,90 473 996,93 80,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мярка 7.2 Подкрепа за 
инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 

инфраструктура, 
включително инвестиции 

в енергия от 
възобновяеми източници 
и спестяване на енергия

Мярка 7.5 Подкрепа за 
публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 
туристическа 

информация и малка по 
мащаб туристическа 

инфраструктура

138 000,00 138 000,00 100,00% 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Проучвания и 
инвестиции, свързани с 

поддържане, 
възстановяване и 
подобряване на 

културното и природното 
наследство на селата

Мерки, които не са част 
от ПРСР 2014 - 2020 г. , 

но са включени в 
Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани 
от ЕЗФРСР)

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



Мярка 21 „Съхраняване 
и популяризиране 
културно-историческо и 
природно наследство на 
територията на МИГ 
„Тутракан – Сливо поле“, 
извън Регламент (EC) № 
1305/2013, но 
отговаряща на целите на 
ЕЗФРСР

141 262,92 141 262,92 100,00% 37 844,54 37 844,54 37 844,54 37 844,54 0 0 0

Мерки, финансирани от 
ОПОС (ЕФРР)

Мярка 109 ОПОС 
Подобряване на 
природозащитното 
състояние на видове от 
мрежата Натура 2000 
чрез подхода ВОМР

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

Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР)

Марка ОПИК 1 
Капацитет за растеж на 
МСП

2 829 938,80 2 546 944,92 90,00% 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 0

Общо: 3 699 547,62 3 300 204,77 89,21% 1 862 471,34 1 693 808,66 1 862 471,34 1 693 808,66 591 236,80 532 113,12 0,00



ОСТАТЪК
Процент на 
одобрение

колона 2 минус 
колона 11

колона 11 
разделена 

на колона 2

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

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

Мярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства

603 000,00 603 000,00 0,00%

Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и 
маркетинг на селскостопански 

продукти
100 000,00 100 000,00 0,00%

Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието на 

неселскостопански дейности
500 000,00 590 345,90 473 996,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00% 0,00

Мярка 7.2 Подкрепа за инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура, 
включително инвестиции в енергия от 
възобновяеми източници и спестяване 

на енергия

1 100 000,00 1 100 000,00 0,00%

Мярка 7.5 Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура

230 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00% 0,00

7.6 Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство 

на селата

200 000,00 200 000,00 0,00%

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 
- 2020 г. , но са включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 (финансирани от 
ЕЗФРСР)

Мярка 21 „Съхраняване и 
популяризиране културно-

историческо и природно наследство 
на територията на МИГ „Тутракан – 

Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 
1305/2013, но отговаряща на целите 

на ЕЗФРСР

200 000,00 141 262,92 141 262,92 37 844,54 37 844,54 37 844,54 37 844,54 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00% 0,00

Мерки, финансирани от ОПОС 
(ЕФРР)

Мярка 109 ОПОС Подобряване на 
природозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000 чрез 
подхода ВОМР

325 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 482,00 0,00% 0,00

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

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

Сума на 
субсидията на 

Сключени 
договори

Изплатена 
субсидия

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен 
бюджет на 
субсидията 

за целия 
период

Заявен общ размер на 
разходите по 

заявления, подадени в 
МИГ

Заявен размер на 
субсидията по 

заявления, подадени в 
МИГ

Одобрен общ размер 
на разходите по 
проект от МИГ

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от МИГ



Мерки, финансирани от ОПИК 
(ЕФРР)

Марка ОПИК 1 Капацитет за растеж 
на МСП 1 955 000,00 2 829 938,80 2 546 944,92 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 532 113,12 1 422 886,88 27,22% 0,00

Общо: 5 213 482,00 3 699 547,62 3 300 204,77 1 862 471,34 1 693 808,66 1 862 471,34 1 693 808,66 591 236,80 532 113,12 532 113,12 4 681 368,88 10,21% 0,00



Цел за 
периода 

2014 – 2020 

Процент на 
одобрение

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 - Устойчив 
бизнес, създаващ 
заетост и доходи, 
разнообразяване на 
икономическите 
дейности

36 14 14 6 6 6 6 2 2 2 2 5,56% 0 0 0,00%

Приоритет 2 - 
Подобряване на 
жизнената среда и 
достъпа до услуги за 
населението

13 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Приоритет 3 - Развитие 
на териториална 
идентичност, основана 
на културноисторическо 
наследство и природни 
дадености

20 10 10 2 2 2 2 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Общо: 69 25 25 9 9 9 9 2 2 2 2 2,90% 0 0 0,00%

Брой договори с 
изплатена субсидия 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

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



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 - Устойчив 
бизнес, създаващ заетост 
и доходи, 
разнообразяване на 
икономическите дейности

3 420 284,70 3 020 941,85 88% 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 0,00

Приоритет 2 - 
Подобряване на 
жизнената среда и 
достъпа до услуги за 
населението

138 000,00 138 000,00 100% 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00

Приоритет 3 - Развитие 
на териториална 
идентичност, основана на 
културноисторическо 
наследство и природни 
дадености

141 262,92 141 262,92 100% 37 844,54 37 844,54 37 844,54 37 844,54 0,00 0,00 0,00

Общо: 3 699 547,62 3 300 204,77 89,21% 1 862 471,34 1 693 808,66 1 862 471,34 1 693 808,66 591 236,80 532 113,12 0,00

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



ОСТАТЪК
Процент на 
одобрение

колона 2 
минус 

колона 11

колона 11 
разделена 
на колона 

2

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

Приоритет 1 - 
Устойчив бизнес, 
създаващ заетост и 
доходи, 
разнообразяване 
на икономическите 
дейности

3 158 000,00 3 420 284,70 3 020 941,85 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 532 113,12 2 625 886,88 16,85% 0,00

Приоритет 2 - 
Подобряване на 
жизнената среда и 
достъпа до услуги 
за населението

1 330 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 1 330 000,00 0,00% 0,00

Приоритет 3 - 
Развитие на 
териториална 
идентичност, 
основана на 
културноисторичес
ко наследство и 
природни 
дадености

725 482,00 141 262,92 141 262,92 141 262,92 141 262,92 141 262,92 141 262,92 0,00 0,00 0,00 725 482,00 0,00% 0,00

Общо: 5 213 482,00 3 699 547,62 3 300 204,77 1 965 889,72 1 797 227,04 1 965 889,72 1 797 227,04 591 236,80 532 113,12 532 113,12 4 681 368,88 10,21% 0,00

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

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

ОБЩ РАЗМЕР 
НА 

СУБСИДИЯТА 
НА Сключени 

договори

Изплатена 
субсидия

ПРИОРИТЕТИ

Одобрен 
бюджет на 

субсидията за 
целия период

Заявен общ размер на 
разходите по заявления, 

подадени в МИГ

Заявен общ размер на 
разходите по заявления, 

подадени в МИГ

Одобрен общ размер 
на разходите по 
проект от МИГ

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от МИГ



Приоритети на съюза за 

развитие на селските 
райони

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 3 4 5 6 7 8

1А
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 
развитието на базата от знания в селските райони;

1B

Укрепване на връзките между селското стопанство, 
производството на храни, горското стопанство и 
научноизследователската дейност и иновациите, 
включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели;

1C
Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 
горското стопанство;

2A

Подобряване на икономическите резултати на всички 
земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането 

и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на 
увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство;

2B
Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-
специално приемствеността между поколенията;

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;

3B
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата;

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 
разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в 
зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на 
състоянието на европейските ландшафти;

4B
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите;

4C
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на 

управлението им;

5A
Повишаване на ефективността при потреблението на вода в 

селското стопанство; 

5B
Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост; 

5C

Улесняване на доставките и използването на възобновяеми 
източници на енергия, на странични продукти, отпадъци и 

остатъци, и други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката;

5D
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство;

5E
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода 

в сектора на селското и горското стопанство;

6A
Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването на 
работни места;

1 0 0 0 0 0

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони; 2 0 0 0 0 0

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива 

на изменението на климата 
икономика в селското 
стопанство, сектора на 

храните и горското 
стопанство, с акцент върху 

следните области:

Насърчаване на социалното 
приобщаване, намаляването 

на бедността и 
икономическото развитие в 

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

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

2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 
допринасят проектите

2

Стимулиране на трансфера 
на знания и иновациите в 

областта на селското и 
горското стопанство и 

селските райони с акцент 
върху следните области:

Повишаване на 
жизнеспособността на 

земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на 

всички видове 
селскостопанска дейност във 

всички региони и 
насърчаване на новаторските 

технологии в селското 

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 

Възстановяване, опазване и 
укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и 
горското стопанство, с 
акцент върху следните 

области:



6C
Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 
качеството им в селските райони;

FA Друга област 

икономическото развитие в 
селските райони, с акцент 
върху следните области:



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

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

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

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

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

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

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

Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка Приоритет Област Индикатор



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

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4A

Възстановяване, опазване и 
укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 
„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 
земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските 
райони)

Обща подпомогната площ (ха) 

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4A

Възстановяване, опазване и 
укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по 
„Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 
земеделие с висока природна 

стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти (За горско 

стопанство)

Обща подпомогната площ (ха) 

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на 

торовете и пестицидите (За 
земеделие и развитие на селските 

райони)

Обща подпомогната площ (ха) 

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на 

торовете и пестицидите (За горско 
стопанство)

Обща подпомогната площ (ха) 

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на 
почвите и подобряване на 

управлението им  (За земеделие и 
развитие на селските райони)

Обща подпомогната площ (ха) 

P4
Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 
със селското и горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на 
почвите и подобряване на 

управлението им (За горско 
стопанство)

Обща подпомогната площ (ха) 

Обща подпомогната площ (ха)

(Отнася се за площта, обхваната 
от инвестиции за напояване)

Общ размер на инвестициите

(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - публични и 

частни)

Общ размер на инвестициите

Повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 

стопанство 

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 

5A

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 

0 0

Насърчаване на ефективното 
Улесняване на доставките и 



(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - публични и 

частни)

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 
подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР
P5

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство

5D
Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 
селското стопанство

Обща площ (ха)

За мярка 4 и др. подобни, включени в 
стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство

5D
Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от 
селското стопанство

Брой на подпомаганите животински 
единици (ЖЕ)

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. 
подобни на тях, включени в 

стратегията за ВОМР
P5

Насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 
нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство

5E
Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора 
на селското и горското стопанство 

Обща площ (ха)

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

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



Цел за 
периода 2014 

– 2020 

Процент на 
одобрение

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

ПУБЛИЧНИ 31 11 11 3 3 3 3 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

Публичен орган/ община 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

НПО 21 11 11 3 3 3 3 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

други

ЧАСТНИ 29 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

Малко или средно предприятие 29 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

Микропредприятие (Моля, 
отбележете и юридическата форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго (ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 60 15 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

от ОПОС

Юридически лица с нестопанска цел 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

Общо от ОПОС 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0

от ОПИК

Малки и средни предприятия (МСП) 7 10 10 6 6 6 6 2 2 2 2 28,57% 0 0 0

Общо от ОПИК 7 10 10 6 6 6 6 2 2 2 2 28,57% 0 0 0

ОБЩО: 69 25 10 9 9 9 9 2 2 2 2 2,90% 0 0 0

Брой договори с 
изплатена субсидия 

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

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 
ПОЛУЧАТЕЛИ

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



ОСТАТЪК
Процент на 
одобрение

колона 2 
минус 

колона 11

колона 11 
разделена 

на колона 2

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

от ЕЗФРСР

ПУБЛИЧНИ 1 730 000,00 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 0,00 0,00 0,00 1 730 000,00 0,00% 0,00

МИГ 0,00

Публичен орган/ община 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 0,00% 0,00

НПО 630 000,00 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 279 262,92 0,00 0,00 0,00 630 000,00 0,00% 0,00

други

ЧАСТНИ 1 203 000,00 590 345,90 473 996,93 473 996,93 473 996,93 473 996,93 473 996,93 0,00 0,00 0,00 1 203 000,00 0,00% 0,00

Малко или средно предприятие 1 203 000,00 590 345,90 473 996,93 473 996,93 473 996,93 473 996,93 473 996,93 0,00 0,00 0,00 1 203 000,00 0,00% 0,00

Микропредприятие (Моля, 
отбележете и юридическата 

форма)

Физическо лице

ЕТ

Лице, регистрирано по ТЗ

Друго (ако е приложимо)

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 000,00 869 608,82 753 259,85 753 259,85 753 259,85 753 259,85 753 259,85 0,00 0,00 0,00 2 933 000,00 0,00% 0,00

от ОПОС

Юридически лица с нестопанска 
цел

325 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 482,00 0,00% 0,00

Общо от ОПОС 325 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325 482,00 0,00% 0,00

от ОПИК

Малки и средни предприятия 
(МСП) 

1 955 000,00 2 829 938,80 2 546 944,92 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 532 113,12 1 422 886,88 27,22% 0,00

Общо от ОПИК 1 955 000,00 2 829 938,80 2 546 944,92 1 686 626,80 1 517 964,12 1 686 626,80 1 517 964,12 591 236,80 532 113,12 532 113,12 1 422 886,88 27,22% 0,00

ОБЩО: 5 213 482,00 3 699 547,62 3 300 204,77 2 439 886,65 2 271 223,97 2 439 886,65 2 271 223,97 591 236,80 532 113,12 532 113,12 4 681 368,88 10,21% 0,00

5 213 482,00

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

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

ОБЩ РАЗМЕР НА 
СУБСИДИЯТА НА 
Сключени договори

Изплатена 
субсидия

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 
ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен бюджет 
на субсидията за 

целия период

Заявен общ размер на 
разходите по заявления 

подадени в МИГ

Заявен общ размер на 
субсидията по заявления, 

подадени в МИГ

Одобрен общ размер 
на разходите по 
проект от МИГ

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от МИГ



Одобрена

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)

Мярка 6.4 Подкрепа за инвестиции в 
установяването и развитието на 
неселскостопански дейности / 

BG06RDNP001-19.140

BG06RDNP001-19.140-0001 ВД СТРОЙ ЕООД “Закупуване на  Комбиниран 
многофункционален багер с челен 

товарач и оборудване за 
осъществяване на комплекс от услуги 
за населението на община Сливо Поле 

и община Тутракан“

156 975,00 133 428,75 85,00% Отхвърлен 1. В бизнес плана и получения отговор, са посочени 
услуги, за които би се използвала техниката, свързани с 

развитие на земеделието в района и по-конкретно с 
производство на земеделска продукция (те са част от 

технологична карта за създаване и отглеждане на 
земеделски култури). Съгласно условията за 

кандидатстване, прилагането на мярка 6.4 има за цел 
повишаване конкурентоспособността на територията 
посредством инвестиции в неземеделски дейности. 

Също така превеждането на терени в добро 
агротехническо състояние за обработка и прокопаването 

на канали за напояване на земеделска продукция за 
населението не се включват в обхвата на посочените от 
кандидата кодове на икономически дейности, отнасящи 

се до проектното предложение. 
2. Съгласно обосновката, се предвижда с актива, обект 

на инвестицията да бъде осигурявано „бързо и 
качествено снегопочистване”. Зимното поддържане на 
местните пътища и улици на територията на община 

Сливо поле през зимния период, включително 
почистване на лед и сняг и третиране против заледяване 

на пътните настилки и съоръженията, е обект на 
обществена поръчка и се възлага на избран в 
съответствие с приложимото законодателство 

изпълнител. Това се отнася за поддържането на пътната 
мрежа и улиците и в населените места на територията 

на община Тутракан. 
3. Съществена част от услугите, които ще бъдат 

предлагани на населението на територията на МИГ се BG06RDNP001-19.140-0002 „КиК ПЛАНТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД

“Закупуване на  Компактен 
многофункционален багер с челен 

товарач , багерна уредба и 
специфично оборудване за 

осъществяване на специализирани 
услуги за населението на територията 

на МИГ –Тутракан - Сливо Поле“

155 400,00 132 090,00 85,00% Оттеглен

% на 
заявената 

помощ

Одобрен общ 
размер на разх. 

по проект от 
УО/ ДФЗ

Изплатена 
субсидия

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от МИГ

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 

МИГ

Отхвърлен
о/ 

оттеглено/ 
анулирано 
заявление

Мотив за отхвърляне Заявен общ размер 
на разходите по 

проект към УО/ДФЗ

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Име на кандидата/ 
получателя

Име на проекта Заявен общ размер 
на разходите по 

заявления подадени 
в МИГ

Заявен  размер на 
субсидията по 

заявления, 
подадени в МИГ



BG06RDNP001-19.140-0003 ЖУДЕА ЕООД Развитие и модернизация на шивашко 
предприятие в с. Голямо Враново

78 521,00 58 890,75 75,00% Отхвърлен 1.Проектното предложение е подписано от 
упълномощено лице, но пълномощното не е с 

нотариална заверка; 
2.Представена е празна декларация за неприложими 

документи, като с прилагането й с отговора на 
зададения въпрос е посочена дата 1.3.2019г.,а не датата 

на подаване на проектното предложение; 
3. Таблица за допустими инвестиции, отново е 

нечетлива в прикачения формат pdf; 
4. В приложения Бизнес план няма обосновка на 

проекта, не е ясно защо са необходими за закупуване 
тези активи, за какво точно ще се ползват и защо някои 
от тях ще се купуват по 1 бр, а други са планирани за 

закупуване по 2 или 5 броя, няма изчислена 
себестойност на услугата. Бизнес планът не обосновава 

необходимостта от финансиране на това проектно 
предложение. На първа страница формулярът не е 

подписан. Във формуляра за кандидатстване е 
посочено, че ще се разкрият две нови работни места за 
жени. Защо в бизнес плана се планира закупуване на 

двуконечна права машина 5 броя никъде не е обяснено 
и обосновано; 

5. Декларация по ЗМСП има прикачени приложенията 
на декларацията, но същите не са попълнени; 

6. Не е представено Решение за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка 
на въздействие върху околната среда/решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на 
екологична оценка/ становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната степен на 
значително отрицателно въздействие/решение по 
оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда 
(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за 

BG06RDNP001-19.140-0004 ЕТ Сиси Севинч Сеид Реконструкция на къща за настаняване 
в с. Пожарево, общ. Тутракан

199 449,90 149 587,43 75,00% Отхвърлен 1. Основна информация за проектното предложение не 
е по образеца, т.2 не е попълнена, стойност на проекта е 

199 499,90лв, като тази цифра не съответства на 
цифрите с тези в таблица на допустими инвестиции и 

бизнес план; 
2. Представена е Декларация за неприложимост за 

документите, които не са приложими за конкретното 
проектно предложение, попълнена и подписана от 

кандидата, но ЕИК не е на кандидата; 
3. ТДИ не е представена във формат pdf, от прикачения 

файл се вижда, че отново в раздел Б не са посочени 
активите по вид за обзавеждането; посочени са суми за 

всички видове СМР, а в обща информация за ПП е 
записано, че ще се финансира само разхода по част 

"Конструкции", междинното искане не е вярно 
посочено, не съответства с цифрата в основната 

информация за ПП, заявената субсидия е в размер на 
175 038,29 лв.; 

4. Декларация за представляващия кандидата, 
приложение 6 не е представена; 

5. Декларация за липса или наличие на двойно 
финансиране не е представена; 

6. Декларация по ЗМСП е представена, но не се чете 
годината, за която са посочени данните, ЕИК не е на 
кандидата, приложенията не са коректно сканирани; 
7. Бизнес план - не е обоснована необходимостта от 
реконструкция на къщата, всъщност не става ясно от 

приложените документи дали ще се реконструира 
съществуващата паянтова постройка или ще се 

изгражда нова къща. В представения бизнес план 
правния статут не е вярно описан, т.2 - Предпроектно 

проучване не е попълнена, посочените рекламни 
материали не са в бюджета, няма ги и в таблица 2, няма 

обосновка на продажните цени на услугата, не е 
посочено, че ще се провежда процедура по ПМС 160, 

Мярка 7.5 Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура / 

BG06RDNP001-19.142

BG06RDNP001-19.142-0001 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ПО 
ВОДОМОТОРЕН СПОРТ - 

РЯХОВО"

Разнообразяване на туристическата 
инфраструктура чрез създаване на 

посетителски център и туристически 
атракции свързани с река Дунав

138 000,00 138 000,00 100,00% 138 000,00 138 000,00 138 000,00 138 000,00 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)

Мярка 21 „Съхраняване и 
популяризиране културно-историческо 
и природно наследство на територията 

на МИГ „Тутракан – Сливо поле“ / 
BG06RDNP001-19.141

BG06RDNP001-19.141-0001 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"БРАТСТВО 1906 Г."

Съхраняване и популяризиране 
природното наследство на 
територията на с. Бръшлен

14 153,68 14 153,68 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0002 СДРУЖЕНИЕ 
"ТРАНСМАРИСКА"

Старите къщи на Тутракан 17 994,54 17 994,54 100% 17 994,54 17 994,54 17 994,54 17 994,54 0 0 0

BG06RDNP001-19.141-0003 Сдружение с нестопанска цел 
"Зелена точка"

Организиране и провеждане на "Рибен 
фест Бръшлен"

9 296,40 9 296,40 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0004 ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО 
БОТЕВ 1926"

Организиране и възстановка на 
обичаи Дядовден в с. Черешово и 

Бабинден в с. Борисово

14 378,40 14 378,40 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0005 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ХРИСТО БОТЕВ 1928 Г."

Организиране и възстановка на 
обичаи "Булчински кравай" в с. Малко 

Враново и "Лазаровден" в с. Голямо 
Враново

10 345,20 10 345,20 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0006 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ПОЗНАЙ СЕБЕ СИ - 1911 Г. 

"

Организиране на Републиканско 
състезание по водомоторен спорт и 

Нептунова вечер в с. Ряхово

13 893,60 13 893,60 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0007 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ХРИСТО БОТЕВ 1928"

Въстановка на празник "Гергьовден на 
етносите" в гр. Сливо поле

14 846,40 14 846,40 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0008 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"ИВАН ВАЗОВ - 1927"

Организиране на "Празник на 
баклавата в с. Кошарна"

10 018,14 10 018,14 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0009 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"НИКОЛА ЙОНКОВ 
ВАПЦАРОВ 1927 Г."

Организиране на Фолклорен празник 
"Греяна ракия и зелева чорба от 

старовремската софра" в с. Бабово

16 486,56 16 486,56 100% Оттеглен

BG06RDNP001-19.141-0010 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
"СВЕТЛИНА - 1941 Г."

Наследството на загадъчните алиани 19 850,00 19 850,00 100% 19 850,00 19 850,00 19 850,00 19 850,00 0 0 0

Мерки, финансирани от ОПОС 
(ЕФРР)

„МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 
109 ОПОС „Подобряване на 

природозащитното състояние на 
видове от мрежата Натура 2000 чрез 

подхода ВОМР“

Мерки, финансирани от ОПИК 
(ЕФРР)

„МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка 
ОПИК 1 „Капацитет за растеж на 

МСП“
BG16RFOP002-2.042-0001 МИЛАНОВ - Г ЕООД Повишаване производителността на 

"МИЛАНОВ - Г" ЕООД
390 007,00 351 006,30 90% Отхвърлен Съгласно т.27 „Допълнителна информация” от 

Условията за кандидатстване по процедурата 
проектното предложение се отхвърля когато общия 

брой получени точки за всеки един раздел е по-малък от 
20 % от максималния брой точки за съответния раздел. 
В т.22 „Критерии и методика за оценка на проектното 
предложение” по отношение  на  раздел II "Капацитет 

на кандидата в инвестиционни проекти и управление" е 
определен максимален брой от 6 точки.

Проектното предложение получава общо 1 точка по 
раздела, което е по-малко от изискуемия праг от 20 % 

от максималния брой точки по раздела.
Разделът "Капацитет на кандидата в инвестиционни 

проекти и управление" съдържа два критерия: 
1."Инвестиционна дейност на кандидата за последните 

три приключили финансови години", по който 
кандидатът получава 0 точки, тъй като, съгласно данни 
от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 
последните три приключили финансови години, преди 
годината на кандидатстване, Кандидатът е реализирал 

общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА 
(машини, производствено оборудване и апаратура) и 

ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и др.) през последните три приключили 

финансови години на стойност по-малко от 40% от 
заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

2."Внедрени машини/стандарти/системи за 
управление", по който, проектът получава 1 точка, тъй 



BG16RFOP002-2.042-0002 НИК-ПЛАСТИК - ВАЛЯ 
ПЕТРОВА ЕТ

Подобряване на 
конкурентоспособността и развитие на 
капацитета за растеж във фирма " Ник- 

Пластик- Валя Петрова" ЕТ

385 336,80 346 803,12 90% 385 336,80 346 803,12 385 336,80 346 803,12 385 336,80 346 803,12 0

BG16RFOP002-2.042-0003 ЛЕОПАРД РУСЕ ЕООД Модернизация на машините 389 581,00 350 622,90 90% Отхвърлен Съгласно т.27 „Допълнителна информация” от 
Условията за кандидатстване по процедурата 

проектното предложение се отхвърля когато общия 
брой получени точки за всеки един раздел е по-малък от 
20 % от максималния брой точки за съответния раздел. 
В т.22 „Критерии и методика за оценка на проектното 
предложение” по отношение  на  раздел II "Капацитет 

на кандидата в инвестиционни проекти и управление" е 
определен максимален брой от 6 точки.

Проектното предложение получава общо 1 точка по 
раздела, което е по-малко от изискуемия праг от 20 % 

от максималния брой точки по раздела.
Разделът "Капацитет на кандидата в инвестиционни 

проекти и управление" съдържа два критерия: 
1."Инвестиционна дейност на кандидата за последните 

три приключили финансови години", по който 
кандидатът получава 0 точки, тъй като, съгласно данни 
от Справката за нетекущите (дълготрайните) активи за 
последните три приключили финансови години, преди 
годината на кандидатстване, Кандидатът е реализирал 

общо инвестиции свързани със закупуване на ДМА 
(машини, производствено оборудване и апаратура) и 

ДНА (патенти, лицензии, търговски марки, програмни 
продукти и др.) през последните три приключили 

финансови години на стойност по-малко от 40% от 
заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта. 

2."Внедрени машини/стандарти/системи за 
управление", по който, проектът получава 1 точка, тъй BG16RFOP002-2.042-0004 ЕТ КИПАРИС-ИВАН 

КОСТАНЦАЛИЕВ
Повишаване конкурентоспособността 
и засилване на експортният потенциал 

на ЕТ”КИПАРИС-ИВАН 
КОСТАНЦАЛИЕВ”, посредством 
подобряване на производствения 

капацитет на предприятието

58 300,00 52 470,00 90% Оттеглен

BG16RFOP002-2.042-0005 ИЗОЛАТ ООД Подобряване на производствения 
капацитет и генериране на 

допълнителен експортен потенциал в 
"Изолат" ООД чрез разширяване на 

технологичния парк

205 900,00 185 310,00 90% 205 900,00 185 310,00 205 900,00 185 310,00 205 900,00 185 310,00 0

BG16RFOP002-2.042-0006 ИННТЕХ ЕООД Повишаване на производителността и 
експортния потенциал на ИННТЕХ 

ЕООД

254 758,00 229 282,20 90% 254 758,00 229 282,20 254 758,00 229 282,20 0,00 0,00 0

BG16RFOP002-2.042-0007 "Ай Би Джи Моторс" ЕООД Повишаване на производителността и 
експортния потенциал на АЙ БИ ДЖИ 

МОТОРС ЕООД

391 166,00 352 049,40 90% 391 166,00 352 049,40 391 166,00 352 049,40 0,00 0,00 0

BG16RFOP002-2.042-0008 СГМ ПЛАСТИКС ЕООД Подобряване на производителността и 
повишаване на експортния потенциал 

на "СГМ Пластикс" ЕООД

391 166,00 352 049,40 90% 391 166,00 352 049,40 391 166,00 352 049,40 0,00 0,00 0

BG16RFOP002-2.042-0009 ЕТ "КИПАРИС - ИВАН 
КОСТАНЦАЛИЕВ"

Повишаване конкурентоспособността 
и засилване на експортният потенциал 

на ЕТ ”КИПАРИС-ИВАН 
КОСТАНЦАЛИЕВ”, посредством 
подобряване на производствения 

капацитет на предприятието.

58 300,00 52 470,00 90% 58 300,00 52 470,00 58 300,00 52 470,00 0,00 0,00 0

BG16RFOP002-2.042-0010 ТОСИТА АД Подобряване на капацитета на Тосита 
АД за производство на метални 

изделия

305 424,00 274 881,60 90% Оттеглен

Общо: 3 699 547,62 3 300 204,77 1 862 471,34 1 693 808,66 1 862 471,34 1 693 808,66 591 236,80 532 113,12 0,00


