
 

I. Обосновка за исканите промени в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Гълъбово – Опан“ 

Съществуващ текст в Стратегията за 

ВОМР 
Предложение за промяна в Стратегията за 

ВОМР 
Обосновка за исканата промяна 

В точка 6. Финансов план 6.1. 

Индикативно разпределение на средствата 

по програми/фондове и по мерки: 

В точка 6. Финансов план 6.1. Индикативно 

разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки: 

Искането за промяна се извършва на основание 

чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.3 от Наредба 

№22/14.12.2015 г. 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода  

на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 – 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

  

ОТ 

МЯРКА 4 

ПОДМЯР

КА 4.1 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА" 

528 074 18% 

ПОДМЯР

КА 4.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕ

ТИНГ НА 

205 362 7% 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода  

на стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 – 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

  

ОТ 

МЯРКА 4 

ПОДМЯР

КА 4.1 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА" 

528 074 

605281 

18% 

20,63 

% 

ПОДМЯР

КА 4.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТ

ИНГ НА 

205 362 

146 560 

7% 

5% 

В рамките на  10% от  сумата  за финансиране 

по мерки от  ПРСР  (ЕЗФРСР), се  допуска да 

бъде прехвърлена  сума от подмярка 4.2 и 

подмярка 7.2 в размер  на остатъчния  финансов 

ресурс след проведени процедури и оценка, към 

подмярка 4.1 ,  при наличие на проектни 

предложения включени в списък с резервни 

предложения, след проведен прием и оценка. 

По подмярка 4.2 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти" са проведени четири приема до 

момента входирани са две проектни 

предложения, на по-късен етап едното е 

оттеглено от бенефициента. Считаме, че на този 

етап няма потенциал за усвояване на повече 

средства. 



СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ" 

МЯРКА 7 

ПОДМЯР

КА 7.2. 

ИВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО 

ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИНВЕСТИЦИИ В 

ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И 

СПЕСТЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ 

1 056 

148 

36% 

 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ" 

МЯРКА 7 

ПОДМЯР

КА 7.2. 

ИВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИНВЕСТИЦИИ В 

ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И 

СПЕСТЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ 

1 056 1

48 

1 037 

743 

36% 

35,37 

 

По подмярка 7.2 са обявявани два приема за 

подбор на проектни предложения и остатъчния 

бюджет в размер на 18 405 лв. не е достатъчен 

според интензитетът и размерът на минимална 

стойност за едно проектно предложение се 

пренасочва в подмярка 4.1 където към момента 

има шест проектни предложения включени в 

списък на резервните проектни предложения. 

Тази промяна би позволила  преразпределяне на 

финансов ресурс, след проведени процедури за 

прием, които са  индикатор за проявения 

интерес и потребностите на територията на 

МИГ.  Предлаганата промяна предвижда 

неизползван след проведен прием ресурс да 

бъде пренасочен към  друга процедура по 

частни (непублични) мерки от ЕЗФРСР, по 

която след проведен прием  са 

останали  проектни предложения,  включени в 

резервния списък, за които не достига финансов 

ресурс. Това  очакваме да доведе до постигане в 

по-кратки срокове на допълнителни ефекти от 

проектните дейности, за  по-високо изпълнение 

на заложените  по мярката индикатори  от 

СВОМР, усвояване на средствата по мерките от 

ПРСР.   Наличието на проектни предложения в 

резервен списък по определени процедури 

е  показател за  засилен интерес към  такъв тип 

проектни дейности и по-висока потребност от 

инвестиране на публичен ресурс  в такива 

приоритетни направления. Насочването   към 

тези мерки е свързано и с максимално запазване 

на секторната,  приоритетната  и целева 

насоченост на инвестициите 
   

В точка 6. Финансов план. 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението на 

В точка 6. Финансов план. 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението 

Искането за промяна се извършва на основание 

чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.3 от Наредба 



средствата по програми и по мерки: на средствата по програми и по мерки: №22/14.12.2015 г. 

…… по Приоритет 1 са отделени 25 % от общия  

публичен принос на СВОМР. 

…… по Приоритет 1 са отделени 25 %  25,63 

% от общия  публичен принос на СВОМР. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

….. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени  75 

% от общия  публичен принос на СВОМР. 

….. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени  

75 % 74,37%от общия  публичен принос на 

СВОМР. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

……към мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ ПРСР са насочени 25 % от  бюджета по 

Стратегията, като средствата по двете подмерки 

4.1 и 4.2 са съответно 528 074 лева и 205 362 

лева. 

……към мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ ПРСР са насочени 25 % 25,63 % от  

бюджета по Стратегията, като средствата по 

двете подмерки 4.1 и 4.2 са съответно 528 

074 605 281 лева и 205 362 146560 лева. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

…….. идентичност към мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ на ПРСР са насочени 40% от средствата 

на Стратегията, като по подмяра 7.2 и 7.1 

паричните потоци са съответно 1 056 148 лева и 

117 350 лева. 

…….. идентичност към мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ на ПРСР са насочени 40% от 

средствата на Стратегията, като по подмяра 

7.2 и 7.1 паричните потоци са съответно 1 

056 148 1 037 743 лева и 117 350 лева. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

В точка 6. Финансов план 6.1. Индикативно 

разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки: 

В точка 6. Финансов план 6.1. 

Индикативно разпределение на средствата 

по програми/фондове и по мерки: 

Искането за промяна се извършва на основание 

чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба 

№22/14.12.2015 г. 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за 

периода  

на стратегията 

лева % 

 Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

  

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за 

периода  

на стратегията 

лева % 

 Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

  

По подмярка 4.1 се разпределят средства в 

рамер на 536 657 лв.. При проведена процедура 

за подбор на проектни предложения 

№BG06RDNP001-19.068-S1, шест предложения 

са включени в резервния списък, за които не 

достига финансов ресурс. Това е индикатор за 

проявения интерес и потребностите на 

територията на МИГ. Предвид това, че на 



(ЕЗФРСР) 

ОТ 

МЯРКА 

4 

ПОДМЯ

РКА 4.1 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА" 

605281 20,63 

% 

ПОДМЯ

РКА 4.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕ

ТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ" 

146 

560 

 

5% 

МЯРКА 

6 

ПОДМЯ

РКА 6.4. 

„ИНВЕСТИЦИОННА 

ПОДКРЕПА ЗА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

1 026 

811 

35% 

МЯРКА 

7 

ПОДМЯ

РКА 7.2. 

ИВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО 

ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИНВЕСТИЦИИ В 

ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И 

СПЕСТЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ 

1 037 

743 

35,37

% 

(ЕЗФРСР) 

ОТ 

МЯРКА 

4 

ПОДМЯ

РКА 4.1 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА" 

605281 

1 141 

938

  

20,63 

% 

30,59

% 

ПОДМЯ

РКА 4.2. 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРЕРАБОТКА/МАРКЕ

ТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОДУКТИ" 

146 

560 

5% 

3,93% 

МЯРКА 

6 

ПОДМЯ

РКА 6.4. 

„ИНВЕСТИЦИОННА 

ПОДКРЕПА ЗА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

1 026 

811 

1 289 

154 

35% 

34,54

% 

МЯРКА 

7 

ПОДМЯ

РКА 7.2. 

ИВЕСТИЦИИ В 

СЪЗДАВАНЕТО, 

ПОДОБРЯВАНЕТО 

ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА 

ВСИЧКИ ВИДОВЕ 

МАЛКА ПО МАЩАБИ 

ИНФРАСТРУКТУРА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО 

ИНВЕСТИЦИИ В 

ЕНЕРГИЯ ОТ 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ И 

СПЕСТЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ 

1 037 

743 

35,37

% 

27,80

% 

територията са развити основно земеделието и 

енергетиката считаме за целесъобразно 

добавяне на допълнителни средства по мярката. 

По подмярка 4.2 не се разпределят 

допълнителни средства предвид на това, че до 

момента са проведени четири процедури за 

подбор и не е проявен интерес Считаме, че на 

този етап няма потенциал за усвояване на 

повече средства. 

По подмярка 6.4 се разпределят средства в 

рамер на 262 343 лв. До момента са проведени 

две процедури за прием на проектни 

предложения и в списък на резервните 

предложения разполагаме с един оценен проект. 

Считаме, че подмярката има потенциал за 

реализиране на нов прием. 

По подмярка 7.2. не се разпределят 

допълнителни средства след консултации с 

основните бенефициенти Общини Гълъбово и 

Опан не е проявен интерес. 

По подмярка 7.1 не се разпределят средства до 

момента са проведени три приема, индикаторите 

по мярката са изпълнени, считаме че на този 

етап няма потенциал за усвояване на повече  

средства. 



 Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 – 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

 Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

ПОДМЯ

РКА 7.1 

„ТЕРИТОРИЯТА МИГ 

ГЪЛЪБОВО-ОПАН НИ 

ОБЕДИНЯВА” 

117 

350 

4% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР: 

2 933 

745 

100 % 

 Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 – 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

 Мерки, извън 

обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 

1305/2013, но 

съответстващи на 

целите на 

регламента 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

ПОДМЯ

РКА 7.1 

„ТЕРИТОРИЯТА МИГ 

ГЪЛЪБОВО-ОПАН НИ 

ОБЕДИНЯВА” 

117 

350 

4% 

3,14% 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР: 

2 

933 74

5 

3 732 

745 

100 % 



 Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие (25 

на сто от общите 

публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи 

разходите по 

подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4)“. 

977 

915 

 

 

 Текущи разходи и 

популяризиране на 

стратегия за водено 

от общностите 

местно развитие (25 

на сто от общите 

публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи 

разходите по 

подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4)“. 

977 91

5 

1 091 

915 

 

 

В точка 6. Финансов план. 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението на 

средствата по програми и по мерки: 

В точка 6. Финансов план. 6.2. Финансова 

обосновка на бюджета и разпределението на 

средствата по програми и по мерки: 

Искането за промяна се извършва на основание 

чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба 

№22/14.12.2015 г. 

…… по Приоритет 1 са отделени  25,63 % от общия  

публичен принос на СВОМР. 

…… по Приоритет 1 са отделени  25,63 %  34,52 % 

от общия  публичен принос на СВОМР. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

….. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени  74,37% от 

общия  публичен принос на СВОМР. 

….. За Приоритет 2 от СВОМР са отделени  74,37% 

65,48% от общия  публичен принос на СВОМР. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

……към мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ 

ПРСР са насочени 25,63 % от  бюджета по 

Стратегията, като средствата по двете подмерки 4.1 

и 4.2 са съответно 605 281 лева и 146560 лева.  

……към мярка 4 „Инвестиции в материални 

активи“ ПРСР са насочени 25,63 %  34,52 %от  

бюджета по Стратегията, като средствата по двете 

подмерки 4.1 и 4.2 са съответно 605 281 1 141 938 

лева и 146 560 лева.  

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

……..към  мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР са насочени  35 % от средст-

вата по Стратегията, като средствата по подмярка 6.4 

са 1 026 811 лв. 

……..към  мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР са насочени  35 % 34,54% 

от средст-вата по Стратегията, като средствата по 

подмярка 6.4 са 1 026 811 1 289 154 лв. 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

…….. идентичност към мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР са 

…….. идентичност към мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ на ПРСР 

С актуализирания размер на сумите се 



насочени 40% от средствата на Стратегията, като по 

подмяра 7.2 и 7.1 паричните потоци са съответно  1 

037 743 лева и 117 350 лева. 

са насочени 40% 30,94% от средствата на 

Стратегията, като по подмяра 7.2 и 7.1 паричните 

потоци са съответно  1 037 743 лева и 117 350 

лева. 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 

В точка 9. Индикатори за мониторинг и оценка. 9.1. 

Индикатори за цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места: 

В точка 9. Индикатори за мониторинг и оценка. 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места: 

Искането за промяна се извършва на основание 

чл.10, ал.1 от Споразумение № РД 50-136/ 

21.10.2016 г. във връзка с чл.39, т.1 от Наредба 

№22/14.12.2015 г. 

Индикатори по отношение на цялостното развитие на 

СМР 

Вид  

индикат

ор 

Индикатор 

Мер

на  

един

ица 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на  

информация 

Изходен 

Брой 

проекти,  

финансиран

и по СМР 

Брой 32 
Базата данни 

на МИГ 

 

Брой 

бенефициент

и,  

подпомогнат

и по СМР 

Брой 53 
Базата данни 

на МИГ 

 

Брой на 

участниците                         

- в обучения 

в  

информацио

нни 

дейности 

Брой 

700                                   

200                                     

500 

Базата данни 

на МИГ 

 

Брой на 

получените 

дни  

обучения, 

средно 

Брой 46 
Базата данни 

на МИГ 

 Брой Брой 120 База данни 

Индикатори по отношение на цялостното развитие на 

СМР 

Вид  

индикат

ор 

Индикатор 

Мер

на  

един

ица 

Цел до 

края на 

стратег

ията 

Източник на  

информация 

Изходен 

Брой 

проекти,  

финансиран

и по СМР 

Брой 32 39 
Базата данни 

на МИГ 

 

Брой 

бенефициент

и,  

подпомогнат

и по СМР 

Брой 53 
Базата данни 

на МИГ 

 

Брой на 

участниците                         

- в обучения 

в  

информацио

нни 

дейности 

Брой 

700                                   

200                                     

500 

Базата данни 

на МИГ 

 

Брой на 

получените 

дни  

обучения, 

средно 

Брой 46 
Базата данни 

на МИГ 

 Брой Брой 120 База данни 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 



консултиран

и  

потенциални 

бенефициент

и 

на  МИГ 

 

Брой  

дейности за 

придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност 

Брой 30 
База данни 

на  МИГ 

Резултат

ен 

Брой 

подпомогнат

и  

иновативни 

дейности 

Брой 11 
Базата данни 

на МИГ 

 

Общ брой на 

създадените 

нови 

работни 

места или  

запазени 

съществува

щи 

Брой 46 
Базата данни 

на МИГ 

 

Население в 

територията, 

което се 

ползва 

подобрената 

среда 

Брой 13 000 
Базата данни 

на МИГ 

 

Ползватели 

уязвими 

групи от 

населението 

и в т.ч 

малцинства 

Брой 600 
База данни 

на  МИГ 

 
Брой на 

участниците, 
Брой 200 

База данни 

на  МИГ 

консултиран

и  

потенциални 

бенефициент

и 

на  МИГ 

 

Брой  

дейности за 

придобиване 

на умения и 

постигане на 

обществена 

активност 

Брой 30 
База данни 

на  МИГ 

Резултат

ен 

Брой 

подпомогнат

и  

иновативни 

дейности 

Брой 11 
Базата данни 

на МИГ 

 

Общ брой на 

създадените 

нови 

работни 

места или  

запазени 

съществува

щи 

Брой 46 54 
Базата данни 

на МИГ 

 

Население в 

територията, 

което се 

ползва 

подобрената 

среда 

Брой 13 000 
Базата данни 

на МИГ 

 

Ползватели 

уязвими 

групи от 

населението 

и в т.ч 

малцинства 

Брой 600 
База данни 

на  МИГ 

 
Брой на 

участниците, 
Брой 200 

База данни 

на  МИГ 



успешно 

завършили 

обучение 

 

Брой 

подадени 

заявления за 

кандидатств

ане по 

СВОМР 

Брой 50 
База данни 

на  МИГ 

 

успешно 

завършили 

обучение 

 

Брой 

подадени 

заявления за 

кандидатств

ане по 

СВОМР 

Брой 50 57 
База данни 

на  МИГ 

 

В точка 9. Индикатори за мониторинг и оценка. 9.2 

Индикатори по мерки 

В точка 9. Индикатори за мониторинг и оценка. 9.2 

Индикатори по мерки 

 

Индикатори по мярка 4.1 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Цел 

до 

края 

на  

стра

теги

ята 

Източник 

на 

информа

ция 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката 

Брой 7 

База 

данни на  

МИГ 

Брой 

бенефицие

нти, 

подпомогн

ати по  

мярката 

Брой 15 

База 

данни на  

МИГ 

Резултат 

Брой 

проекти 

свързани с 

иновации 

Брой 2 

База 

данни на  

МИГ 

Индикатори по мярка 4.1 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Цел 

до 

края 

на  

стра

теги

ята 

Източник 

на 

информа

ция 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката 

Брой 
7 

11 

База 

данни на  

МИГ 

Брой 

бенефицие

нти, 

подпомогн

ати по  

мярката 

Брой 15 

База 

данни на  

МИГ 

Резултат 

Брой 

проекти 

свързани с 

иновации 

Брой 2 

База 

данни на  

МИГ 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 



Общ брой 

на 

създаденит

е нови 

работни 

места или 

запазени 

съществува

щи 

Брой 20 

База 

данни на  

МИГ 

 

Общ брой 

на 

създаденит

е нови 

работни 

места или 

запазени 

съществува

щи 

Брой 
20 

23 

База 

данни на  

МИГ 

 

Индикатори по мярка 6.4 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Цел 

до 

края 

на  

стра

теги

ята 

Източник 

на 

информа

ция 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката 

Брой 7 

База 

данни на  

МИГ 

Брой 

бенефицие

нти, 

подпомогн

ати по  

мярката 

Брой 15 

База 

данни на  

МИГ 

Резултат 

Брой 

проекти 

свързани с 

иновации 

Брой 2 

База 

данни на  

МИГ 

Индикатори по мярка 6.4 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна  

единица 

Цел 

до 

края 

на  

стра

теги

ята 

Източник 

на 

информа

ция 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката 

Брой 
7 

10 

База 

данни на  

МИГ 

Брой 

бенефицие

нти, 

подпомогн

ати по  

мярката 

Брой 15 

База 

данни на  

МИГ 

Резултат 

Брой 

проекти 

свързани с 

иновации 

Брой 2 

База 

данни на  

МИГ 

С актуализирания размер на сумите се 

актуализират и свързаните с промяната 

индикатори по мерките. 



Общ брой 

на 

създаденит

е нови 

работни 

места или 

запазени 

съществува

щи 

Брой 20 

База 

данни на  

МИГ 

 

Общ брой 

на 

създаденит

е нови 

работни 

места или 

запазени 

съществува

щи 

Брой 
20 

25 

База 

данни на  

МИГ 

 

 


