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1. Съдържание на доклада с номерирани страници - 2 – 3 стр:
2. Списък на съкращенията, включени в доклада - 3 – 3 стр.;
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица
на територията на МИГ - 4 – 4 стр.;
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на
такива - 4 – 5 стр;
5. Изпълнение на целите на СВОМР - 5 – 5 стр;
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период - 6 – 10 стр.;
6. 1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ - 6 –7 стр.;
6. 2. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма - 6 –6 стр;
6. 3. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати - 6 –6 стр;
6. 4. Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор - 6 –7 стр;
6. 5. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ - 7 –8 стр;
6. 6. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на
електронната страница на МИГ - 8 –10 стр.;
6. 7. 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 - 6 – 6 стр;
6. 5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им - 10 –10 стр;
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР -10 –10 стр;
8. Управление на Местната инициативна група - 10 –12 стр:
8. 1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ - 10 – 10 стр.;
8. 2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР - 10 – 11 стр.;
8. 3. Промяна на счетоводител на МИГ - 11 - 11 стр.;
8. 4. Промяна на други служители на МИГ 7 – 7 стр.;
8. 5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ - 11 - 11 стр.;
8. 6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ - 11 - 11 стр.;
8. 7. Промяна на офиса на МИГ - 11 - 11 стр.;
8. 8. други въпроси свързани с управлението на МИГ - 11 - 11 стр.;
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9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 12 – 12
стр.
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и
изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията - 12 – 12 стр.
11. Индикатори - 12 – 22 стр.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики - 12 – 22 стр.
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред - 12 – 24 стр.
14. Опис на приложения – 24 – 24 стр.

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

ЕПС
ЕС
КВ. КМ.
МЗХ
МИГ
НПО
ОбС
ОП
ОС
ДФЗ
ПРСР
ОП РЧР
ОП ИК
РА
СВОМР
УО
УС
ЦУ
АПК

Екип по прилагане на стратегията
Европейски съвет
Квадратни километра
Министерство на земеделието и храните
Местна инициативна група
Неправителствена организация
Общински съвет
Оперативна програма
Общо събрание – колективен върховен орган на МИГ
Държавен фонд земеделие
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентноспособност”
Разплащателна агенция
Стратегия за водено от общностите местно развитие
Управляващ орган
Управителен съвет – управителен орган на МИГ
Централно управление
Административно процесуален кодекс

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ

В процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР бяха идентифицирани следните групи
заинтересовани страни:
 Представители на местната власт – Община Котел, Община Сунгурларе и Община
Върбица, представители на местната власт, служители в общинска администрация,
училища;
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 Държавни институции, структури на местно ниво - ОбД «Земеделие», Общ. Служби
«Земеделие и гори», ДБТ, Дирекции „Социално подпомагане”;
 Земеделски производители (физически лица, ЕТ или юридически лица) – регистрирани
по Наредба № 3 от 1999 г.;
 Микропредприятията от територията;
 Представители на малкия и среден бизнес (МСП );
 Читалища;
 Неправителствен сектор. НПО;
 Малцинствени групи;
 Медии;
 Широка общественост.
За периода на доклада представители от всички групи заинтересовани страни взеха
участие в проведените мероприятия и дейности по популяризиране, информираност и
публичност на СВОМР на МИГ “Котел, Сунгурларе и Върбица“. На място в офиса на
сдружението и на проведените информационни срещи за местни лидери бяха проведени
консултации на потенциални бенефициенти – представители на всички групи заинтересовани
страни.
През отчетния период не е стартирал прием на проектни предложения поради промени в
нормативната уредба и липса на техническа обезпеченост. Това не позволява да бъде
отчетено реално въздействие от изпълнението на СВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива

В процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР бяха идентифицирани следните
уязвими групи:
1. Лица и семейства в неравностойно социално положение, включващи:
 Социално слаби лица и семейства,
 Лица с увреждания.
2. Самотно живеещи възрастни хора.
Особена рискова група е тази на регистрираните безработни лица без специалност и без
образование (основно или по-ниско).
Ниското равнище на доходите и на двете идентифицирани уязвими групи и липсата на
възможност за адекватна заетост характеризират най- общо потребностите им, защото е
повишен рискът от социално изключване, бедност и неравенство.
Малцинствени групи идентифицирани в СВОМР са:
 Ромска;
 Мохамеданска;
 Каракачанска.
На територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” хармонично живеят
представители на четири етнически групи / българи, роми, турци и каракачани/ и няколко
религиозни общности /източно православни християни, мюсюлмани сунити, мюсюлмани
шиити, евангелско протестантство /евангелизъм/ и др. Доколкото делът на отделните групи е
сравнително голям, то на територията не съществува усещане, че отделните групи –
етнически или верски, са уязвими. / Територията е с най – голяма концентрация на ромско
население. /Според данни на НСИ «Общината с най-висока концентрация на роми в
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държавата е Котел. В нея всеки 4-и е ром. Според данни от последното преброяване на
населението от 2011 г. град Върбица, Шуменско, е най-ромската територия в страната. Тук
55,4 на сто от населението се самоопределят като цигани.»/
За периода на доклада в проведените мероприятия и дейности по популяризиране,
информираност и публичност на СВОМР на МИГ “Котел, Сунгурларе и Върбица“ взеха
участие част от идентифицираните уязвими групи /безработни, лица с увреждания, роми,
мохамедани, каракачани, пенсионери/. На място в офиса на сдружението и на проведените
информационни срещи за местни лидери на същите бяха проведени консултации.
5. Изпълнение на целите на СВОМР

Основните цели, застъпени в СВМОР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” са:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на околната
среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за превенция и
управление на риска и за използване потенциала на културното наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката;
4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на
работната сила;
5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за
създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни дейности;
6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на
населението;
Специфични цели:
Специфична цел 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски сектор;
Специфична цел 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности;
Специфична цел 3: Повишаване на привлекателността и превръщането на територията на
МИГ в предпочитана туристическа дестинация;
Специфична цел 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната икономика;
Специфична цел 5: Подобряване на условията за живот на територията на МИГ;
Специфична цел 6: Подобряване на условията за устойчива и качествена заетост на жителите
на територията на МИГ.
Не са осъществявани приеми и подбор на проекти, затова не може да се определи, че
през 2017 година извършените дейности имат съществен принос по изпълнение на
заложените основни и специфични цели.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
6. 1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;
6. 2. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните
мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
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Разработен бе Индикативен годишен график за прием на проектни предложения,
приет с решение на Общото събрание от 24. 01. 2017 г. Същият бе съгласуван с
управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020, Оп РЧР 2014 – 2020 и ОП ИК 2014 – 2020.
поради неясноти в нормативната уредба той не бе реализиран и това наложи неговата
актуализация. Новият Индикативен годишен график за прием на проектни предложения бе
съгласуван с всички страни по Споразумение РД 50 – 194/ 29. 11. 2016. Същият не бе
реализиран поради промени в нормативната уредба и липса на техническа обезпеченост.
Проведена бе процедура за провеждане на конкурс за избор на външни експертоценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” в срок от 07. 09.
2017 г. до 28. 09. 2017 г. при стриктно спазване на Вътрешните правила за избор и подбор на
външни експерти – оценители на проекти по СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица”, приети с решение на Общото събрание от 15. 08. 2017 г. Подадени бяха 28
заявления за участие в конкурса. Конкурсът премина през следните етапи: 1. Проверка по
документи за наличието на изискуемите документи и съответствие с посочените в обявата
изисквания; 2. Подбор на външни експерти. Комисия в състав: Петя Шиварова – ИД, Ренета
Христова – експерт СВОМР и Борислав Антонов – член на УС на СНЦ „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица” взе решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз
основа на посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези
изисквания. Всички кандидати бяха допуснати до втория етап на конкурса. Изготвен и
публикуван бе списък с одобрените външни оценители – 28 човека.
6. 3. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциалните кандидати;

През отчетния период екипът на Сдружението проведе многобройни неформални
срещи с жители на общината по въпроси, свързани с прилагането на СВОМР. Форматът на
срещите не бе официален, поради което няма доказателствен материал за провеждането им.
Темите, които бяха застъпени бяха относно дейността на Сдружението и възможностите за
усвояване на средства чрез кандидатстване с проектни предложения. През отчетния период
бяха проведени 150 неформални срещи.
Персоналът даваше консултации на потенциални бенефициенти във връзка с
кандидатстване по различните мерки на СВОМР. В края на отчетния период бе констатирано,
че липсата на анкети за обратна връзка не позволяват точната отчетност. В процес на
разработка е формуляр за консултации и обратна връзка.
6. 4. Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални
получатели на финансова помощ до сключване на договор;

Екипът на „МИГ
документи:

Котел, Сунгурларе и Върбица” разработи следните работни

 Правилник за вътрешния трудов ред;
 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране
на тероризма;
 Правила за реда за осъществяване на общополезна дейност и за набиране и разходване
на средства;
 Система за предварителен контрол при поемането на финансови задължения и
извършване на разход на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.
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 Процедура за подбор на проекти към СВОМР.

Разработени бяха пакет документи по заложените в Индикативен годишен график за
прием на проектни предложения за 2017 година – насоки за кандидатстване по отделните
мерки на СВОМР, формуляри, свързани с процеса на консултиране и подпомагане, образци
на документи за кандидатстване по отделните мерки на СВОМР, формуляри, свързани с
процеса на оценка на проектните предложения по мерките заложени в Индикативен годишен
график за 2017 година за прием на проектни предложения:
 Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства»;
 Мярка 4.2. «Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти»;


Мярка 7. 2. „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на
МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“;



Мярка 7. 6. «Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на територията на МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица» ;



Мярка 120 „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 001 - 1 ОПРЧР «Достъп до заетост и обучения»;
Мярка 001 - 2 ОПИК «Повишаване на производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на МИГ»




За съгласуване с Управляващия орган на ОПРЧР 2014 – 2020 е изпратен пакетът
документи по мярка 001-1 „ Достъп до заетост и обучения “ от стратегията за ВОМР на МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица“ посредством процедура на подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ: № БС05М90Р001 - …. МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица –
достъп до заетост и обучения.

6. 5. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
Екипът на МИГ разработи и поддържа деловодна система, в която се регистрират всички
административни актове на Сдружението при спазване изискванията на чл. 12, ал. 1 на АПК.

Деловодната дейност и документооборотът се извършват при спазване на следните принципи:
1. Насочване на документите съобразно функциите, изпълнявани от структурните звена и
длъжностните лица; 2. Съобразяване движението на документите с технологичната
последователност на управленските и деловодни операции; 3. Целенасочено и без загуба на
време движение на документите и изключване или свеждане до минимум на обратните
придвижвани; 4. Спазване на възприетата стандартизация и унификация на документите.
Сдружението съхранява следните документи, в отделни досиета: Документи, засягащи правния статут
на Сдружението; Документи, засягащи дейността на Управителния съвет и Общото събрание; Лични
досиета на служителите;
Входяща и Изходяща кореспонденция; Организационни документи;
Финансови документи.

Проведена бе процедура за директно възлагане на доставка на основание чл.20 ал. 4, т. 3 от
ЗОП от 15.04.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител за „Деловодни услуги и архивиране на
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документация“. Същата се наложи поради факта, че по СВОМР не е предвидена аналогична
позиция и необходимост от този тип услуги. Сключен бе Договор № 6/30. 06. 2017 г. с
Тодорка Иванова Кънчева, ЕГН 5903140775.
Архивът на МИГ «Котел, Сунгурларе и Върбица» се помещава в офиса на сдружението в
специално обособени за целта шкафове.
МИГ «Котел, Сунгурларе и Върбица» поддържа следните електронни регистри:
-

Входяща и Изходяща кореспонденция;
Регистър на договорите и заповедите;
Регистър на протоколите и решения на УС и ОС;
Счетоводна програма;
Регистър на обществените поръчки, който се публикува и на интернет страницата на
сдружението;
Регистър на ЮЛ и ФЛ, с които МИГ има сключен договор, който се публикува и на интернет
страницата на сдружението;

Сдружението поддържа:
-

Протоколна книга на заседанията на ОС;
Протоколна книга на заседанията на УС;
Регистър на даренията и почетна книга за дарения и завещания;

6. 6. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително
поддържане на електронната страница на МИГ;

За поддръжката на интернет страница / http://mig-ks.com/ е сключен Договор № 1 от 02.
12. 2016 г с “НИКОТИНА-12” ЕООД, ЕИК 202003762. По молба на управителя на
„НИКОТИНА-12“ ЕООД от 28. 02. 2017 г. Договорът е прекретен. Сключен е Договор № 2 от
01. 03. 2017 г. с Димитър Мариянов Димитров, ЕГН 8901235840, с адрес: гр. Котел, ул. „Жечо
Долчинков“ № 20А за поддръжката на интернет страница / http://mig-ks.com/. Страницата се
поддържа постоянно и се актуализира периодично.
На страницата са качени всички документи на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”:
 СВОМР;
 Индикативна годишна програма;
 Процедура за подбор на проекти към СВОМР;
 Правилник за вътрешния трудов ред;
 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансиране
на тероризма;
 Правила за реда за осъществяване на общополезна дейност и за набиране и разходване
на средства.
Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на основание чл.20 ал. 4, т. 3 от
ЗОП от 15.04.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител за „Дейности за популяризиране,
информиране и публичност: Публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радиои телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране
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дейността на «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица», Изработка и доставка на брандирани
рекламни и печатни материали, популяризиращи дейността на «МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица», Изработка и монтаж на територията на МИГ на табели, популяризиращи «МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица» . Сключен бе Договор № 7/24.07.2017 г. с «Витал” ООД,
Булстат: BG119606041. С изключение на малка част /Създаване и реализиране на публикации в
печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за
организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ. – 4 бр и
подготовка и отпечатване на пълноцветно работно списание с информация за мерките със CD с
информация за мерките включени в СВОМР в тираж 400бр/ дейностите по Договора бяха
изпълнени. Изработени бяха:
 Визитни картички за екипа и членовете на УС на МИГ - 1 000 бр.;
 Информационни плакати - 50 бр.;
 Изработка на банер, популяризиращ МИГ и СВОМР - сгъваем и преносим - 1 бр.;
 Изработка и монтаж на територията на МИГ на табели, популяризиращи МИГ и СВОМР –3 бр.;
 Флаш-памет с информация за СВОМР, мерките и процедурите, брандирани съгласно
изискванията за визуализация – 100 бр.;
 Комплект рекламни материали, брандирани с име и лого на МИГ и останалите изисквания за
публичност: - 100 бр; химикал - 100 бр; тениски - мъжка/ женска рекламна V тениска - 100 бр;
чанта за документи - 100 бр; чадър – 100 бр; часовник - поставка за химикали – 100 бр.
Съдържанието на рекламните материали трябва да е изцяло съобразено с изискванията по т. 3. 8
„Промоционални материали” от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за

информация и комуникация 2014 – 2020 г.;
Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на основание чл.20 ал. 4, т. 3 от
ЗОП от 15.04.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител за „Организиране на обучения, семинари
и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви
групи». Сключен бе Договор № 10/21. 09. 2017 г. с СТИК ЕООД, ЕИК103913366.
Организирани и проведени бяха:
две двудневни обучения на 20 местни лидери от стопанския сектор относно
Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури
и кандидатстване – На 20 – 21. 11. 2017 г в гр. Котел зала на МИГ и на 22 – 23. 11. 2017 г. в гр.
Сунгурларе - зала на зала Читалище.;
две двудневни обучения на 20 местни лидери от нестопанския сектор относно
Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез
проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване – На 20 – 21. 11. 2017 г в гр. Котел
зала на ОбС и на 22 – 23. 11. 2017 г. в гр. Сунгурларе - зала на ОбС.
Организирани и проведени по график бяха 7 информационни срещи за 20
участници за представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване: 1.) 27. 11. 2017 г. от
17: 30 часа в Читалище с. Съединение, община Сунгурларе; 2.) 27.11. 2017 г. от 15: 00 часа в
Читалище с. Лозарево, община Сунгурларе;3.) 28. 11. 2017 г. от 17: 30 часа в Ритуална зала с.
Манолич, община Сунгурларе; 4.) 28. 11. 2017 г. от 10: 00 часа Читалище с. Ябланово, община
Котел; 5.) 29. 11. 2017 г. от 10: 00 часа Читалище с. Тича, община Котел; 6.) 29. 11. 2017 г. от
15: 00 часа гр. Котел, ул. Изворска 21/ офис на МИГ/] 7.) 30. 11. 2017 г. от 11: 00 часа гр.
Върбица, Читалищен салон.
Обученията и информационните срещи са реализирани съгласно договорните условия.
Интересът към тях бе голям.
Представител на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” контролира провеждането на
конференцията.
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6. 7. 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 отчетния период екипът на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” не е осъществил
мониторинг на проектни предложения, тъй като не е обявил прием и съответно няма сключени договори
с получатели на финансова помощ.
6. 8. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.
Няма
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

Дейностите през отчетния период позволяват прилагането само на една от иновативните
характеристики на СВОМР: „Многофондова стратегия за ВОМР е новост за територията, като
ще даде възможност за изпълнение на проекти финансирани чрез ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ
посредством ПРСР, ОПИК и ОПРЧР.” Многофондовото финансиране е нов начин за решаване
на местните проблеми и слабости на територията.
8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
8. 1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
НЕ ПРИЛОЖИМО!
8.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);

Съгласно одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие на „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица” персоналът на сдружението се състои от изпълнителен директор
и двама експерти по прилагане дейностите на СВОМР.
Във връзка със заявено желание от работа бе освободен експертът по прилагане дейностите
на СВОМР Георги Николаев Кочев на основание чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда и приета
молба за прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие. /Заповед №5/13. 02.
2017г./. До края на отчетния период не бе назначен друг експерт поради липса на кандидати,
отговарящи на изискванията за заемане на тази длъжност при спазване на условията, които са
били предмет на оценка по чл. 29 от Наредба 22 от 14. 12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
В края на отчетния период персоналът на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” е
комплектуван съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба 22 от 14. 12. 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Изпълнителен директор – Петя Александрова Шиварова
Експерти по прилагане дейностите на СВОМР – 2
Експерт 1: Ренета Мартинова Христова
8.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
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В екипа по управление на проекта няма предвидена позиция счетоводител.
8.4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
НЕ ПРИЛОЖИМО!
8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);

Във връзка с постъпило заявление за отказ от членство от Сдружението от ЕТ „Гериша –
Мехмед Копук“, чийто представител Мехмед Копук е член на Управителния съвет, се наложиха
промени в органите на управление и техния състав. С решение на Общото събрание от
15.08.2017 г.. ЕТ „Гериша – Мехмед Копук“, стопански сектор, е освободен като член на ОС и
УС.
На същото заседание Общото събрание разгледа заявлението за членство на ЕТ „ЕФЕ 2005 Кереме Копук”, БУЛСТАТ 102928625, седалище с. Манолич, община Сунгурларе, стопански
сектор, с представител Сабрие Фикрет Копук и прие за член ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кереме Копук”.
Промените в органите на управление и техния състав не нарушават съотношението между
представителите на отделните сектори – публичен, нестопански и стопански.
8.6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;

Във връзка с постъпило заявление за отказ от членство от Сдружението от ЕТ „Гериша –
Мехмед Копук“, чийто представител Мехмед Копук е член на Управителния съвет, се наложиха
промени в органите на управление и техния състав. С решение на Общото събрание от
15.08.2017 г.. ЕТ „Гериша – Мехмед Копук“, стопански сектор, е освободен като член на ОС и
УС.
На същото заседание Общото събрание разгледа заявлението за членство на ЕТ „ЕФЕ 2005 Кереме Копук”, БУЛСТАТ 102928625, седалище с. Манолич, община Сунгурларе, стопански
сектор, с представител Сабрие Фикрет Копук и прие за член ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кереме Копук”. За
член на Управителния съвет бе избрана г-жа Сабрие Фикрет Копук.
Промените в органите на управление и техния състав не нарушават съотношението между
представителите на отделните сектори – публичен, нестопански и стопански.
8.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);

Промени в офиса на МИГ през отчетния период няма.
8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е
приложимо);

През периода от страна на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” са предприети и
процедурни действия, съобразени със сключеното споразумение за прилагане на СВОМР и
Наредба № 22/14. 12. 2015 г. на МЗХ, ПМС № 161/4. 07. 2016. Подадено е Заявление за промяна
на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50 – 197/ 29. 11. 2016. Заявена е промяна в
Стратегията е в: т. 5 Описание на мерките, Мерки и дейности за всеки един от фондовете
поотделно,мярка 4. 1. „Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства“, мярка 4. 2.
«Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» и мярка 6. 4 „Подкрепа за
инвестиции в усвояването и развитието на неселскостопански дейности“; т. 6 Финансов план, 6.
1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/ фондове и по мерки”, Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие; Промяна в
състава на колективния върховен орган и на колективния управителен орган.
Заявлението е в процес на одобрение.
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10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и
изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);
НЕ ПРИЛОЖИМО!
11. Индикатори
Попълват

се

таблици

1,

2,

9

и

10

от

приложението.

Добавя/т

се

таблица/и

с

допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой проектни предложения,
консултирани от екипа на МИГ
Брой и стойност предложения за
проекти, подадени по СВОМР

120

стойно
ст
х

90

х

Брой и стойност на одобрените за
финансиране проекти

80

Брой и стойност финансирани
проекти по СВОМР
Брой и стойност на подадените
искания за плащане ( вкл.
авансово)
Брой и стойност на одобрените
искания за плащане ( вкл.
авансово)
Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

80
110

5 775
000
5 775
000

110

5 775
000

80

5 775
000

Брой подпомогнати предприятия:
микро, МСП

33

Х

Брой подпомогнати земеделски
стопани: за земеделски; за незем.
Дейности
Брой подпомогнати туристически
дейности/ обекти и стойност на
инвестицията

25

Х

10

х

Източник на
информация
Отчети на МИГ
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни за
индикатори на
мониторинга
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг
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Частни инвестиции допълващи
публичната подкрепа за мерки по
ОПИК /лева/
Резултат Брой създадени работни места: по
населени места; по пол, възраст,
уязвими групи - общо
Брой квалифицирани безработни
лица/наети лица

Х

180000

137

х

80

х

Брой новосъздадени предприятия

5

х

х

База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг

Брой стопанства въвели иновации

7

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности / обекти 6.4
7.5/7.6/120
Население, което се ползва от
подобрените услуги с разбивка по
вид (деца; младежи; жени;
уязвими групи) 7.2/7.6
Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията по М120
Участие на жени, младежи, хора от
уязвими групи в инициативи за
опазване и популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на
територията

7300

х

15000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

5

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/ отчети

7 507
000

500
х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
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Индикатори по мерки:
Индикатори по мярка 4.1
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

15

Стойнос
т лв.
390 000

Брой и стойност на одобрените
проекти
Брой и стойност финансирани
проекти

15

390 000

15

390 000

Брой подпомогнати стопанства

15

Х

10

Х

Брой стопанства въвели иновации

3

Х

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

350000/
60000

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 4.2
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Източник на
информация

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

7

Стойнос
т лв.
390 000

Брой и стойност на одобрените
проекти
Брой и стойност финансирани

7

390 000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

7

390 500

Регистър на

14

проекти

договорите

Брой подпомогнати
стопанства/предприятия

7

х

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи

10

х

Брой стопанства въвели иновации

2

х

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

Х

200000/
50000

Вид

Индикатори по мярка 6.4
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

12

Стойнос
т лв
390 000

Брой и стойност на одобрените
проекти
Брой и стойност финансирани
проекти

12

390 000

12

390 000

Брой успешно приключили проекти 12

Х

Брой подпомогнати земеделски
стопани за незем. дейности

5

Х

Брой подпомогнати
микропредприятия

7

Х

Брой подпомогнати туристически
дейности/ Обекти и стойност на
инвестицията

17

100 000/
800000

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн

15

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими групи

Вид

15

Х

Брой предприятия въвели нов
продукт/услуга/технология

2

Х

Стойност на инвестициите: по вид
(материални, нематериални);

200000
/
10000

Х

Брой новосъздадени предприятия

2

Х

Годишен брой на туристите,
800
х
посещаващи подкрепените
туристически дейности
Индикатори по мярка 7.2
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Стойнос
т в лева

и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
Източник на
информация

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

8

900000

Брой и стойност на одобрените
проекти
Брой и стойност финансирани
проекти по: по вид бенефициент, по
тип инфраструктура /спортна,
социална, образователна, свързана с
култура, зелени площи/
Брой успешно приключили проекти:
по вид бенефициент, по тип
инфраструктура /спортна, социална,
образователна, свързана с култура,
зелени площи/
Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими групи

8

900000

8

900000

8

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

7

х

12 000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Население, което се ползва от
подобрените услуги вкл.деца;
младежи; жени; уязвими групи

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
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Индикатори по мярка 7.5
Вид

Индикатор

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Цел до 2020
Брой
7

Брой и стойност на одобрените
7
проекти
Брой и стойност финансирани
7
проекти
Брой успешно приключили проекти: 7

Резултат Брой създадени работни места: по
пол, възраст, уязвими,
малцинствени групи
Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти
Вид

430 000
430 000
х

5

х

5000

х

Индикатори по мярка 7.6
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Брой
2

Брой и стойност на одобрените
2
проекти
Брой и стойност финансирани
2
проекти по: по вид бенефициент
Брой успешно приключили проекти 2

Резултат Население, което се ползва от
подобрената инфраструктура/ по
пол, възраст, уязвими групи/

Вид

стойност
430 000

10 000

стойност
100000

100000

х

Х

Индикатори по мярка 8.6
Индикатор
Цел до 2020
Брой

стойност

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
Източник на
информация
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Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

4

100000

Брой и стойност на одобрените
4
проекти
Брой и стойност финансирани
4
проекти по
Брой успешно приключили проекти 4

100000

Резултат Подпомогнати стопанства

Разкрити работни места

Вид

4

х

Х

Брой
7

Брой и стойност на одобрените
7
проекти
Брой и стойност финансирани
7
проекти по: по вид бенефициент
Брой успешно приключили проекти: 7
по вид бенефициент,

стойност
125000

125000
125000
Х

Брой инициативи за местното
културно наследство

3

Х

Брой инициативи за опазване на
природното наследства

2

Х

Брой организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

2

Х

1000

Х

Резултат Брой участници в проектни
дейности /жени, младежи, уязвими,
малцинствени групи/

Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

6

Индикатори по мярка 120
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой и стойност на подадените
проекти

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

18

Брой организирани активни
граждански групи за опазване и
популяризиране на природното и
културно-историческо наследства
на територията
Брой посетители на организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

2500

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/финалн
и отчети

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Вид

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой безработни лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.
- Безработни участници с
ниско образование /под
средно/
- Продължително безработни
-

Източник на
информация

2
30
5
3
5
17

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

Безработни над 54 години

- Безработни до 29 г.
Резултат Безработни придобили
квалификация

Вид

2

28

Безработни лица започнали работа

30

Работни места поддържани след
субсидирания период

20

Индикатори по мярка 001 – 3 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

Резултат Самостоятелно заети /открили
микро или МСП /

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място
Източник на
информация

1
25

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал

19

ни отчети

Вид

Обучени лица

25

Устойчива заетост

20

Индикатори по мярка 001 – 4 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекти
Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. до 29 г.

Резултат Обучени/преквалифицирани лица

Устойчива заетост

Вид

Брой лица, включени в дейностите
по мярката, в т.ч. наети служители,
работници и др.
Резултат Обучени/преквалифицирани лица

Устойчива заетост

Вид

20

20

Брой лица, обхванати от дейностите
по мярката/целеви групи

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

10

Източник на
информация

2
30

20

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

10

Индикатори по мярка 002 – 4 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени проекти

Източник на
информация

3

Индикатори по мярка 002 – 1 ОПРЧР
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени проекти

База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/прове
рки на място

Източник на
информация

2
120

База данни за
индикатори на

20

Резултат Брой работещо социално
предприятие за социални услуги

Вид

1

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПИК
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени/финансирани
проекта
Брой обхванати
МСП/предприемачи

6

Резултат Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за фирмата
продукти/услуги

4

Брой стартиращи предприятията,
получили подкрепа
Брой новоразкрити работни места

2

Вид

6

мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети
Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

14

Индикатори по мярка 001 – 2 ОПИК
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой подадени и финансирани
проекти/обхванати МСП

5

Резултат Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за фирмата
продукти/услуги, модернизирани
активи
Брой предприятията, въвели
иновация
Брой новоразкрити работни места

5

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финал
ни отчети

1
10

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

През отчетния период бяха поведени поредица от неформални срещи с представители
на други МИГ. Обсъждани бяха въпроси, свързани с работата, прилагането на иновативни
подходи за работа с местната общност и др. Дискутирани бяха съвместни действия във връзка
с разработването на проектни предложения по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
21

дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
- 2020 г
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Кореспонденция с УО на ПРСР 2014 - 2020:
1) Заявление за Анекс - 16.01.2017 г.;
2) Съгласуване на Индикативна годишна работна програма за 2017 г - 28.01.2017 г.;
3) Съгласуване на Процедура за подбор на проекти – 28. 01. 2017 г.;
4) Представяне за одобрение на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на „МИГ КОТЕЛ,
СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА” – 30. 01. 2017 г.;
5) Представяне на изискуеми документи – 05. 02. 2017 г.;
6) Представяве на Годишен доклад за отчитане изпълнението СВОМР – подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на СВМОР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – 03.
02. 2017 г;

7) Представяне на пояснение във връзка съ спазване на Минималните изисквания за подбор
на проекти -13. 06. 2017 г;
8) Искане за промяна в Споразумение №РД 50-194/29. 11. 2016 – 15. 08. 2017 г;
9) Представяне за съгласуване на Индикативна годишна работна програма за 2018 г 07.09.2017 г;
10) Представяне на изискуема документация във връзка със заявена промяна в
Споразумение №РД 50-194/29. 11. 2016 – 07. 09 промяна в Споразумение №РД 50194/29. 11. 2016 – 15. 08. 2017 г;
11) Представяне за съгласуване на актуализирана Индикативна годишна работна програма
за 2017 г - 26.09.2017 г;
12) Представяне на изискуема документация във връзка със заявена промяна в
Споразумение №РД 50-194/29. 11. 2016 – 07. 09 промяна в Споразумение №РД 50194/29. 11. 2016 – 26.09.2017 г;
13) Представяне на Таблица за одобрение на планирани разходи за 2018 г – 27. 09. 2017 г;
14) Представяне на пояснения към Таблица за одобрение на планирани разходи за 2018 г –
26. 10. 2017 г;
15) Отговор на Писмо №19-19-2-01-48/14.12.2017 – 20. 12. 2017 г.
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Кореспонденция с УО на ОПРЧР 2014 -2020
1) Съгласуване на Процедура за подбор на проекти – 28. 01. 2017 г.;
2) Представяне за съгласуване на Индикативна годишна работна програма за 2018 г 07.09.2017 г;
3) Представяне за съгласуване на актуализирана Индикативна годишна работна програма
за 2017 г - 26.09.2017 г;

Кореспонденция с УО на ОПИК 2014 -2020
1) Съгласуване на Процедура за подбор на проекти – 28. 01. 2017 г.;
2) Представяне за съгласуване на Индикативна годишна работна програма за 2018 г 07.09.2017 г;
3) Представяне за съгласуване на актуализирана Индикативна годишна работна програма
за 2017 г - 26.09.2017 г;

Кореспонденция с ДФЗ
1) Одобрение на Заявка за плащане – 30. 01. 2017 г.;
2) Представяне за съгласуване на Списък на планирани, в процес на провеждане и
проведени обществени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране –
03. 02. 2017 г;
3) Представяне на пояснение във връзка със Списък на планирани, в процес на провеждане
и проведени обществени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране
– 10. 05. 2017 г;
4) Одобрение на Заявка за авансово плащане – 15. 05. 2017г;
5) Изискуема документация във връзка със Заявка за плащане – 18. 05. 2017г;
6) Корекция Заявка Авансово плащане – 14. 06. 2017 г;
7) Одобрение на Заявка за авансово плащане – 03. 07. 2017г;
8) Представяне за последващ контрол на Списък на планирани, в процес на провеждане и
проведени обществени обществени поръчки, независимо от източника на финансиране –
27. 10. 2017 г;
9) Представяне на изискуеми документи по междинно плащане 2 – 06. 11. 2017г;
10) Представяне на изискуеми документи по междинно плащане 2 – 08. 12. 2017г;

14. Опис на приложения

1) Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите;
2) Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в
резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР;
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3) Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от
сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР;
4) Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева;
5) Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на
споразумение за финансиране в лева;
6) Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР;
7) Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния
период в лева;
8) Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на
споразумение за финансиране в лева;
9) Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските
райони;
10) Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани
от ЕЗФРСР
11) Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове;
12) Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от
сключване на споразумение за финансиране в лева;
13) Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в
лева

Дата: 7. 02. 2018 г.
……………………………
Петя Шиварова
Изпълнителен директор
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
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Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор

Цел за
периода 2014
– 2020 според
СВОМР

Планирани съгласно заявления
за подпомагане, одобрени от
МИГ за периода на доклада

Мъже
Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане на проектите, финансирани от:
ЕЗФРСР
ОПОС
ОПРЧР
ОПИК

Жени

137

НП

НП

53
70
24

НП

НП

НП
НП

НП
НП

Планирани съгласно
заявления за
подпомагане, одобрени от
МИГ за периода от
подписване на СВОМР
Мъже

Жени

Постигнато за периода
на годишния доклад (за
изплатени проекти)

Мъже

Жени

Постигнато за периода
от подписване на
СВОМР (за изплатени
проекти)
Мъже

Жени

(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде
отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца,
работното място се отчита като 0,5 бр.

25

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

1

2

Планиран брой съгласно
заявления за
подпомагане, одобрени от
МИГ за периода на
доклада
3

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

12 000

НП

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура,
различни от тези, свързани с ИТ.

10 000

НП

Планиран брой
съгласно заявления за
подпомагане, одобрени
от МИГ за периода от
подписване на СВОМР
4

Брой съгласно
изплатени проекти за
периода на доклада
5

Брой съгласно
изплатени проекти
за периода от
подписване на
СВОМР
6
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от
МИГ
за отч.
период

1
Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР):
Мярка 4.1. „Подкрепа за
инвестиции в земеделски
стопанства“
Мярка 4.2. «Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти»
Мярка 6.4 «Подкрепа за
инвестиции в
установяването и
развитието на
неселскостопански
дейности»
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

2

3

62

НП

15

НП

7

НП

12

НП

8

НП

7

НП

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от МИГ

за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ
за отч.
период
7

от скл.
на
спораз.
8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

за отч.
период
9

от скл.
на
спораз.
10

Брой сключени
договори с
кандидати

за отч.
период
11

от скл.
на
спораз.
12

Процент
на
одобрени
е
колона 12
разделена
на колона
2
13

Брой договори с
изплатена
субсидия

за отч.
период
14

от скл.
на
спораз.
15

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2
16
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туристическа
инфраструктура
Мярка 7. 6. «Проучвания
и инвестиции, свързани с
поддържане,
възстановяване
и
подобряване
на
културното и природното
наследство на територията
на МИГ Котел, Сунгурларе
и Върбица»
Мярка 8.6 «Подпомагане
за инвестиции в
технологии за лесовъдство
и в преработката,
мобилизирането и
търговията на горски
продукти»
Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC)
№
1305/2013,
но
съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР):
Мярка 120
«Повишаване
на
атрактивността
и
просперитета
на
територията на МИГ, чрез
популяризиране на
културно - историческото
и природно наследство”
Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ):

2

НП

4

НП

7

НП

10

НП

2

НП

1

НП

Мярка 001 - 1

«Достъп до заетост и
обучения»
Мярка 001 - 3
«Самостоятелна заетост,
предприемачество и
създаване на предприятия,
включително иновативни
микро-, малки и средни
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предприятия»
Мярка 001 - 4
«Подобряване на равния
достъп до възможностите
за учене през целия живот
за всички възрастови
групи във формален,
неформален и
неофициален вид,
осъвременяване на
познанията,уменията и
компетенциите на
работната ръка, както и
насърчаване на гъвкави
процеси на учене,
включително чрез
професионална ориентация
и валидиране на
придобитите
компетенции»
Мярка 002 – 1 «Социалноикономическа интеграция
на маргинализирани
общности като ромите»
Мярка 002 – 4
«Насърчаване на
социалното
предприемачество и на
професионалната
интеграция в социалните
предприятия и
насърчаване на социалната
и солидарна икономика с
цел улесняване на достъпа
до заетост»
Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
Мярка 001 - 1
„Повишаване на
конкурентноспособността
на МСП на територията
на МИГ, чрез създаване
на възможности за местен
бизнес, вкл . чрез
диверсификация и

3

НП

2

НП

2

НП

11

НП

6

НП

29

алтернативни дейности»
Мярка 001 - 2
«Повишаване на
производителността
и експортния потенциал
на МСП на територията
на МИГ»
Общо:

5

НП

НП
83
(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 2020 г. (ЕЗФРСР)
Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства“
Мярка 4.2. «Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти»
Мярка 6.4 «Подкрепа за инвестиции в
установяването и развитието на
Неселскостопански дейности»
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»
Мярка 7. 6. «Проучвания и нвестиции,
свързани с поддържане, ъзстановяване и
подобряване на културното и
природното наследство на територията
на МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица»
Мярка 8.6 «Подпомагане за инвестиции
в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти»
Мерки, извън обхвата на мерките от
Регламент (EC) № 1305/2013,
но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР):

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в МИГ

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ

2

3

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

4

5

6

7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от
УО/ДФЗ

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от
УО/ДФЗ

Изплатена
субсидия

8

9

10

11

НП
НП
НП
НП

НП

НП

НП

НП

НП
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Мярка 120
«Повишаване на атрактивността
и просперитета на територията на МИГ,
чрез популяризиране на културно историческото и природно наследство”
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

НП

Мярка 001 - 1

«Достъп до заетост и
обучения»
Мярка 001 - 3 «Самостоятелна
заетост, предприемачество и създаване
на предприятия, включително
иновативни микро-, малки и средни
предприятия»
Мярка 001 - 4 «Подобряване на равния
достъп до възможностите за учене през
целия живот за всички възрастови
групи във формален, неформален и
неофициален вид, осъвременяване на
познанията,уменията и
компетенциите на работната ръка,
както и насърчаване на гъвкави
процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и
валидиране на придобитите
компетенции»
Мярка 002 – 1 «Социалноикономическа интеграция
на маргинализирани
общности като ромите»
Мярка 002 – 4 «Насърчаване на
социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване
на социалната и солидарна икономика
с цел улесняване на достъпа до
заетост»
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
Мярка 001 - 1 „Повишаване на
Конкурентноспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване
на възможности за местен бизнес, вкл .
чрез диверсификация и алтернативни
дейности»„
Мярка 001 - 2
«Повишаване на производителността

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП

НП
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и експортния потенциал на МСП на
територията на МИГ»
Общо:

НП
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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
субсиди
я към
УО/
ДФЗ

1

2

3

4

5

6

7

8

Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 4.1.
„Подкрепа за инвестиции
в земеделски стопанства“
Мярка 4.2.
«Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти»
Мярка 6.4
«Подкрепа за инвестиции в
установяването и
развитието на
неселскостопански
дейности»
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

Одобрен
общ
размер
на
разходит
е по
проект
от
УО/ДФЗ
9

Субсидия
по
проектит
е,
одобрени
от
УО/ДФЗ

Сключени
договори

ОСТАТЪК
колона 2
минус
колона 11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

10

11

12

13

2 925000

390 000
390 000

390 000

900 000

430 000

34

Изпл
субс

1

инфраструктура»
Мярка 7. 6.
«Проучвания
и нвестиции, свързани с
поддържане, ъзстановяване
и подобряване на
културното и природното
наследство на територията
на МИГ Котел, Сунгурларе
и Върбица»
Мярка 8.6
«Подпомагане за
инвестиции в технологии за
лесовъдство и в
преработката,
мобилизирането и
търговията на горски
продукти»
Мерки, извън обхвата
на мерките от Регламент
(EC)
№
1305/2013,
но
съответстващи на целите на
регламента (финансирани от
ЕЗФРСР):
Мярка 120
«Повишаване
на
атрактивността
и просперитета на
територията на МИГ, чрез
популяризиране на
културно - историческото и
природно наследство”
Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
Мярка 001 - 1

«Достъп до заетост и
обучения»
Мярка 001 - 3
«Самостоятелна заетост,
предприемачество и
създаване на
предприятия,
включително иновативни
микро-, малки и средни
предприятия»
Мярка 001 - 4

100 000

100 000

125 000

900 000
200 000
100 000

200 000
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«Подобряване на равния
достъп до възможностите
за учене през целия живот
за всички възрастови
групи във формален,
неформален и
неофициален вид,
осъвременяване на
познанията,уменията и
компетенциите на
работната ръка, както и
насърчаване на гъвкави
процеси на учене,
включително чрез
професионална
ориентация и валидиране
на придобитите
компетенции»
Мярка 002 – 1 «Социалноикономическа интеграция
на маргинализирани
общности като ромите»
Мярка 002 – 4
«Насърчаване на
социалното
предприемачество и на
професионалната
интеграция в социалните
предприятия и
насърчаване на
социалната и солидарна
икономика с цел
улесняване на достъпа до
заетост»
Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
Мярка 001 - 1
„Повишаване на
Конкурентноспособността
на МСП на територията
на МИГ, чрез създаване
на възможности за местен
бизнес, вкл . чрез
диверсификация и
алтернативни дейности»„
Мярка 001 - 2

200 000

200 000

1 950 000
650 000

1 300 000
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«Повишаване на
производителността
и експортния потенциал
на МСП на територията
на МИГ»
Общо:
5 775000
(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
ПРИОРИТЕТИ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой
регистрирани
проекти от
кандидати за
одобрение от
МИГ
за отч.
период

1
Приоритет 1
Съхраняване на природните
и културни ресурси на
територията, чрез
популяризиране на
територията, повишаване на
туристическата
атрактивност и достъп до
основни туристически
обекти и услуги
Приоритет 2
Създаване на условия за
устойчиво развитие на
конкурентноспособен
земеделски и горски сектор,
както и повишаване
конкурентноспособността на
местната икономика и
възможностите за бизнес и
устойчива трудова заетост
чрез производство на местни
продукти и добавяне на
стойност;
Приоритет 3
Повишаване качеството на
живот на територията на
МИГ и създаване на
възможности за развитие на
територията на МИГ.
Общо:

2

3

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от МИГ

за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ

за отч.
период
7

от скл.
на
спораз.
8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

Брой сключени
договори с
кандидати

за отч.
период

за отч.
период

9

от скл.
на
спораз.
10

11

от скл.
на
спораз.
12

Процент
на
одобрени
е
колона 12
разделена
на колона
2

Брой договори с
изплатена
субсидия

за отч.
период
13

14

от скл.
на
спораз.
15

28

26

29
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
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Процент
на
изплаща
е
колона 15
разделен
на колон
2

16

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1
Съхраняване на природните
и културни ресурси на
територията, чрез
популяризиране на
територията, повишаване на
туристическата атрактивност
и достъп до основни
туристически обекти и
услуги
Приоритет 2
Създаване на условия за
устойчиво развитие на
конкурентноспособен
земеделски и горски сектор,
както и повишаване
конкурентноспособността на
местната икономика и
възможностите за бизнес и
устойчива трудова заетост
чрез производство на местни
продукти и добавяне на
стойност;
Приоритет 3
Повишаване качеството на
живот на територията на
МИГ и създаване на
възможности за развитие на
територията на МИГ.
Общо:

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

2

3

4

5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

6

7

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от
УО/ДФЗ

Субсидия
по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Изплатена
субсидия

8

9

10

11

НП

НП

НП

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

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1
Съхраняване на
природните и културни
ресурси на територията,
чрез популяризиране на
територията, повишаване
на туристическата
атрактивност и достъп до
основни туристически
обекти и услуги
Приоритет 2
Създаване на условия за
устойчиво развитие на
конкурентноспособен
земеделски и горски
сектор, както и
повишаване
конкурентноспособността
на местната икономика и
възможностите за бизнес
и устойчива трудова
заетост чрез
производство на местни
продукти и добавяне на
стойност;
Приоритет 3
Повишаване качеството
на живот на територията
на МИГ и създаване на
възможности за развитие
на територията на МИГ.
Общо:

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

2

3

4

5

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от МИГ

Заявен
общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсиди
я към
УО/ДФ
З

6

7

8

Одобрен
общ
размер
на
разходит
е по
проект
от
УО/ДФЗ
9

Субсидия
по
проектит
е,
одобрени
от
УО/ДФЗ

Сключени
договори

10

11

ОСТАТЪК
колона 2
минус
колона 11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

Изплатена
субсидия

12

13

14

НП

НП

НП

НП
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада
Приоритети на съюза за развитие
на селските райони

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

1
2
Стимулиране на трансфера на знания
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
и иновациите в областта на селското 1А
развитието на базата от знания в селските райони;
и горското стопанство и селските
райони с акцент върху следните
Укрепване на връзките между селското
области:
стопанство, производството на храни, горското
стопанство и научноизследователската дейност и
1B
иновациите, включително с цел подобряване на
екологичното управление и екологичните
показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
1C професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;
Повишаване на жизнеспособността
Подобряване на икономическите резултати на
на земеделските стопанства и
всички земеделски стопанства и улесняване на
конкурентоспособността на всички
преструктурирането и модернизирането на
2A
видове селскостопанска дейност във
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
всички региони и насърчаване на
пазарното участие и ориентация и на
новаторските технологии в селското
разнообразяването в селското стопанство;
стопанство и устойчивото
Улесняване на навлизането на земеделски стопани
управление на горите, с акцент върху
с подходяща квалификация в селскостопанския
2B
следните области:
сектор, и по-специално приемствеността между
поколенията;
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:

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да
3A 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;

Брой одобрени
заявления от
МИГ
3

Брой
одобрени
заявления от
ДФЗ
4

Брой
изплатени
заявления от
ДФЗ в лв.
5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ в лв.
6

Субсидия по
проектите,
одобрени от ДФЗ
в лв.
7

Изплатена
субсидия в лв.
8

НП
НП

НП
НП

НП

НП

НП
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Възстановяване, опазване и
Възстановяване, опазване и укрепване на
укрепване на екосистемите, свързани
биологичното разнообразие, включително в зони
със селското и горското стопанство, с
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
4A
акцент върху следните области:
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;
Подобряване управлението на водите,
4B включително управлението на торовете и
пестицидите;
4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

НП

НП
НП

Насърчаване на ефективното
НП
Повишаване на ефективността при потреблението
използване на ресурсите и
5A
на вода в селското стопанство;
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
Повишаване на ефективността при потреблението НП
изменението на климата икономика в 5B на енергия в селското стопанство и хранителноселското стопанство, сектора на
вкусовата промишленост;
храните и горското стопанство, с
НП
Улесняване на доставките и използването на
акцент върху следните области:
възобновяеми източници на енергия, на странични
5C продукти, отпадъци и остатъци, и други
нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;
НП
Намаляване на емисиите на парникови газове и
5D
амоняк от селското стопанство;

Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на
бедността и икономическото
развитие в селските райони, с акцент
върху следните области:

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
5E въглерода в сектора на селското и горското
стопанство;
Улесняване на разнообразяването, създаването и
6A развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места;
Стимулиране на местното развитие в селските
6B
райони;
Подобряване на достъпа до информационни и
6C комуникационни технологии (ИКТ), използването
и качеството им в селските райони;

НП

FA Друга област

НП

НП
НП
НП
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка

1
За мярката за
сътрудничество (член
35 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, където
е приложимо
За мярка 1.1 и др.
подобни, включени в
стратегията за ВОМР

Приоритет

2

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

3

P1

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и
горското стопанство и селските райони

P1

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и
горското стопанство и селските райони

P2

P2

P3

Област

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите
Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите
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

4

Индикатор

5
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

1C

Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство

Брой на участниците в
обучения

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

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

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

1B

6

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
одобрени
от ДФЗ за
периода на
доклада
7

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
изплатени
от ДФЗ за
периода на
доклада

НП

НП

НП

НП

НП
Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа
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P3

P4

P4

P4
За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на
тях, включени в
стратегията за ВОМР

P4

P4
P4

P5

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 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
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
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
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

НП
3B

4A

4A

4B
4B

4C
4C

Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на стопанствата
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)
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)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За горско стопанство)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За земеделие и
развитие на селските райони)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За горско
стопанство)

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа
НП
Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)

НП

НП
Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)

НП

НП
Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)

НП

НП
5A

Повишаване на ефективността при потреблението
на вода в селското стопанство

Обща подпомогната площ (ха)
(Отнася
се
за площта,
обхваната от инвестиции за
напояване)

5B

Повишаване на ефективността при потреблението
на енергия в селското стопанство и хранителновкусовата промишленост

Общ размер на инвестициите
(Сума от всички допустими
инвестиционни
разходи
публични и частни)

НП
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горското стопанство

P5

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

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

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

P5

P5

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
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
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
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
възобновяеми източници на енергия,
странични продукти, отпадъци и остатъци,
други нехранителни суровини за целите
биоикономиката

на
на
и
на

НП
Общ размер на инвестициите
(Сума от всички допустими
инвестиционни
разходи
публични и частни)
НП

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство

Обща площ (ха)

НП
5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство

Брой
на
подпомаганите
животински единици (ЖЕ)
НП

5E

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
въглерода в сектора на селското и горското
стопанство

Обща площ (ха)
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

за отч.
период
1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(ЕООД, ООД)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Общо от ЕЗФРСР:
от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен орган/
община

2

3

1

НП

14

НП

9
-

НП

-

НП

12

НП

6
20

НП
НП

-

НП

62

НП
НП
НП

2

НП

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от
МИГ

за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от МИГ
за одобрение от
УО/ДФЗ

за отч.
период
7

от скл.
на
спораз.
8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

за отч.
период
9

от скл.
на
спораз.
10

Брой сключени
договори с
кандидати

за отч.
период
11

от скл.
на
спораз.
12

Процент
на
одобрени
е
колона 12
разделена
на колона
2
13

Брой договори с
изплатена
субсидия

за отч.
период
14

от скл.
на
спораз.
15

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2
16

НП
Об
от ОПИК
ЧАСТНИ

НП

Ма
пр
Об
ОБ
Излишните редове се изтриват
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен
бюджет на
субсидията
за целия
период

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления
подадени
в МИГ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления,
подадени
в МИГ

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от МИГ

2

3

4

5

1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(ЕООД, ООД)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Общо от ЕЗФРСР:

2 925000

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен орган/
община
НПО
Общо от ОПРЧР

900 000

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от МИГ

Заявен
общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсиди
я към
УО/ДФ
З

6

7

8

Одобрен
общ
размер
на
разходит
е по
проект
от
УО/ДФЗ
9

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от
УО/ДФЗ
10

Сключени
договори

ОСТАТЪК
колона 2
минус
колона 11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

Изплатена
субсидия

11

12

13

14

от ОПИК
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Общо от ОПИК
1 950 000
ОБЩО:
5 775000
Излишните редове се изтриват
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

1
Мерки,
финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 4. 1
Подкрепа за
инвестиции в
земеделски
стопанства
Мярка 4. 2
Инвестиции в
преработващия
сектор/ маркетинга/
развитието
Мярка 6.4
Подкрепа за
инвестиции в
установяването и
развитието на
неселскостопански
дейности.
Мярка 7.2
Подкрепа
за
инвестиции
в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички
видове
малка по мащаби
инфраструктура,
включително
инвестиции
в
енергия
от

Име на
кандидата/
получателя

Име на
проекта

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления
подадени
в МИГ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления,
подадени
в МИГ

% на
заявената
помощ

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от МИГ

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от МИГ

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление

Мотив за
отхвърлян
е

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заявен
общ
размер
на
разходит
е по
проект
към
УО/ДФЗ
11

Заявена
субсиди
я към
УО/
ДФЗ

12

Одобрен
общ
размер
на
разх.
по
проект
от УО/
ДФЗ
13

НП

НП

НП

НП

НП
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Одобрена
субсидия
от
УО/ДФЗ

14

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
Мярка 7. 6
Проучвания и
инвестиции,
свързани с
поддържане,
възстановяване и
на културното и
природното
наследство на
селата
Мярка 8. 6
Подпомагане за
инвестиции в
технологии за
лесовъдство и в
преработката,
мобилизирането и
търговията на
горски продукти
Мерки, извън
обхвата на мерките
от Регламент (EC)
№ 1305/2013, но
съответстващи на
целите на
регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 120
Повишаване
на
атрактивността
и
просперитета
на
територията
на

НП

НП

НП

НП

НП
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МИГ,
чрез
популяризиране на
културноисторическото
и
природно
наследство
Мерки,
финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
Мярка 001-1
Достъп до заетост и
обучения
Мярка 001-3
Самостоятелна
заетост,
предприемачество и
създаване на
предприятия,
включително
иновативни микро-,
малки и средни
предприятия
Мярка 001-4
Подобряване на
равния достъп до
възможностите за
учене през целия
живот за всички
възрастови групи
във формален,
неформален и
неофициален вид,
осъвременяване на
познанията,
уменията и
компетенциите на
работната ръка,
както и насърчаване
на гъвкави процеси
на учене,
включително чрез
професионална
ориентация и
валидиране на
придобитите
компетенции

НП
НП
НП

НП
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Мярка 002-1
Социалноикономическа
интеграция на
маргинализирани
общности като
ромите
Мярка 002-4
Насърчаване
на
социалното
предприемачество и
на професионалната
интеграция
в
социалните
предприятия
и
насърчаване
на
социалната
и
солидарна
икономика с цел
улесняване
на
достъпа до заетост.

НП

Мерки,
финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
Мярка 001-1
Повишаване конку
рентонспособността
на
МСП
на
територията
на
МИГ,
чрез
създаване
на
възможности
за
местен бизнес, вкл.
чрез
диверсификация и
алтернативни
дейности

НП

Мярка 001-2
Повишаване
на
производителността
и
експортния
потенциал на МСП
на територията на
МИГ

НП

НП

НП
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НП
Общо:
(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното
анулиране.
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