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

 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и 

горите 

МИГ Местна инициативна група 

СМР Стратегия за местно развитие 

ОС  Общо събрание 

УС Управителен съвет 

КИП Комисия за избор на проекти 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие" 

РА Разплащателна агенция 

ОРА Областна разплащателна агенция 

ИД Изпълнителен директор 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 

ОПИК 

 

 

Оперативна програма "Иновации и 

конкурентоспособност" 

 

 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Основната цел на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково” е устойчивото развитие на 

територията на трите общини, като за целта се прилага интегрирана  Стратегия за местно 

развитие (СМР).  

Основната цел на стратегията е превръщане на територията на трите общини в 

предпочитано място за живот и бизнес със съхранена природа и собствена идентичност. 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните групи заинтересовани страни: 
Публичен сектор - Община Мъглиж, община Казанлък, община Гурково, представители на 
местната власт, служители в общинска администрация; 
- Бизнес сектор - търговски дружества и физически лица - търговец в сферата на 
търговията, услугите, преработката и производството в областта на туризма и хотелиерството, 
строителството, здравеопазването, транспорта и др.. свободни професии, земеделски 
производители; 
- Неправителствен сектор - читалища. НПО в областта на културата, спорта, туризма, 
социалната и екологичната сфера, църковни настоятелства; 
- Граждански сектор - местни жители, уязвими групи - безработни, роми. пенсионери, 
хора с увреждания, социални служби. 

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-Мъглиж, Казанлък, Гурково. На място в офиса на 

сдружението и на проведените информационни срещи и обучения за местни лидери бяха 

проведени консултации на потенциални бенефициенти - представители на всички групи 

заинтересовани страни. 

Основният подход при реализацията на дейностите на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” и СВОМР е „отдолу нагоре”, публично-частно партньорство, иновации, 

интегриран и мулти-секторен подход. Усилията са насочени към мотивиране и включване на 
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активните граждани на територията и насърчаване участието на местното население в 

реализирането на стратегия за ВОМР.  

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, 

при наличие на такива; 

Образование и развитие на човешките ресурси: Образователното равнище на 

населението на общините е по-ниско от средното ниво за страната. Делът на населението с 

висше образования в населените места не надвишава 10%, повече от лицата в трудово активна 

възраст са с средно и основно образование. Необходимо е да бъде осигурена по-висока степен 

на образованост сред младежите, за да могат да се реализират на пазара на труда. 

Безпокойство поражда високият процент неграмотни или с начално образование хора в под 

трудоспособна възраст, главно от ромски произход, които трудно могат да се реализират на 

трудовия пазар. За ромското население с ниска степен на образование, за дълготрайно 

безработните и други групи с ниски доходи е подходящо да се търсят форми осигуряващи 

заетост и доходи, чрез социалното предприемачество и развитие на социални предприятия.  

Високото равнище на безработни младежи е значим социален проблем, за решаването 

на който трябва да се прилагат  програми за повишаване на образователното равнище, за 

придобиване на квалификация и професии, което ще се отрази за задържане на младите хора и 

ще се прекъсне порочния кръг на възпроизводство на работна сила с ниско качество.  

Социално предприемачество като подход за заетост може да допринесе за решаване на 

проблемите с ниските доходи и социалното изключване на лицата с увреждания и на лицата 

маргинализираните общности. С провеждането на интегрирани мерки за по-добро обхващане 

на учениците от ромския етнос може да намали броя на отпадащите от образователната 

система. По отношение на образователната инфраструктура в някои населени места има нужда 

от обновяване на сградния фонд, подобряване на енергийна ефективност и изграждане на 

достъпна среда за хора с увреждания.  

През отчетният период се проведоха всички заложени обучения в СВОМР за 2018 г. и 

участваха представители на уязвимите групи. 

В Стратегията за ВОМР са идентифицирани следните уязвими групи - безработни, 

роми, пенсионери, хора с увреждания, социални служби. За периода на доклада в проведените 

мероприятия и дейности по популяризиране, информираност и публичност на СВОМР на 

МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково взеха участие част от идентифицираните уязвими групи 

/безработни, роми, пенсионери/. На място в офиса на сдружението и на проведените 

информационни срещи и обучения за местни лидери на същите бяха проведени консултации. 
 

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 

Стратегическа цел на Стратегията: 

Стратегията е структурирана в три основни цели, три приоритетни области на въздействие и 6 

специфични цели. 

Цел 1. Постигане на конкурентоспособна, устойчива местна икономика с подобрени 

възможности за развитие на бизнеса и усвоен икономически потенциал. Тази 

стратегическа цел е насочена към развитие и използване на икономическия потенциал на 

територията, чрез създаване на заетост, развитие на конкурентноспособно земеделие и 

модернизиране на МСП предприятия. Тази цел адресира и потребностите на територията от 

разнообразяване на икономическите дейности чрез подобряване на капацитета на микро 

предприятията, както и създаване на нови.    

Приоритет 1.1. Повишаване на конкурентоспособността, производителността на МСП и 

земеделските стопанства, чрез технологично обновяване и насърчаване на иновационни 

дейности и развитие на традиционни и екологосъобразни земеделски производства.Този 
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приоритет адресира следните идентифицирани нужди: висок процент на безработица; голям 

брой микро предприятия с ниска добавена стойност, малки и средни предприятия с потенциал 

за разширяване на износа и производствения капацитет, недостатъчно иновации и слаб темп 

на обновяване на ДМА. В земеделието и преработката на селскостопанска продукция има 

потребност за осъвременяване на материално-техническата база. Дейностите по приоритет 1.1 

ще бъдат осъществени чрез подмерки 4.1, 4.2, 6.4 от ПРСР и мярка 9 с подмерки 9.1 и 9.2, 

които са разработени за Стратегията на МИГа и напълно съответстват на изискванията на  

ОПИК.  

Цел 2 Подобряване на качеството на живот, на достъпа до публичните услуги и развитие 

на местната идентичност. Тази цел е насочена към подобряването на местната  

инфраструктура, поддържане и развитие на урбанизираната среда осигуряването на по-добра, 

по-съвременна и качествена образователна, социална среда и подобряване на  туристическите 

услуги.   

Приоритет 2.1.Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи 

икономическото съживяване, социалното и културно развитие на населените места. 

Приоритетът е насочен към изграждане и обновяване на техническа и социалната 

инфраструктура. Благоустрояване на средата на живот в населените места е обусловено от 

необходимостта да се подобри състоянието на уличната мрежа, на публичните пространства, 

включително публична инфраструктура за отдих и туристическа информация. Дейностите по 

приоритета  ще бъдат осъществени чрез Мерки 7.2 и 7.5 на ПРСР . 

Цел 3 Подобряване на качеството на човешките ресурси, на възможностите за заетост и 

насърчаване на социалното приобщаване. Целта е насочена към преодоляване на 

негативните процеси на територията като високи нива на безработица. висок риск от социално 

изключване, на дълготрайно безработните и на лицата над 50 г. и на ниско образованите в 

икономическа активна възраст лица. Създаването на условия за заетост и за интеграция до 

пазара на труда, чрез обучения и квалификация. 

Приоритет 3.1 Постигане на по-добра образователна и квалификационна структура на 

населението и подобряване на достъпа до пазара на труда .  

Приоритетът е насочен към подобряване на качествените характеристики на работната сила, 

улесняване на прехода от образование към пазара на труда; въвеждане на мерки за 

преодоляване на бариерите пред мобилността. Дейностите по приоритет 3.1 ще бъдат 

осъществени по мярка с подмерки 8.1, 8.2 и 8.3, разработени за СВОМР, напълно съответстват 

на изискванията на ОПРЧР.  

За периода на доклада МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково започна с подготовката на 
дейностите по изпълнение на СВОМР за постигане на заложените 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   

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Местната инициативна група прилага недискриминационна и прозрачна процедура и 

обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР.  

Подборът на проекти по всяка мярка се извършва посредством определените за всяка 

мярка критерии за избор и в съответствие с прозрачна и предварително оповестена на всички 

потенциални бенефициенти процедура.  

Управителният съвет на МИГ взима решение за обявяване на подбор на проекти при 

съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ.  
� С Решение № 62 от 19.10.2018 г. Управителния съвет утвърждава окончателен пакет 

документи за провеждане на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” на мярка 7.2. 



 6

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

малка по мащаби инфраструктура”, финансирана по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020; 

� С Решение № 70 от 02.11.2018 г. Управителния съвет утвърждава Процедури за 

кандидатстване с проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства”  от Стратегията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

� С Решение № 71 от 02.11.2018 г. Управителния съвет утвърждава Процедури за 

кандидатстване с проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково. 

 

• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ одобрява и публикува на 

електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните 

мерки/подмерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. 

С Решение № 46 от 30.01.2018 г. - Управителния съвет на СНЦ «МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково» приема Индикативна годишна работна програма  за 2018 г.  

С Решение № 56 от на 29.08.2018 г. - приема Актуализирана индикативна годишна 

работна програма  за 2018 г. 

С Решение № 57 на 29.08.2018 г. приема проект на Индикативна годишна работна 

програма  за 2019 г. 

С Решение № 65 на 29.10.2018 г. приема Актуализирана Индикативна годишна работна 

програма  за 2018 г. и 2019 г. 

 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати;  

 

� за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе шест 

двудневни обучения на местните лидери и уязвимите групи за разясняване на условията за 

кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на следните дати: 

На 22 и 23 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: „Подготовка на проектни 

предложения и работа с ИСУН 2020 по Оперативна програма „Развитие на Човешките 

ресурси” 2014-2020 г.  . 

На 24 и 25 октомври 2018 г. в с. Копринка на тема: „Подготовка на проектни 

предложения и работа с ИСУН 2020 по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност” 2014-2020 г. 

По време на обученията, участниците подробно бяха запознати с добрите практики при 

разработването на проектни предложения по ОП РЧР и ОПИК. Лекторът обърна внимание на 

източниците на информация за потенциалните бенефициенти, откъдето могат да проследяват 

актуалните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на 

Стратегията за ВОМР. 

 Бенефициентите бяха запознати със структурата на Условията за кандидастване по ОП 

РЧР и ОПИК и по-специално със самоопределяне на статут като допустими кандидати, 

внимателен прочит на допустими и недопустими дейности за финансиране, изискване за 

наличие на финансов капацитет, специфични моменти при оценката на административно 
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съответствие и допустимост, както и на етап техническа и финансова оценка. В хода на 

обучението местните лидери бяха запознати с ИСУН 2020. Обучаемите придобиха умения за 

създаване на профил в системата, създаване на нов формуляр за кандидатстване по отворена за 

прием на проектни предложения процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. Беше извършена симулация на разработване на проектно предложение с оглед 

придобиване на практически умения от страна на обучаваните лица за работа със системата и 

едновременно с това да се формират умения за боравене с наличната информация в Условията 

за кандидатстване и приложенията към тях. 

На 06 и 07 ноември 2018 г.  в град Гурково на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ 

по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 

2020.  

На 08 и 09 ноември 2018 г.  в с. Копринка на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 

2020. 

В рамките на обученията по ОПРЧР и ОПИК участниците бяха запознати с реда за 

кандидатстване пред МИГ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

които биха могли да бъдат реализирани в изпълнение на мерките 8.1, 8.2, 8.3, 9.1. и 9.2. от 

Стратегия за ВОМР. На местните лидери се обърна внимание на изискването за 

принадлежност на потенциалните кандидати по голяма част от процедурите към основна 

икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средните предприятия 2014-2020. Обучаемите лица, под ръководството на лектора 

разработиха и попълниха бизнес-планове, приложими по процедурите за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по СВОМР. Местните лидери се запознаха с възможностите и 

изискванията на ИСУН 2020 при подаване на проектни предложения по процедури за ПБФП 

по ОПРЧР и ОПИК в изпълнение на горепосочените мерки на Стратегия за ВОМР.  

На 15 и 16 ноември 2018 г. в град Гурково на тема: „Подготовка на проектни 

предложения по Програма за „Развитие на селските райони” 2014-2020 г. 

По време на обученията подробно бяха представени възможностите и условията за 

финансиране на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР, както и актуалните към момента 

нормативни изисквания за допустимост на кандидатите, обектите, дейностите и разходите.  

Експерт-консултант даде практически насоки и примери за разработване на проектна 

или бизнес идея, както и за целия процес на подготовка и кандидатстване – заявление в ИСУН 

2020, необходими документи за прилагане, договаряне, изпълнение и отчитане на проект, 

финансови условия; примери за успешни проекти и за често допускани грешки. Участниците 

получиха  отговори на всички поставени от тях въпроси. 

На 22 и 23 ноември 2018 г.  в гр. Мъглиж на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Програма за „Развитие на селските райони” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 2020. 

Във връзка с електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020, на участниците беше 

показано от къде да изберат процедурата, по която искат да подадат проект, как да си създадат 

профил в системата, беше разгледан примерен формуляр за кандидатстване и беше обяснено 

как се попълва. Специално внимание беше обърнато на бизнес плана, който всички кандидати 

ще трябва да представят по подмерките 4.1, 4.2 и 6.4. В двата дни на обучението бяха 

обсъдени проектните идеи на участниците и присъстващите получиха практически съвети за 

подготовката на техните проектни предложения. Бяха обсъдени критериите за оценка по всяка 

от мерките и разгледани подробно документите, които кандидатите ще трябва да представят с 

проектното предложение по ПРСР.  

 В обученията взеха участие представители от стопански, нестопански и публичен 

сектор от територията на трите общини и са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия 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 година и Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г.  
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СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе две двудневни обучения на екипа и 

колективния върховен орган на следните дати: 

На 17 и 18 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП по Програма за „Развитие на селските райони” и Набиране и оценка на 

постъпили проектни предложения по Програма „Развитие на селските райони” . 

На 29 и 30 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП, набиране и оценка на постъпили проектни предложения по Оперативна 

програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020 г. и Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП, набиране и оценка на постъпили проектни предложения по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе двадесет 

еднодневни информационни срещи на местните лидери и уязвимите групи за разясняване на 

условията за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на следните дати  19.11.2018 г. – с. Тулово и с. Ягода 

                                                 20.11.2018 г. – с. Конаре и с. Паничерево 

                                                 28.11.2018 г. – гр. Шипка и с. Шейново 

                                                 29.11.2018 г. – с. Дъбово и с. Ветрен 

      30.11.2018 г. – с. Розово и с. Ръжена 

      04.12.2018 г. – гр. Крън и с. Енина 

      05.12.2018 г. – с. Дунавци и с. Голямо Дряново 

                                                 06.12.2018 г. – с. Сливито и с. Зимница 

      07.12.2018 г. – с. Юлиево и с. Шаново 

                                                 10.12.2018 г. – с. Бузовград и с. Ясеново 

Заинтересованите страни присъстващи на срещите бяха запознати с подмерките 

включени в СВОМР – допустими кандидати, допустимите  дейности, допустимите за 

финансова помощ, бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата 

помощ, предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест 

и  представяне на условията за кандидатстване и  изискванията към придружаващите 

документи. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе следните 

шест обществени обсъждания: 

На 16.03.2018 г., на 25.04.2018 г. и на 13.11.2018 г. са проведени обществено обсъждане 

проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на 

територията на общините Мъглиж, Казанлък, Гурково, изпълнявана съгласно Споразумение № 

РД 50-191/29.11.2016 г. по 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., сключено  с  

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 

2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 

-2020 г. Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Споразумение № РД 

50-191/29.11.2016 г. С тях се цели да се отстранят допуснати очевидни технически грешки, 

минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта. 

На 26.09.2018 г. във връзка с обсъждане на проект на документация във връзка 

предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на СНЦ "МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково". 

На 22.10.2018 г.  във връзка с обсъждане на проект на документация Обществено 

обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за 

подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ на 

СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" и във връзка предстоящото обявяване на процедура 
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за подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” на СНЦ "МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково".  

 

 

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

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

 

СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” предприе действия за промяна СВОМР. С 

писмо с Изх. № 04-01-8 от 10.05.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и горите - 

Дирекция „Развитие на селските райони” сдружението внася Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. С писмо с Вх. № 04-01-8#1 от 13.07.2018 г. от Министерство на 

земеделието, храните и горите - Дирекция „Развитие на селските райони” е изискана 

допълнителна информация към Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на 

стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-191 от 29.11.2016 г. С писмо с 

Изх. № 04-01-8#2 от 24.07.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и горите - 

Дирекция „Развитие на селските райони” сдружението предостави изисканата допълнителна 

информация относно Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за 

водено от общностите местно развитие № РД 50-191 от 29.11.2016 г. На 23.11.2018 г. СНЦ 

„МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” подписа Допълнително споразумение към Споразумение 

за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-191 от 

29.11.2016 г.  

След подписването на Допълнителното споразумение и невъзможността поради 

промяна на СВОМР по рано да се обявят процедури за подбор на проектни предложения, на 

17.12.2018 г. СНЦ «МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково» обяви процедура за подбор на 

проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ–Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” на мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в ИСУН.   

 С писмо с Изх. № 04-01-19 от 03.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” сдружението внесе второ Заявление за 

промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-191 от 29.11.2016 г. промените са в съответствие с разпоредбата на чл. 39 от 

Наредба № 22 от 2015г. и чл. 18, ал. 1, т. 2 и  т. 5 от Споразумение № РД-191/29.11.2016 г. за 

изпълнение на стратегия за ВОМР и са във връзка с мерките по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

За периода на изпълнение на стратегията за ВОМР МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково 

осигури архивно помещение, в което да съхранява всички документи от дейността на 

сдружението. 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; 

Документи свързани с изпълнението на СВОМР: 

- Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР: 

- Заявки, отчети и доклади; 

- Документи свързани с изпълнението на дейностите по СВОМР. 

МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково поддържа следните електронни регистри: 

Входяща и Изходяща кореспонденция;  

Регистър на договорите и заповедите; 
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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. 

За изпълнение на Стратегията “МИГ–Мъглиж, Казанлък, Гурково” поддържа деловодна 

система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на сдружението, 

посочени в чл. 62 Раздел II “Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР” на Наредба № 22 на МЗХ. 

 

      3.  Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ; 

 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява 

публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, 

посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна 

стратегия за програмен период 2014-2020 г. 

За осигуряване на публичност за своята дейност СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

публикува на интернет страницата си информация съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 на 

МЗХГ. 

Чрез сайта на Сдружението „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” се информира 

местната общност за актуалната информация във връзка с подписното споразумение № РД 50-

191/29.11.2016г. и за изпълнение на СВОМР; 
Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково" бяха изпълнени 

следните дейности за информиране и публичност на стратегията за Водено от общностите 
местно развитие: 
� Публикуване на покани за провеждане на предстоящите обучения на СНЦ „МИГ -

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, информация от проведените обучения и публикуване на обява за 

прием по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и обява по подмярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства”:  

1. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 11.10.2018 г. – 1 бр. публикация 

2. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 01.11.2018 г. – 1 бр. публикация 

3. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 08.11.2018 г. – 1 бр. публикация 

4. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 15.11.2018 г. – 2 бр. публикации 

5. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 22.11.2018 г. – 1 бр. Публикация 

6. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 29.11.2018 г. – 1 бр. Публикация 

7. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 06.12.2018 г. – 2 бр. Публикация 

8. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 13.12.2018 г. – 1 бр. Публикация 

9. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 20.12.2018 г. – 1 бр. Публикация 

 

Във връзка с изпълнение на заложените дейности в бюджета за 2018 г. на Сдружението 

и съгласно изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г., се изготвиха  

� информационна книжка,  подпомагащи потенциалните получатели на финансова 

помощ при разработване на проекти - общ тираж 1200 книжки; 

� дизайн, предпечат и печат на информационни папки А4 с джоб 4+0 цвята картон хром 

мат- 500 бр.; 
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� рекламни химикали с UV печат цветно лого - 500 бр.; 

� рекламни USB флаш памет 16 GB с UV печат цветно лого - 100 бр.; 

� рекламни чадъри (не сгъваеми) с печат на лого - 40 бр.; 

� рекламни чанти за документи с печат монохром лого- 100 бр.; 

� рекламни стенни часовници с печат на цветно лого- 40 бр.; 

� визитни картички многоцветни перлен картон 295 гр. – 500 бр. 

� Информационни тефтери – 500 бр.; 

� Трисекционни календари - 500 бр. 

 

 

         4. 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; 

          Неприложимо 

         5.  Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

През отчетния период екипът на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково не е осъществил 

мониторинг на проектни предложения, тъй като няма сключени договори с получатели на 

финансова помощ. 

7.  Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 

                Неприложимо 

 

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

 

Сдружение “Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” е учредено на 

09.03.2016 г. и е вписано в регистъра при Старозагорския окръжен съд с Решение № 

101/20.04.2016 г. по фирм. дело № 22/ 2016 г. Адреса на управление е: гр. Мъглиж - 6180, пл. 

“Трети март” № 32, ет. 1, предмета на дейност на Сдружението е да подобрява качеството на 

живот на МИГ - територията, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ВОМР чрез 

изпълнение на стратегията. С Решение № 111/27.06.2017 г. на Старозагорски Окръжен съд се 

вписа промяна на обстоятелствата на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. С Решение 

№ 214/10.01.2018 г. на Старозагорски Окръжен съд се вписа промяна на обстоятелствата на 

СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

В териториалния обхват на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“ са включени 3 

административно обособени териториални единици това са община Мъглиж, община Гурково, 

Община Казанлък извън строителните  граници на гр. Казанлък. Територията на „МИГ-

Мъглиж, Казанлък, Гурково“ обхваща изцяло териториите на граничещи общини. Територията 

е с непрекъснати граници и е включена в списъка със селски райони, съгласно приложение № 

1 на Наредба № 22 от 14.12.2015г.  

Стратегията е многофондова, предвидени са мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 

Прилагане на многофондово ВОМР позволява на територията да се приложи целенасочена и 

интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията и за преодоляване на 

наличните проблеми. 

Органи за управление на Сдружение МИГ “Мъглиж, Казанлък, Гурково“: 

1. Общо събрание (ОС); 

2. Управителен съвет (УС); 

3. Председател на Управителния съвет; 

4. Изпълнителен директор; 

5. Допълнителни помощни органи, създадени по решение на Управителния съвет. 

Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. 

Дейността му се ръководи от Председателя на УС. МИГ “Мъглиж, Казанлък, Гурково“ 
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включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от 

местната общност. УС се състои от 9 члена - представители на публичния сектор, 

представители на частния сектор и представители на нестопанския сектор. В колективния 

върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на сто от 

имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

Колективен върховен орган на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” e Общо събрание, 

към настоящият момент се състои от 39 члена, които са представители на заинтересованите 

страни от територията на МИГ. 

� Публичен сектор – 10,26 % 

� Стопански сектор – 43,59 % 

� Нестопански сектор – 46,15 % 

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и са спазени 

всички изисквания на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. да има дял на 

представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния 

управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас 

съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

В периода от 01.01.2018 г. до края на отчетния период 31.12.2018 г. са проведени осем 

заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

В периода от 01.01.2018 г. до края на отчетния период 31.12.2018 г. са проведени пет 

заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

Екипа по управление на СВОМР се състои от Изпълнителен директор, Експерт по 

прилагане на СВОМР, технически сътрудник и счетоводител.  

Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен орган или на 

контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния управителен 

орган или на контролния орган на МИГ. 

Оперативното ръководство по прилагане на СВОМР се осъществява от изпълнителния 

директор на сдружението. Изпълнителният директор e избиран от УС, съгласно условията на 

Наредба 22/2015 г. на МЗХ. 

Изпълнителният директор /ИД/ на МИГ отговаря за прилагането на Стратегията за 

ВОМР при спазване на времевия график и действащата нормативна уредба. Изпълнителният 

директор подпомага дейностите на УС и ОС. Оперативно ръководи дейността на екипа на 

МИГ. Взима решение за поканата за прием на  проекти, за осъществяването на наблюдение 

предлага актуализация на стратегията, одобрява разработените доклади за междинна и 

последваща оценка; изготвя и предлага за приемане от УС, на годишна програма за работа на 

МИГ и годишен проектобюджет. Екипа на МИГ - а изготвя годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, 

изисквани от Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА; представя до Управляващия орган на 

ПРСР до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, 

възникнали при изпълнението на стратегията;  

Експерт по прилагане на Стратегията: Подпомага изпълнителния директор в 

подготвянето и публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на 

„МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. Експертът оказва методическа помощ при прилагането 

на СВОМР и консултира потенциалните бенефициенти за условията и процедурите за 

кандидатстване. Подготвя и организира задачите на МИГ по предоставянето на информация 

на потенциалните и одобрените получатели на подпомагане по СВОМР. Следи базата данни за 

постъпилите проекти, както и за изпълнението на проекти от Стратегията за ВОМР.  
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Технически сътрудник: Получава информация от изпълнителния директор и я свежда до 

знанието на останалите членове на екипа; организира приемането на посетителите, 

подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, семинари и други събития. Приема и 

регистрира заявления за кандидатстване.  Създава и поддържа база данни за постъпилите 

проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение – поддържа 

проектен архив, включително и в електронен вариант. Протоколира резултатите от проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектите, както и от техническата 

експертна оценка и класиране на проектите.  

Счетоводителят отговаря за ефективното управление на финансовите средства и 

средствата за прилагане на СМР, в съответствие с българските счетоводни стандарти, 

изискванията за отчетност и управление на средства на организации, регистрирани в 

обществено полезна дейност и изискванията на РА и МЗХ.  

През отчетния период  екипа изготви следните документи и правила: 

• Годишен доклад за извършените дейности, свързани с подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегията за ВОМР” на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” за 2017 г.; 

• Годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от общностите 

общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2. "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2017 г.; 

• Изготви Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г.; 

• Изготви Годишен финансов отчет за 2017 г.; 

• Актуализиран проект на Индикативната годишна работна програма за 2018  г. и 

Индикативната годишна работна програма за 2019  г.; 

• Подготвя Заявление за промяна на Стратегията за ВОМР – 2 бр.; 

• Провеждане на конкурс за външни оценители; 

• Подготовка на пакет документи за провеждане на процедура за предоставяне на 

безвъзмедна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, и подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

• Подготовка на пакет документи за провеждане на процедура за предоставяне на 

безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.2 „Достъп до пазара на труда на 

безработни и неактивни лица”, подмярка 9.1 „Инвестиции в подкрепа  на МСП  за 

иновации” и подмярка 9.2 „Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП”; 

• Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”; 

• Подготовка на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.201 – „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” 

• Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.217 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“;  

• Обяви в ИСУН 2020 прием на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

с един краен срок за кандидатстване. 
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1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);  

                  Неприложимо 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

                  Неприложимо 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

                  Неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

                  Неприложимо 

Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

С Решение № 214/10.01.2018 г. на Старозагорски Окръжен съд се вписа промяна на 

обстоятелствата на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

С писмо с Вх. № 04-01-2#1 от 05.04.2018 г. Министерство на земеделието, храните и 

горите одобрява настъпилите промени в сдружението в състава на членовете на колективния 

върховния орган на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

С Решение № 214/10.01.2018 г. на Старозагорски Окръжен съд се вписа промяна на 

обстоятелствата на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

С писмо с Вх. № 04-01-2#1 от 05.04.2018 г. Министерство на земеделието, храните и 

горите одобрява настъпилите промени в сдружението, по отношение на промяна в състава на 

членовете на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

 

7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

Няма промяна във функионирането на офиса на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“- 

наети помещения с Договор за наем, с адрес гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32, ет. 1 

8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

                  Неприложимо 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

(ако е приложимо); 

Подписано допълнително споразумение № РД -191/23.11.2018 г. 

 

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); 

 

Неприложимо 

 

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 за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места: 
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Вид  

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел до 2020 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на 

информация  

Изход

ни  

Проекти консултирани 

от Екипа на МИГ бр. 173 

 

0 База елек.данни;  

  

Проекти,одобрени и 

финансирани бр. 107 

 

 

0 База елек.данни .МИГ 

  

Подпомогнати 

земеделски стопанства бр. 10 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

Подпомогнати  

инвестициимикро и 

МСП(извън земеделие) бр. 24 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

Инвестиции в нови 

технологии и иновации в 

МСП хил.лв. 650 000 

 

 

0 

База елек.данни МИГ 

  

Обем на инвестициите в 

подпомогнатите 

земеделски стопанства хил.лв. 650 000 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

НПО получили 

инвестиции бр. 5 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

 

Предприятия въвели 

иновации и нови 

продукти   25 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

 

Брой проекти за 

публична 

инфраструктура  5 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

Общ обем на инвестиции 

в инфраструктура 

подобряващи средата за 

живот. бр. 

 

6376005.80 

 

 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

 Брой обучени заети лица  бр. 200 
 

0 База елек.данни МИГ 

 Брой обучени бр. 70 
 

 База елек.данни МИГ 
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безработни 0 

Резулт

ат 

Създадени работни места 

(по пол и възраст,  

самонаети/наети бр. 94 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

Лицата от уязвими 

етнически общности, 

включени в заетост, 

образование, обучение, 

социални и здравни 

услуги бр. 14 

 

 

 

 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

 

Младежи до 

29г.завършили успешно 

обучение с  сертификат бр. 25 

 

 

 

0 База елек.данни МИГ 

  

Население, което се 

ползва от подобрени 

публични   услуги  бр. 6600 

 

0 База елек.данни МИГ 
 

 

Индикатори по мерки: 

 Индикатори по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  

Вид  Индикатор 

Мерн

а 

едини

ца 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода на 

доклада 

Източник на информация 

 

Брой консултирани 

проекти  
брой 14 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Изходен 

Брой финансирани 

проекти 
брой 10  

 

0 
Регистър на договорите 

  

Брой 

подпомогнати 

стопанства (по 

под-сектор) 

брой 10  

 

0 База електронни данни 

МИГ 

  

Общ обем на 

инвестициите в 

стопанствата 

 

хил.лв 
650 000 

 

 

0 
База електронни данни 

МИГ 

  

Дял на 

инвестициите за 

машини и техника  

% 

45% 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Дял на 

инвестициите 

целящи развитие 

на органично 

земеделие 

% 

25% 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Резулта

т 

Създадени работни 

места (по пол и 
брой 

30 

 

 
База електронни данни 

МИГ 
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възраст,  

самонаети/наети 

 

0 

  

Стопанства въвели 

успешно нов 

продукт или 

технология брой 4 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Устойчивост  на 

стопанствата-ръст 

на приходите % 10% 

 

 

0 

 База електронни данни 

МИГ 

 

  

Индикатори по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада Източник на информация 

 

Брой консултирани 

проекти  10 0 

База електронни данни 

МИГ 

Изходен 

Брой финансирани 

проекти брой 6 

 

0 Регистър на договорите 

  Обем на инвестициите брой 500 000 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Инвестиции за 

иновации и нови 

продукти  хил/лв 200 000 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Брой предприятия 

въвели иновации и нов 

продукт брой 2 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Резулта

т Създадени нови места брой 22 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

      

 

Устойчивост  на 

стопанствата-ръст на 

приходите % 10% 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Постигната енергийна 

ефективност % 15% 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

 Подмярка6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности  

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода на 

доклада  Източник на информация 

  

Брой консултирани 

проекти   брой 14 0 Информац.система МИГ 



 18

Изход

ен 

Брой финансирани 

проекти брой 6 

 

0 Регистър на договорите 

  

Нови микро 

предприятия брой 2 

 

 

0 
База данни индикатори за 

мониторинг 

  

Обем инвестиции в 

икон.дейност хил.лв 

 

540 000 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

Въведени иновативни 

продукти /иновативни 

технологии 

.(предприятия)  Брой  2 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Резул

тат 

Създадени работни 

места  брой 22 

 

0 
База електронни данни 

МИГ 

  

Енергийна 

Ефективност  

(спестена 

електроенергия) брой 10% 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

 

 

Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 

 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода на 

доклада  Източник на информация 

  

Брой консултирани 

проекти   брой 6 0 Информац.система МИГ 

Изходе

н 

Брой финансирани 

проекти брой 5 

 

0 Регистър на договорите 

  

Обем инвестиции в 

инфраструктура   Хил.лв 1 043 745 

 

 

 

         0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Населени места, в 

които се 

осъществяват 

инвестициите брой 5 

 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

Резулт

ат 

Създадени работни 

места  брой 12 

 

0 
База електронни данни 

 МИГ 

  

Население, което 

се ползва от 

подобрената 

инфраструктура и 

публични  услуги брой 6 600 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

 

 

  
Подмярка 7.5.Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктуранфраструктура" 
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Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода на 

доклада  Източник на информация 

Изходе

н 

Брой консултирани 

проекти  брой 4 0 Информац.система МИГ 

  

Брой подпомогнати 

проекти брой 2 

 

0 
Регистър договори  

 

  Брой бенефициенти брой 2 

 

 

         0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Обем инвестиции в 

икон.дейност хил.лв 200 000 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

Резулт

ат 

Създадени работни 

места   брой 8 

 

0 

 База електронни данни 

 МИГ 

  

Население, което се 

ползва от 

подобрените 

туристически   

услуги  брой 5000 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

 

 

 

Подмярка 8.1 Достъп до заетост и подобряване качеството на работните 

места  

 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада  Източник на информация 

Изходе

н 

Брой консултирани 

проекти брой 30 0 

 Инфор. система МИГ 

 

  

Брой финансирани 

проекти брой 25 

 

0 Регистър на договорите 

  

Брой обучени заети 

лица брой 250  

 

 

 

         0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Брой обучени 

заети/самонаети 

младежи до 29 брой 130 

 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Брой обучени 

заети/самонаети  лица 

над 54 г. брой 30 

 

 

0 
База електронни данни 

 МИГ 

  

Брой предприятия 

получили инвестиции брой 15 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 
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  Обем на инвестициите  хил.лв 300 000          0  

База електронни данни 

 МИГ 

  

Брой стартирали 

предприятия  чрез 

младежка гаранция брой 4 0 

База електронни данни 

 МИГ 

Резулт

ат 

Лица от 30-54 г. 

завършили успешно 

обучение с сертификат брой 40 

 

 

0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Младежи до 

29г.завършили успешно 

обучение с  сертификат брой 150 

 

 

 

         0 

База електронни данни 

 МИГ 

  

Жени с подобрена 

квалификация с 

сертификат брой 80 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

 

Подмярка 8.2 Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни 

лица 

 

Вид  Индикатор Мерна единица 

Цел до 

2020 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада  Източник на информация 

Изходен 

Брой 

консултирани 

проекти брой 45 0 

 Информационна система 

МИГ. 

  

Брой финансирани 

проекти брой 35 

 

0 Регистър на договорите 

  

Брой безработни  

лица 

обучени(общо)  брой 350 

 

 

 

        0 

База електронни данни 

МИГ 

 

  

Брой обучени 

безработни 

младежи до 29 брой 270 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

  

Брой обучени 

безработни   лица 

от 30- 54 г. брой 80  

 

0 База електронни данни 

МИГ 

 

  

Обем на 

инвестициите  хил.лв 586 000 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

 

Резултат 

Лица от 30-54 г. 

завършили брой 50          0  

База електронни данни 

МИГ 
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успешно обучение 

с сертификат 

  

Младежи до 

29г.завършили 

успешно обучение 

с  сертификат брой 150  0 

База електронни данни 

МИГ  

  

Жени с подобрена 

квалификация с 

сертификат брой 45  

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

бр.безработни -

трайно наети брой 120  

 

 

 

         0 

База електронни данни 

МИГ 

 

Подмярка 8.3. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 

 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица Цел до 2020 

Резултат 

към 

периода 

на 

доклада  

Източник на 

информация 

Изходе

н 

Брой консултирани 

проекти брой 15  0 

 Информационна 

система МИГ 

  

Брой финансирани 

проекти брой 10  

 

0 Регистър на договорите 

  

Роми получаваши 

социални и 

здравни услуги  брой 170  

 

 

 

         0 
База електронни данни 

МИГ 

  

Брой лица от 

уяавими групи 

(общо)  брой 145  

 

 

 

0 
База електронни данни 

МИГ 

  

Деца, вкл. с 

увреждания, 

получаващи 

социални и 

здравни услуги брой 25  

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Обем на 

инвестициите  хил.лв 

600 430,80 

 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Брой доставчици 

на услуги за 

социално 

включване, 

разширили обхвата 

на дейността си брой 5          0  

База електронни данни 

МИГ 
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Резулт

ат 

Участници в 

неравностойно 

положение 

започнали да 

търсят работа  брой 40 0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Лицата от уязвими 

етнически 

общности, 

включени в 

заетост, 

образование, 

обучение, 

социални и 

здравни услуги брой 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Заети в социалните 

предприятия след 

получена подкрепа брой 50 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

заети жени в 

социални 

предприятия брой 24 0 

База електронни данни 

МИГ 

 

Подмярка 9.1. Инвестиции в подкрепа  на МСП  за иновации 

Вид  Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до 

2020 

Резулта

т към 

периода 

на 

доклада  Източник на информация 

Изход

ен 

Брой консултирани 

проекти брой 5 0 

Информационна система на 

МИГ 

  

Брой финансирани 

проекти брой 3 

 

0 Регистър на договорите 

  

 Брой предприятия, 

подпомогнати да 

въведат нови за 

фирмата продукти; брой 3 

 

 

 

      0 

База електронни данни 

МИГ 

  Обем на инвестициите  хил.лв. 650 000 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Брой внедрени 

иновационни 

продукти/услуги брой 3 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Резул

тат 

Ръст на заетостта в 

подпомогнатите 

предприятия брой 40 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 
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Устойчивост - 3 

години съхранени 

приходи и или 

увеличени % 10%       0  

База електронни данни 

МИГ 

 

Подмярка 9.2. Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на МСП 

Вид  Индикатор Мерна единица 

Цел до 

2020 

Резулта

т към 

периода 

на 

доклада  

Източник на 

информация 

Изход

ен 

Брой консултирани 

проекти брой 30 0 

Информационна 

система на МИГ 

  

Брой финансирани 

проекти брой 5 

 

0 

Регистър на 

договорите 

  

 Брой предприятия, 

подпомогнати да 

въведат нови за 

фирмата продукти; брой 5 

 

 

 

      0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Обем на 

инвестициите  хил.лв 1 305 830 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Брой внедрени 

иновационни 

продукти/услугис брой 5 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

Резул

тат 

Ръст на заетостта в 

подпомогнатите 

предприятия брой 50 

 

 

 

 

0 

База електронни данни 

МИГ 

  

Устойчивост - 3 

години съхранени 

приходи и или 

увеличени % 10%       0  

База електронни данни 

МИГ 

  

Постигната 

енергийна 

ефективност - 

спестена 

електроенергия  % 10%        0  

База електронни данни 

МИГ 

 Трайно наети жени брой 10 0 

База електронни данни 

МИГ 

 

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

Неприложимо 
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13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

 

1. Писмо с Изх. № 04-01-1 от 08.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Изменение на Решение № 89 от 08.03.2016г. на Общински съвет; 

2. Писмо с Вх. № 27-00-1 от 09.01.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ; 

3. Писмо с Изх. № 27-00-1#1 от 11.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА 

относно Решение № 24/19/4/0/00042/3/01/03/01 за изплащане на финансова помощ; 

4. Писмо с Изх. № 27-00-2 от 10.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА  относно 

промяна на банкова сметка; 

5. Писмо с Вх. № 27-00-3 от 12.01.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/3/03/03/01 за изплащане на финансова помощ 

6. Писмо с Вх. № 27-00-4 от 12.01.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/3/02/03/01 за изплащане на финансова помощ 

7. Писмо с Изх. № 04-01-3 от 25.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно промяна в състава на колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

8. Писмо с Изх. № 04-01-2 от 25.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно промяна в състава на колективния 

управителен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

9. Писмо с Изх. № 27-00-5 от 25.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”- РА относно 

промяна промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган 

на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

10. Писмо с Изх. № 27-00-6 от 29.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие” – РА, 

относно Договор за кредит № 947 от 11.01.2018 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”; 

11. Писмо с Изх. № 27-00-7 от 30.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, относно 

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо 

от източника на финансиране за 2016 г. и 2017 г.; 

12. Писмо с Изх. № 04-01-4 от 30.01.2017 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Годишен доклад за извършена 

дейност на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

13. Писмо с Изх. № 04-01-5 от 07.02.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони”, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката и Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти” към МТСП; 

14. Писмо с Вх. № 04-01-6 от 16.02.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на документи 

свързани с промяна на колективния управителен орган; 

15. Писмо с Изх. № 04-01-6#1 от 20.02.2018 г. до Министерство на земеделието, храните 

и горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно документи свързани с промяна на 

колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

16. Писмо с Вх. № 04-01-7 от 20.02.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заповед за частично одобрение на 

предложените дейности и разходи за 2018 г.; 

17. Писмо с Вх. № 27-00-8 от 22.02.2018 г.  от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на документи по Уведомително писмо № 24/19/4/0/00042/3/05/02/01; 

18. Писмо с Изх. № 27-00-8#4 от 02.03.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, 

Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР” относно Уведомително писмо с изх. № 01-

6300/112 от 22.02.2018 г.; 
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13. Писмо с Изх. № 27-00-9 от 06.03.2018г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, 

Дирекция „ДПМРСР” относно Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки, независимо от източника на финансиране за 2017 г. и 2018 г.; 

19. Писмо с Вх. № 04-01-4#1 от 12.03.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР”; 

20. Писмо с Вх. № 27-00-10 от 15.03.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/3/04/03/01; 

21. Писмо с Вх. № 04-01-9 от 28.03.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно необходимост от изменение на 

мерки от одобрените стратегии за Водено от общностите местно развитие; 

22. Писмо с Вх. № 04-01-2#1 от 05.04.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно одобрение на настъпили промени в 

състава на КУО и КВО; 

23. Писмо с Вх. № 04-01-5#1 от 03.05.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно одобрение на годишен доклад за 

извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегия за ВОМР”; 

24. Писмо с Изх. № 04-01-8 от 10.05.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

25. Писмо с Вх. № 27-00-11 от 15.05.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/1/01/03/01; 

26. Писмо с Вх. № 04-03-1 от 27.06.2018 г. от Министерство на икономиката относно 

организиране на обучение на МИГ; 

27. Писмо с Изх. № 27-02-1 от 27.06.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

заверено копие на застрахователна полица на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

28. Писмо с Вх. № 04-01-8#1 от 13.07.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на допълнителна 

информация към Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено 

от общностите местно развитие № РД 50-191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково”; 

29. Писмо с Изх. № 04-01-8#2 от 24.07.2018 г. до Министерство на земеделието, храните 

и горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

30. Писмо с Вх. № 27-00-12 от 01.08.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Решение № 24/19/4/0/00042/3/05/03/01; 

31. Писмо с Изх. № 04-01-10 от 06.08.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Изменение в одобрените дейности и 

разходи в бюджета за 2018 г.; 

32. Писмо с Вх. № 04-01-11 от 16.08.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заповед за изменение на общия 

размер на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР”; 

33. Писмо с Изх. № 04-02-1 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2018 г.; 

34. Писмо с Изх. № 04-02-2 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2019 г.; 
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35. Писмо с Изх. № 04-03-2 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката относно актуализирана ИГРП за 

2018 г.; 

36. Писмо с Изх. № 04-03-3 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката относно актуализирана ИГРП за 

2019 г.; 

37. Писмо с Вх. № 04-01-2#1 от 10.09.2018 г. от Министерство на икономиката относно 

актуализиран ИГРП за 2018 г.; 

38. Писмо с Вх. № 04-01-3#1 от 10.09.2018 г. от Министерство на икономиката относно 

съгласуван ИГРП за 2019 г.; 

39. Писмо с Вх. № 04-02-1#1 от 17.09.2018 г. от Министерство на труда и социалната 

политика относно съгласуване на ИГРП за 2018 г.; 

40. Писмо с Вх. № 04-02-2#1 от 17.09.2018 г. от Министерство на труда и социалната 

политика относно съгласуване на ИГРП за 2019 г.; 

41. Писмо с Изх. № 04-01-13 от 28.09.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите относно Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” 

на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

42. Писмо с Изх. № 04-01-14 от 01.10.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 

планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец октомври 2018 

г.; 

43. Писмо с Изх. № 27-00-13 от 01.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” през месец октомври 2018 г.; 

44. Писмо с Изх. № 04-05-1 от 02.10.2018 г. до Министерство на финансите относно 

съгласуване на проекти на документи по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

СВОМР на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

45. Писмо с Вх. № 04-05-1#1 от 18.10.2018 г. от Министерство на финасите относно 

съгласуване на проект на документи за кандидатстване по подмярка 7.2 ‘’Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”; 

46. Писмо с Изх. № 04-01-15 от 18.10.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 

планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец ноември 2018 

г.; 

47. Писмо с Изх. № 27-00-14 от 18.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” през месец ноември 2018 г.; 

48. Писмо с Изх. № 27-00-15 от 25.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на списък с планирани, в процес на провеждане и проведени обществени 

поръчки и Описателен документ към списъка с планирани обществени поръчки за 2017 г. и 

2018 г.; 

49. Писмо с Изх. № 04-01-16 от 09.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 

BG06RDNP00119-134 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

50. Писмо с Изх. № 04-01-17 от 15.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 
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планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец 

декември 2018 г.; 

51. Писмо с Изх. № 27-00-16 от 15.11.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” през месец декември 2018 г.; 

52. Писмо с Изх. № 05-01-1 от 20.11.2018 г. до Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличие или липса на 

конфликт на интереси, съгласно ЗПКОНПИ; 

53. Писмо с Изх. № 04-02-3 от 29.11.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2019 г.; 

54. Писмо с Изх. № 04-01-18 от 30.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 

BG06RDNP00119-201 по подмярка 4.1 „Инвестиции земеделските стопанства“ от СВОМР на 

МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

55. Писмо с Изх. № 04-01-19 от 03.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

56. Писмо с Изх. № 12-01-1 от 05.12.2018 г. до Изпълнителна агенция „Главна инспекция 

по труда” относно издаване на удостоверения на УС и на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”; 

57. Писмо с Вх. № 27-00-17#1 от 06.12.2018 г. от Държавен фонд „Земеделие”-РА 

относно Уведомително писмо № 24/19/4/0/00042/3/06/02/01; 

58. Писмо с Вх. № 04-01-20 от 10.12.2018 г. от Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на допълнителна 

информация по заявление № 19-19-2-01-5 01.10.2018 г.; 

59. Писмо с Изх. № 27-00-17#1 от 11.12.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА 

относно предоставяне на допълнителна информация към Уведомително писмо с изх. № 01-

6300/926 от 30.11.2018г.; 

60. Писмо с Изх. № 04-01-21 от 17.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 

BG06RDNP00119-217 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

61. Писмо с Изх. № 04-01-20#1 от 21.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните 

и горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на допълнителна 

информация по Заявление № 19-19-2-01-5/01.10.2018 г. за одобрение на планираните дейности 

и разходи за 2019 г.; 

62. Писмо с Вх. № 05-01-1#1 от 28.12.2018 г. от Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно запитване с вх. № 

ЦУ 01/15883 от 27.11.2018 г. 

 

 

14. Опис на приложения 

1. Един бр. CD с годишен доклад за 2018 г. и таблиците към доклада, представени във формат 

xls. 
 
 
Дата: 07.01.2019 г.     ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ /П/ 

                                                                                              Председател 

                                                                                        на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” 
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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 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
         

ЕЗФРСР           

ОПОС          

ОПРЧР          

ОПИК          

ОПНОИР          

ПМДР          

(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. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

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

различни от тези, свързани с ИТ. 
6 600     
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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 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

               

Подмярка 4.1 

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селско стопански  

продукти 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 6.4 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности   

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 7.2 

Инвистиции в 

създаването, 

подобряването или 

разшеряването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 7.5 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа  

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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инфраструктура   

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
               

Подмярка 8.1 Достъп 

до заетост и 

подобряване 

качеството на 

работните места 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 8.2 Достъп 

до пазара на труда на 

безработни и 

неактивни лица 

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 8.3 

Намаляване на 

бедността 

инасърчаване на 

социалното 

включване 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
               

Подмярка 9.1 

Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на  

иновации 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 9.2 

Развитие на 

предприемачество и 

капацитет за растеж 

на МСП 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Общо: 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

(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 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
          

Подмярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селско 

стопански  продукти 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности   
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 7.2 Инвистиции в 

създаването, подобряването или 

разшеряването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура 

 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 7.5 Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа  инфраструктура   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)           

Подмярка 8.1 Достъп до заетост и 

подобряване качеството на работните 

места 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 8.2 Достъп до пазара на 

труда на безработни и неактивни лица 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 8.3 Намаляване на бедността 

инасърчаване на социалното 

включване 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)           

Подмярка 9.1 Подкрепа за 

разработване и внедряване на  

иновации 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 9.2 Развитие на 

предприемачество и капацитет за 

растеж на МСП 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Общо: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

(излишните редове да се изтрият) 
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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 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

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 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

             

Подмярка 4.1 

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

650 000,00 

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

Подмярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селско стопански  

продукти 

500 000,00 

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

Подмярка 6.4 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности   

540 000,00 

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

Подмярка 7.2 

Инвистиции в 

създаването, 

подобряването или 

разшеряването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

 

1 043 745,00 

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

Подмярка 7.5 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа  

инфраструктура   

200 000,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
             

Подмярка 8.1 Достъп 

до заетост и 

подобряване 

качеството на 

работните места 

300 000,00 

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

Подмярка 8.2 Достъп 

до пазара на труда на 

безработни и 

неактивни лица 

586 000,00 

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

Подмярка 8.3 

Намаляване на 

бедността 

инасърчаване на 

социалното 

включване 

600 430,80 

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

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
             

Подмярка 9.1 

Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на  

иновации 

650 000,00 

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

Подмярка 9.2 

Развитие на 

предприемачество и 

капацитет за растеж 

на МСП 

1 305 830,00 

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

Общо: 6 376 005,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(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 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

Приоритет 

1.1.Повишаване на 

конкурентоспособността, 

производителността на 

МСП и земеделските 

стопанства, чрез 

технологично 

обновяване и 

насърчаване на 

иновационни дейности и 

развитие на традиционни 

и екологосъобразни 

земеделски 

производства. 

3 645 830,00               

Приоритет 

2.1.Подпомагане на 

инвестиции в 

инфраструктура, 

насърчаващи 

икономическото 

съживяване, социалното 

и културно развитие на 

населените места. 

1 243 745,00               

Приоритет 3.1 Постигане 

на по-добра 

образователна и 

квалификационна 

структура на 

населението и 

подобряване на достъпа 

1 486 430,80               
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до пазара на труда.  

 

Общо: 6 376 005,80               

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет …           

Приоритет …           

Приоритет …           

Приоритет …           

………           

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

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 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1.1. 

Повишаване на 

конкурентоспособността, 

производителността на 

МСП и земеделските 

стопанства, чрез 

технологично 

обновяване и 

насърчаване на 

иновационни дейности и 

развитие на традиционни 

и екологосъобразни 

земеделски 

производства. 

3 645 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 2.1. 

Подпомагане на 

инвестиции в 

инфраструктура, 

насърчаващи 

икономическото 

съживяване, социалното 

и културно развитие на 

населените места. 

1 243 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 3.1  

Постигане на по-добра 

образователна и 

квалификационна 

структура на 

населението и 

подобряване на достъпа 

до пазара на труда .  

 

1 486 430,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Общо: 6 376 005,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 

0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  

0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  

0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 

 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 
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проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 

0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

0 0 
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За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)  

0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  0 0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

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 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 
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горското стопанство 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 

0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 

0 0 
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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 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

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

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ                

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
               

НПО                

други                

ЧАСТНИ                

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

               

Физическо лице                

ЕТ                

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР:                

                

от ОПОС                

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

               

Общо от ОПОС                

                

от ОПНОИР                

Добавят се редове за 

съответните типове 
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кандидати/получатели 

Общо от ОПНОИР                 

                

от ОПРЧР                

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

               

Общо от ОПРЧР                 

                

от ОПИК                

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

               

Общо от ОПИК                

                

от ПМДР                

Добавят се редове за 

съответните типове 

кандидати/получатели 

               

Общо от ПМДР                 

ОБЩО:                

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 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1 243 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
             

НПО              

други              

ЧАСТНИ 1 690 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

от ОПРЧР              

ПУБЛИЧНИ    600 430,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ    886 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ОПРЧР  1 486 430,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

от ОПИК              

ЧАСТНИ 1 955 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ОПИК 1 955 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ              

ОБЩО: 6 376 005,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

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 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

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

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

              

Подмярка 4.1 

Инвестиции в 

земеделски 

стопанства 

650 000,00              

Подмярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селско стопански  

продукти 

500 000,00              

Подмярка 6.4 

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности   

540 000,00              

Подмярка 7.2 

Инвистиции в 

създаването, 

подобряването или 

разшеряването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

 

1 043 745,0

 
             

Подмярка 7.5 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа  

инфраструктура   

200 000,00              
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Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
              

Подмярка 8.1 Достъп 

до заетост и 

подобряване 

качеството на 

работните места 

300 000,00              

Подмярка 8.2 Достъп 

до пазара на труда на 

безработни и 

неактивни лица 

586 000,00              

Подмярка 8.3 

Намаляване на 

бедността 

инасърчаване на 

социалното 

включване 

600 430,80              

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
              

Подмярка 9.1 

Подкрепа за 

разработване и 

внедряване на  

иновации 

650 000,00              

Подмярка 9.2 

Развитие на 

предприемачество и 

капацитет за растеж 

на МСП 

1 305 830,0

 
             

Общо: 
6 376 005,8

 
             

(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. 

 


