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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.  
 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 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.  
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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.  

През отчетния период са проведени петнадесет заседания на Колективния 

управителен орган и две заседания на Колективния върховен орган на сдружението.  

Всички протоколи от заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково“ http://mig-mkg.bg/. 

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. оценка преминаха три процедури за 

подбор на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони - подмярка 

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

по мащаби инфраструктура“, подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“ и по 

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

http://mig-mkg.bg/
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На 27.12.2019 г. е активирана процедура от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ по подмярка 8.2 „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни 

лица“  от стратегията за ВОМР с краен срок за кандидатстване 30.01.2020 г. 

 

➢ 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 подмерки 

от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. 

С Решение № 99 от 29.08.2019 г. - Управителния съвет на СНЦ «МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково» приема Индикативна годишна работна програма  за 2020 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 три 

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: 

 

              1. На 06.12.2019 г. в гр. Мъглиж, ДЦ „Зорница“ и на 23.12.2019 г. в НЧ «Войвода 

Генчо Къргов-1920» гр. Гурково по „Подготовка, изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г." -  23 участника - представители 

на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи; 

       2. На 09.12.2019 г. в гр. Мъглиж, ДЦ „Зорница“ и на 13.12.2019 г. в НЧ "Пробуда - 

1920" в с. Копринка по „Подготовка, изпълнение и отчитане на проектни предложения 

по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г." - 24 участника - представители на местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи; 

  3. На 16.12.2019 г. в НЧ "Пробуда - 1920" в с. Копринка и на 20.12.2019 г. в НЧ «Войвода 

Генчо Къргов-1920» гр. Гурково по „Подготовка, изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по Оперативна 

програма " Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г."- 27 участника - 

представители на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. 

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

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: 

➢ На 13 и 14.02.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“ град Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи – 21 участника; 

➢ На 13.09.2019 г. в НЧ «Войвода Генчо Къргов-1920» - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 
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➢ На 13.09.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ 

град Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 16.09.2019 г. в град Крън – брой участници местни лидери, уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 16.09.2019 г. в град Мъглиж, ДЦ „Зорница“ – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 25.10.2019 г. в ПК „Възраждане“ село Тулово - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 25.10.2019 г. в ПК „Отдих“ село Ягода- брой участници местни лидери, уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 28.10.2019 г. в НЧ ”Народна просвета-1889” село Ветрен - брой участници местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 28.10.2019 г. в НЧ «Развитие – 1921» село Дъбово - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 25.11.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ 

град Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 25.11.2019 г. в НЧ "Пробуда - 1920" в с. Копринка- брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 29.11.2019 г. в град Мъглиж, ДЦ „Зорница“ – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 29.11.2019 г. в НЧ „Светлина-1861” в град Шипка – брой участници местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 18.12.2019 г. в НЧ «Заря – 1905» с. Тулово – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 18.12.2019 г. в НЧ «Гео Милев – 1926» с. Ягода - – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 19.12.2019 г. в НЧ «Войвода Генчо Къргов-1920» гр. Гурково - брой участници 

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 19.12.2019 г. в НЧ ”Народна просвета-1889” село Ветрен - брой участници местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника. 

                                                  

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 

три обществени обсъждания: 

На 18.01.2019 г. е проведено обществено обсъждане за промени в СВОМР, във връзка 

с допусната очевидна техническа грешка при изписване на валутата за БФП на подмярка 7.5. 

На 18.01.2019 г. е проведено обществено обсъждане проект на процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-19.243 по подмярка 6.4.  „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности”, но процедурата не беше активирана поради промени от УО на 

ПРСР.  
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На 21.08.2019 г. във връзка с обсъждане на проект на документация във връзка 

предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 8.2 - 

BG05M9OP001-1.085 "Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни лица", но по 

настояване на УО на ОПРЧР, се проведе второ обществено обсъждане по същата процедура 

на 25.11.2019 г. 

Горецитираната процедура е активирана на 27.12.2019 г. в ИСУН 2020. 

 

 

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

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 

 

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. оценка преминаха три процедури за подбор 

на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони: 

- подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 
-  подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“; 
- подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.  
Все още няма одобрени оценителни доклади, за да преминем към сключване на 

договори. 
 

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; 

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; 

 



 9 

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. 

С Договор № 2-19 от 02.01.2019 г. е възложено на изпълнител да поддържа интернет 

страницата на Сдружението. 
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 обява за прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти” 

1. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 03-17.01.2019 г. – 1 бр. публикация 

 

Във връзка с изпълнение на заложените дейности в бюджета за 2019 г. на 

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

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., се подписа Договор № 12-19 от 

08.04.2019 г., на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП за отпечатване на рекламни материали.  
С Договор № 16-19 от 09.08.2019 г. е възложено на изпълнител организира и проведе 

едно двудневно годишно информационно събитие – празник на МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково. 

 

 

         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 



 10 

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“ 

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. 

През отчетния период са проведени петнадесет заседания на Колективния 

управителен орган и две заседания на Колективния върховен орган на сдружението.  

Всички протоколи от заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково“ http://mig-mkg.bg/. 

 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);  

                  Екипът по изпълнение на стратегията се състои от четирима служители, в т.ч. 

изпълнителен директор, експерт по прилагане на стратегията, счетоводител и технически 

сътрудник. Всички служители работят в офиса на сдружението в гр. Мъглиж и са наети на 

пълно работно време – осем часа. Всички служители отговарят на изискванията на чл. 13 от 

Наредба 22 от 14-ти декември 2015 година.  

На 25.02.2019 г. е обявен конкурс за избор на Изпълнителен директор, тъй като г-жа 

Радостина Вълкова е подала предизвестие за прекратяване на трудови правоотношения, 

считано от 01.04.2019 г. 

Предприеха се действия за обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор, 

като краен срок за подаване на документи се конкретизира 07.03.2019 г. В срока за подаване 

http://mig-mkg.bg/
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на документи е получена една кандидатура от г-н Станислав Иванов Гавазов. На 12.03.2019 г. 

на редовно заседание на Колективния управителен орган с Протокол № 25 и Решение № 87, 

след като се запознаха с документите представени от г-н Станислав Гавазов и констатираха, 

че отговаря на изискванията на чл. 13 от Наредба 22 е избран за Изпълнителен директор на 

СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“. На 28.06.2019 г. е получено писмо от 

Министерството на земеделието, храните и горите относно одобряване назначаването на 

служител на длъжност Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково“. 

 

 

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 

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

Неприложимо 

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

Неприложимо 

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

Неприложимо 

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 -191/03.04.2019 г., № РД -191/08.08.2019 г. 

и № РД -191/04.10.2019 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. 

 

 

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

Неприложимо 

 

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

КОРЕСПОНДЕНТ ДФЗ: 

1. Изх. № 27-00-1/25.1.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно: Списък на 

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

източника на финансиране за 2017 г. и 2018 г.; 

2. Изх. № 27-00-1/24.1.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно: График за 

провеждане на информационни срещи; 
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3. Изх. № 27-00-5/07.3.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно: Списък на 

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

източника на финансиране за 2019 г. и 2018 г.; 

4. Изх. № 27-00-6/29.3.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно: Приключена 

процедура в ИСУН 2020 за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.134 по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

5. Изх. № 27-00-8/23.4.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно: Списък на 

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

източника на финансиране за 2019 г. и 2018 г.; 

6. Изх. № 27-00-10/31.7.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  Оттегляне 

на заявка за плащане № 24/19/4/0/00042/3/08 от 24.04.2019 г. 

7. Изх. № 27-00-12/13.8.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Провеждане на информационно събитие; 

8. Изх. № 27-00-13/27.8.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Предоставяне на информация за планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец септември 2019 г.; 

9. Изх. № 27-00-15/02.9.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Приключена процедура в ИСУН2020 за подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-

19.201 по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“; 

10. Изх. № 27-00-17/09.10.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Планирани информационни срещи на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец 

октомври 2019 г.; 

11.  Изх. № 27-00-20/08.11.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Информационни срещи на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец ноември 

2019 г.; 

12. Изх. № 27-00-21/18.11.2019 г. – ДФЗ – Разплащателна агенция София – относно:  

Предоставяне на информация за планираните обучения и информационни срещи на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец декември 2019 г. 

 

КОРЕСПОНДЕНТ МЗХГ: 

1. Изх. № 04-01-1/18.1.2019 г. – МЗХГ – относно: Искане за наблюдатели; 

2. Изх. № 04-01-2/28.1.2019 г. – МЗХГ – относно: Промяна на стратегия по 7.5; 

3. Изх. № 04-01-3/24.1.2019 г. – МЗХГ – относно: График за провеждане на информационни 

срещи; 

4. Изх. № 04-01-4/29.1.2019 г. – МЗХГ – относно: Годишен доклад за отчитане изпълнението 

на стратегията за ВОМР – Годишен доклад по подмярка 19.4 за 2018 година. 

5. Изх. № 04-01-5/11.2.2019 г. – МЗХГ – относно: Годишен доклад за отчитане изпълнението 

на стратегията за ВОМР – подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" за 2018 година.; 

6. Изх. № 04-01-8/05.3.2019 г. – МЗХГ – относно: Моля да предоставите за нуждите на КППП  

по 4.1 и 4.2 Ваш представител за наблюдател по процедурите.; 

7. Изх. № 04-01-11/22.4.2019 г. – МЗХГ – относно: Искане за изменение на стратегията; 

8. Изх. № 04-01-13/17.7.2019 г. – МЗХГ – относно:  Приключена процедура в ИСУН2020 за 

подбор на проектни предложения  по процедура №  BG06RDNP001-19.217 МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково, подмярка 4.2. – Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти ”; 

9. Изх. № 04-01-16/13.8.2019 г. – МЗХГ – относно:  Провеждане на годишно информационно 

събитие - празник на „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”, който ще се проведе през месец 

август 2019 г.; 
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10. Изх. № 04-01-17/27.8.2019 г. – МЗХГ – относно: Предоставяне на информация за 

планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 

месец септември 2019 г.; 

11. Изх. № 04-01-18/29.8.2019 г. – МЗХГ – относно: Приключена процедура в ИСУН2020 за 

подбор на проектни предложения  BG06RDNP001-19.201 по подмярка 4.1. „Инвестиции в 

земеделските стопанства“; 

12. Изх. № 04-01-19/26.8.2019 г. – МЗХГ – относно: Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за  

юВодено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 

2020 година.; 

13. Изх. № 04-01-22/09.10.2019 г. – МЗХГ – относно: Предоставяне на информация за 

планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” през 

месец октомври 2019 г.; 

14. Изх. № 04-01-23/08.11.2019 г. – МЗХГ – относно: Информационни срещи на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец ноември 2019 г.; 

15. Изх. № 04-01-24/08.11.2019 г. – МЗХГ – относно: Предоставяне на информация за 

планираните обучения и информационни срещи на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” през месец декември 2019 г.; 

 

КОРЕСПОНДЕНТ МТСП и МИ: 

1. Изх. № 04-02-1/08.01.2019 г., № 04-03-1/08.01.2019 г.  – МТСП и МИ– относно: 

Актуализиране на ИГРП за 2019 г.; 

2. Изх. № 04-02-2/02.9.2019 г., № 04-03-3/02.9.2019 г.  – МТСП и МИ– – МТСП – относно: 

Проект на ИГРП за 2020 г. 

 

 

 

 

14. Опис на приложения 

1. Един бр. CD с годишен доклад за 2019 г. и таблиците към доклада. 
  
 
 
 
                                           
 
ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ / П / 

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

                                                                                                                                      Дата: 13.01.2020 г.
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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 10 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0  

Подмярка 4.2 

Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селско стопански  

продукти 

6 1 0 1 0 1 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 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0  

Общо: 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

(излишните редове да се изтрият) 

 



 17 

 

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 

2 459 784,87 

 
1 229 892,44 50% 1 129 897,00 564 948,50 

1 129 897,0

0 
564 948,50 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селско 

стопански  продукти 

388 747,13 194 373,56 50% 388 747,13 194 373,56 388 747,13 194 373,56 0.00 0.00 0.00 

Подмярка 7.2 Инвистиции в 

създаването, подобряването или 

разшеряването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура 

 

881 798,78 881 798,78 100% 881 798,78 881 798,78 

 

 

881 798,78 

 

 

881 798,78 0.00 0.00 0.00 

Общо: 3 730 330,78 2 306 064,78 0.00 2 400 442,91 1 641 120,84 2 400 442,91 1 641 120,84 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 

субсидия 

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 

2459784,87 2459784,87 1129897,00 564948,50 1129897,00 564948,50 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 

388747,13 388747,13 388747,13 194373,56 388747,13 194373,56 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 

 

1 043 745,0

0 

881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо: 2 193 745 3730330,78 3730330,78 2400442,91 1641120,84 2400442,91 1641120,84 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 11 11 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 

2.1.Подпомагане на 

инвестиции в 

инфраструктура, 

насърчаващи 

икономическото 

съживяване, социалното 

и културно развитие на 

населените места. 

1 243 745,00 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3.1 Постигане 

на по-добра 

образователна и 

квалификационна 

структура на 

населението и 

подобряване на достъпа 

1 486 430,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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до пазара на труда.  

 

Общо: 6 376 005,80 16 16 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1.1. 

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 

2848532,00 1424266,00 

 

 

 

 

50% 

1518644,24 759322,11 1518644,24 759322,11 0 0 

 

 

 

 

 

0 

Приоритет 2.1. 

Подпомагане на инвестиции 

в инфраструктура, 

насърчаващи 

икономическото съживяване, 

социалното и културно 

развитие на населените 

места. 

 

881798,78 881798,78 100% 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 0 0 

 

 

 

 

 

0 

Приоритет …           

Приоритет …           

………           

Общо: 3730330,78 2306064,78  2400443,02 1641120,89 2400443,02 1641120,89 0 0 0 
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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 2848532,00 2848532,00 1518644,13 759322,11 1518644,24 759322,11 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 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 
 

881798,78 
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 3730330,78 3730330,78 2400443,02 1641120,89 
2400443,0

2 

1641120,

89 
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 7 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
5 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

други                

ЧАСТНИ 24 11 11 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма)ЕООД, ООД 

 6 6 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице ЗП  5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ                

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 31 16 16 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 1 243 745,0

0 

881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 881798,78 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
 611807,87 611807,87 611807,87 611807,87 611807,87 611807,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

НПО  269990,91 269990,91 269990,91 269990,91 269990,91 269990,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

други              

ЧАСТНИ 1 690 000,0

0 
2848532 2848532 

1518644,2

4 
759322,11 

1518644,2

4 
759322,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 
2 933 745,0

0 
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: 6 376 005,8

0 

3730330,7

8 
3730330,78 

2400443,0

2 
1641120,89 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 

отхвърля

не 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разх. по 

проект от 

УО/ ДФЗ 

Одобрена 

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 

„АГРИ 

ИНВЕСТ“ ЕООД 

 

Инвестиции в подпомагане на 

земеделското стопанство на 

фирма "Агри Инвест" ЕООД 

 

212227,76 212227,76 50% 0 0 - - 0 0 0 0 0 

 

Денка Петкова 

Георгиева 

(Булстат за 

свободни 

професии) 

Ивестиции в земеделското 

стопанство на ЗП Денка 

Георгиева 

197400,00 197400,00 50% 0 0 - - 0 0 0 0 0 

 

ЗП Пенка 

Богданова 

Александрова 

Инвестиции в земеделското 

стопанство на ЗП Пенка 

Александрова 

165100,00 165100,00 

50% 

0 0 - - 0 0 0 0 0 

 

ЗП Мария 

Йорданова 

Бонева  

Модернизиране на 

земеделското стопанство на ЗП 

Мария Йорданова Бонева 

202650,00 202650,00 

50% 

0 0 - - 0 0 0 0 0 

 
Петър 

Костадинов 

Симеонов  

Създаване на трайно 

насаждение и закупуване на 

необходима техника за целите 

на стопанството 

137050,00 137050,00 

50% 

0 0 отхвърлено 
Бележки 

прил. 13-1 
0 0 0 0 0 

 

ЗП Ивайло 

Иванов Радев  

Повишаване на 

конкурентоспособността на ЗП 

Ивайло Иванов Радев, чрез 

инвестиции в земеделска 

техника 

31500,00 31500 

50% 

0 0 - - 0 0 0 0 0 

 

Илив2007  

Закупуване на селскостопанска 

техника и оборудване за 

съществуващо стопанство 

383960 383960,00 

50% 

0 0 - - 0 0 0 0 0 

 

РАДАР - ТРЕЙД 

ООД  

Изграждане на стопански 

сгради и закупуване на 

специализирана техника за 

отглеждане на медицински 

култури 

390141 390141 

50% 

390141 195070,50 - - 390141 195070,50 0 0 0 

 

Силмик ЕООД 

Закупуване на техника и 

оборудване на земеделско 

стопанство за отглеждане на 

насаждения по изцяло 

биологичен способ 

349757 349757 

50% 

349757 174878,50 - - 349757 174878,50 0 0 0 

 
Коцето 91  

Закупуване на земеделска 

техника и инвентар 
389999,11 389999,11 

50% 
389999,11 194999,56 - - 389999,11 194999,56 0 0 0 

Подмярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селско стопански  продукти 

РАДАР - ТРЕЙД 

ООД 

Изграждане на производствена 

база за сушене и складиране на 

етерично-маслени и медицински 

култури в село Тулово 

388747,13 388747,13 

 

 

50% 
388747,13 194373,56 - - 388747,13 194373,56 0 0 0 

Подмярка 7.2 Инвистиции в 

създаването, подобряването 

или разшеряването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

Община Мъглиж 

 

Ремонт и реконструкция на НЧ 

„Пробуда – 1869” в гр. 

Мъглиж, Първи втап: Ремонт и 

реконструкция на покрива на 

сградата – УПИ XXIV-372,563, 

275 291,95 275 291,95 

100% 

275 291,95 275 291,95 

  

275 291,95 275 291,95 

0 0 0 
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 кв. 372, идентификатор 

49494.701.372.1 

 

 

Община Мъглиж Реконструкция и 

рехабилитация на улици и 

тротоари в Община Мъглиж, 

Област Стара Загора, Подобект 

3: с. Дъбово: Участък: Улица 

"Девети Септември" от ОТ 6 до 

ОТ 221 - ляво платно с 

приблизителна дължина 610 м 

275 148,20 275 148,20 100% 275 148,20 275 148,20 

  

275 148,20 275 148,20 

0 0 0 

 

Община Мъглиж Ремонт на съществуващ парк, 

находящ се в УПИ V, кв. 370 

по плана на гр. Мъглиж, 

община Мъглиж 

 

31 553,54 31 553,54 100% 31 553,54 31 553,54 

  

31 553,54 31 553,54 

0 0 0 

 

Община Мъглиж Ремонт на съществуващ парк, 

находящ се в УПИ I, кв. 42 по 

плана на гр. Мъглиж, община 

Мъглиж 

 

29 814,18 29 814,18 100% 29 814,18 29 814,18 

  

29 814,18 29 814,18 

0 0 0 

 

НЧ "Войвода 

Генчо Къргов - 1920", 

гр. Гурково, Община 

Гурково 

Ремонт и реконструкция на НЧ 

"Войвода Генчо Къргов - 

1920", гр. Гурково, Община 

Гурково 

 

269 990,91 269 990,91 

100% 

269 990,91 269 990,91   269 990,91 269 990,91 0 0 0 

Общо: 6 376 005,80  3730330,78 3730330,78 - 3730330,78 1641120,90   3730330,78 1641120,90    

(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. 

 

 

 Бележка към табл. 13 – 1 (Мотив за отхвърляне на кандидата) 

ЗП Петър Костадинов Симеонов - Създаване на трайно насаждение и закупуване на необходима техника за целите на стопанството 

Към Формуляра за кандидатстване са приложени всички изискуеми от кандидата документи на етап административно съответствие и допустимост. В точка 24 от 

Условията за кандидатстване, подточка 5 е посочено, че кандидатът представя Приложение 2 - Таблица за допустими инвестиции във формат „pdf” - подписан и 

сканиран от кандидата, както и във формат „xls“, „xlsx“; Таблицата за допустими инвестиции се попълва в електронен формат (по образец) и се предоставя, както на 

електронен носител в подходящ формат, така и разпечатана и подписана лично от кандидата. Документът задължително се предоставя в двата формата от всички 

кандидати. В точка 24 от Условията за кандидатстване, подточка 15 е посочено, че кандидатът представя Приложение 11 и 11а - Бизнес план (по образец), 

включително на електронен носител и таблиците от бизнес плана в електронен формат по образец. Бизнес план за 5-годишен период, а в случаите на инвестиции за 

създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни работи - за 10-годишен период. Бизнес планът се попълва в електронен формат в два 

файла (по образец) - текстови и табличен, като се предоставя както на електронен носител в двата формата, така и разпечатани и подписани на всяка страница лично 

от кандидата. Документът задължително се предоставя от всички кандидати. В изброените документи са са налице неточности - Таблица за допустими инвестиции 

и Бизнес план. ТДИД не е попълнена коректно: Съгласно условията за кандидатстване по процедурата "Финансовото подпомагане по мярката няма да представлява 
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„държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС", въпреки това като режим на държавна помощ за заложените в проектното предложение разходи е 

определен РДП2 - Държавна помощ съгласно Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията; Съгласно "Документи за информация" към Условията за кандидатстване по 

процедурата - Списък с активи, за които са определени референтни цени - Референтни разходи за трайни насаждения - посоченият от кандидата код не отговаря на 

планираната инвестиция за създаване на трайни насаждения от сливи. Представен е бизнес план, в който разходите, описани в таблица 1 (т.5 - торовнасяне към 

култиватор) не съответстват на раздел 5 Бюджет от Формуляра за кандидатстване и на представената от кандидата оферта, която е избрана за определяне стойността 

на разхода. Неточностите в посочените документи, които се подават на етап кандидатстване не са отстранени при провеждането на три комуникации с кандидата. В 

точка 24 от Условията за кандидатстване, подточка 44 е посочено, че кандидатът представя Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които 

съдържат наименование на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата запитвания за оферти. Документите се 

предоставят в случаите, че разходът, за който се кандидатства не е наличен в публикувания списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи. Офертите следва да отговарят на определенията, посочени в §1 т. 23 и т. 46 от допълнителните разпоредби към Наредба № 9 от 21.03.2015 г. 

Представени са три запитвания за оферти и три оферти за машини и оборудване: 1/ "Агроин" ООД; 2/ "Агроним" ООД и 3/ "Анимекс" ЕООД. Офертите съдържат 

всички задължителни реквизити, но: 1. в офертата от "Агроним" ООД оферираната дискова брана не отговаря на запитването за оферта по отношение на работна 

ширина, брой дискове и работна дълбочина; 2. в офертата от "Анимекс" ЕООД оферираната дискова брана не отговаря на запитването за оферта по отношение на 

работна ширина, брой дискове и работна дълбочина; оферирания култиватор не отговаря на запитването за оферта по отношение на работна ширина и брой работни 

органи; След трета комуникация с кандидата е представено следното разяснение за констатираните несъответствия между запитванията за оферта и представените 

от "Агроним" ООД и "Анимекс" ЕООД оферти: в приложените запитвания за оферти за земеделска техника са посочени параметри на търсената техника, като е 

допустимо разминаване в някои от параметрите в рамките на до 35 %, като основните параметри са свързани с работната ширина, която не може да бъде по-голяма 

от 2.80 м – това е максималната работна ширина за всяка почвообработваща машина тъй като разстоянието между редовете е 3.20 м., а защитната зона от всяка 

страна на реда е минимум по 20 см. От всяка страна или общо 40 см. Това означава, че максималната работна ширина на почвообработващите машини – дискова 

брана и култиватор не може да надхвърля 2.80 м. Всеки производител има собствена спецификация и не е възможно да бъде оферирана напълно идентична техника 

с напълно идентични параметри. Това е предвидено и именно заради това не са отправени запитвания с различни параметри към всеки един от потенциалните 

доставчици. От получените оферти няма оферта, която да надвишава максимално допустимите 2.8, а само един оферент предлага почвообработваща машина, която 

е с работна ширина 2.50 м., което е 10,75 % по-малко от максимално допустимата работна ширина." Представянето на най-малко три съпоставими независими 

оферти е задължително за определяне стойността на разхода. Представените оферти за "дискова брана" не са съпоставими, имайки предвид оферирането на техника 

с различни параметри, които не отговарят и на представеното запитване за оферта. Съгласно точка 21.1 Оценка на административното съответствие и допустимост 

от Условията за кандидатстване "В случай че по време на финансовата оценка се установи наличие на недопустими разходи или на разходи, които не са 

съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, Комисията за подбор служебно коригира/премахва съответните разходи от бюджета на проекта". Бюджетът на 
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проектното предложение следва да бъде редуциран със стойността на заложения разход за дискова брана - 30 000 лв. Представеният договор с ЕТ "Павел Чанов" за 

2 дка сливи и Бизнес плана /в който са заложени 2 дка сливи/ не съответства на раздел 7 План за изпълнение, дейност 2 "Създаване на трайно насаждение" е 

записано 20 дка сливи. Кандидатът при трета комуникация разяснява, че е допусната техническа грешка, но същата не е коригирана и раздел 7 от Формуляра за 

кандидатстване съдържа некоректна информация. Поради наличието на множество несъответствия и тяхното неотстраняване при провеждането на три 

комуникации с кандидата, проектното предложение не преминава етап на оценка на административното съответствие и допустимостта и не следва да бъде допуснат 

до техническа и финансова оценка 


