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1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);
БФП
ИСУН
МЗх
ПРСР 2014-2020
ОПРЧР 2014-2020
ОПИК 2014-2020
ДФЗ
УО
ВОМР
СВОМР
СЦ
МИГ
ИГ
КУО, УС
КВО, ОС

Безвъзмездна финансова помощ
Информационна система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове
Министерство на земеделието
Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 20142020
Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 20142020
Държавен фонд земеделие
Управляващ орган
Водено от общностите местно развитие
Стратегия за водено от общностите местно развитие
Стратегическа цел
Местна инициативна група
Индикативeн график
Управителен съвет
Общо събрание

2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите
от заинтересовани лица на територията на МИГ.
В процеса на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ Кирково-Златоград, постигнатото въздействие през отчетния период е
следствие от процесите по подготовка, прием, оценка и изпълнение на различни по
характер проекти и проектни предложения чрез ВОМР. През отчетния период акцентът
бе върху изпълнението на одобрени проекти на бенефициенти по приключени
процедури за прием, както и различни инициативи, изпълнени от екипа на МИГ. Тези
дейности са в подкрепа на основните цели и приоритети на Стратегията за ВОМР. Тези
проекти и инициативи в зависимост от тяхната специфика имат своето различно по
степен въздействие върху социалните, културните, природните и икономически
дадености на територията, както и върху повишаването на обществената активност и
изграждането на капацитет на местно ниво.
Освен това, прилагайки подхода ВОМР на територията на общините Кирково и
Златоград, Сдружението със своя капацитет като организация, насочи усилията си за
насърчаване на сътрудничеството в и извън организацията, като по този начин също
генерира
социални, културни, екологични и икономически въздействия върху
територията.
В резултат на изпълнените дейности за информиране и повишаване капацитета
на местната общност постигнатото има съществено въздействие върху
групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ по следния начин:
- Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
допринася за придобиването на умения и изграждането на
капацитет сред
представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор за планиране и
управление на развитието на територията на МИГ Кирково-Златоград, чрез прилагане
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на подхода Водено от общностите местно развитие. Активността на
всички
заинтересовани страни в това отношение е висока и от полза за цялата територия;
- Успешното прилагане на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
е резултат и от умело използване и стимулиране от страна на Сдружението, подходящи
форми и средства за комуникация, които през периода са специфични, поради
антиКовид ограничения.
- Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие
допринася съществено за повишаване на обществената активност на територията на
МИГ. Доказателство за това са различни мероприятия (обучения, информационни
срещи, консултации и др.) проведени от екипа на МИГ и интереса за участие в тях.
Особено активни са публичните организации и читалищата;
- Важни
за повишаване на обществената активност на територията са
актуалността и осигуряването с информация и съдържание на интернет-страница на
МИГ Кирково-Златоград, Фейсбук страницата на МИГ, информационните срещи и
обученията, различните публикации и информационни материали, свързани с
дейността на МИГ, както и с изпълнението от бенефициентите на събития по проекти по
мерки чрез МИГ;
- МИГ Кирково-Златоград провежда активна и ефективна информационна и
консултантска дейност с потенциални кандидати и бенефициенти на всички етапи от
подготовката, кандидатстването и отчитането на проекти към СВОМР;
- В процеса на прилагане на Стратегията, екипът на МИГ води ефективен диалог с
всички заинтересовани страни на нейна територия. Целта на този диалог е не само
представянето на проекти, удовлетворяващи местните потребности, но и повишаване
на капацитета и обществената активност, свързани с управлението и развитието на
територията.
Постигнатото въздействието беше върху посочените във СВОМР
девет
заинтересовани страни, обединени в 3 групи:
- Група 1: Бизнес, включващ следните сектори (Микропредприятия, извън сектора на
земеделието; Малки и средни предприятия, извън сектор земеделие; Земеделски
производители и преработватели; Земеделски производители и преработватели –
малки земеделски стопанства)
- Група 2: Публичен сектор ( Общини, Учебни заведения от системата на основното и
средното образование, детски градини, ЦПО и други).
- Група 3: Обществени услуги и неправителствен сектор, (Културни организации и
нестопански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ., вкл. училищни настоятелства);
Читалища (регистрирани по ЗНЧ) Местни поделения на регистрирани религиозни
общности,
За отчетния период, дейността беше ориентирана главно към Земеделски
производители (група 1), Общини (Група 2) и Сдружения (Група 3). Прилагането на
Стратегията за Водено от общностите местно развитие се извършва по открит и
прозрачен начин с ангажирането на ключови и представителни участници от трите
сектора на територията на МИГ-публичен, стопански и нестопански. Чрез дейността си
МИГ поддържа ангажираност на всички участници, които работят в условията на общо
доверие и разбирателство, което дава възможност за прилагането на динамичен процес
на изпълнение на Стратегията за ВОМР. Този подход както да настоящата СВОМР, така и
при следващият програмен период 2021-2027г.
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Поддържа се директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез
информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ,
чрез издаване на информационни бюлетини, а също така и чрез индивидуални
консултации в офиса на МИГ. Проведени са информационни срещи и обучения на
потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките, като в тях
участват представители на общинските администрации и общинските съвети на
общините Кирково и Златоград, представители на нестопанския сектор /представители
на читалищни настоятелства / представители на бизнеса. Също така са проведени и
обучения на екипа на МИГ и членове на КУО, КВО през отчетния период.
В по-конкретен план, постигнатото въздействие върху групите заинтересовани
страни през отчетния период се изразява в:
- отчитане на обществените нагласи при разпределяне на допълнителния
финансов ресурс за мерките по ПРСР;
- популяризиране на Стратегията за ВОМР, с акцент за възможностите й спрямо
всяка от групите, и като възможност за постигане на конкретни ефекти за всяка
от заинтересованите страни;
- организиране на тематично ориентирани обучения, както за бенефициенти, така
и за кандидати, а също и за представители на общността;
- популяризиране на предстоящи приеми;
- предоставяне на конкретна помощ в процеса на изпълнение – главно по мерките
от ПРСР с подписани административни договори, вкл. и дейности, произтичащи
от новото Ръководство на ДФЗ за изпълнение на Договори за предоставяне на
БФП ;
- популяризиране на проектни дейности и продукти за одобрените проекти, както
и самите Бенефициенти – фирми, общини, сдружения.
В заключение, въздействието от прилагането на Стратегията за ВОМР води до
повишаване на добавена стойност на територията на МИГ Кирково - Златоград в
следните направления:
- Промяна на модела на мислене и нагласите - чувство на принадлежност към
територията, по- висока мотивация и самочувствие;
- Разкриване на нови възможности - достъп до ресурси и социална подкрепа
(умения, знания, съвети);
- Укрепване на капацитета за изграждане на партньорства и за сътрудничество на
територията на МИГ;
3. Постигнато въздействие от СВОМР върху уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива;
На територията на МИГ Кирково - Златоград няма изявени уязвими и
малцинствени групи. Въпреки това, групи в риск от гледна точка на социален статус,
заетост, лица с увреждания има на територията на всяка от общините – Кирково и
Златоград. Двете общини изпълняват целите и дейностите заложени в стратегическите
документи за развитие на социалната политика насочена към населението на
територията си, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в
общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи,
нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа.
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Реализирането на проекти в сферата на социалната политика чрез МИГ от страна
на бизнеса и общините имаха пряко отношение към подобряване живота на
представители от уязвимите и малцинствени групи. За изпълнение на тези дейности до
отчетния период е постигнато въздействие чрез:
Процедура: BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на
младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите лица на
територията на МИГ Кирково – Златоград".
- Лица с основно и по-ниско образование чрез изпълнени и приключени 4
(четири) броя Административни договори с бенефициенти, с реално изплатени суми
по договорите от УО на ОПРЧР. Два от приключените договори бяха изпълнени от
Община Кирково и Община Златоград и 2 - от представители на бизнеса в сферата на
услугите и производството, със 100% БФП на обща стойност на проектите - 1 089
587.84 лв.
-лица с увреждания, както и възрастни хора над 65г. с невъзможност за
самообслужване.
За тази група беше предназначена и приключена Процедура BG05M9OP001-2.041
"МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и
социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково - Златоград",
със 100% БФП на обща стойност - 386 954.64 лв.

4. Изпълнение на целите на СВОМР.
През 2021г. Управителният съвет и служителите на МИГ Кирково - Златоград
положиха усилия и реализираха дейности по изпълнение на Стратегията за водено от
общностите местно развитие като реален отговор на очакванията на местните
общности за засилване на диалога и сътрудничеството и осъществяването на
съвместни действия на публичния, частния и гражданския сектор, насочени към
създаване на идеи, продукти и услуги с максимална добавена стойност към собствените
ресурси на територията на МИГ.
Действията на екипа на МИГ през отчетния период, свързани с изпълнението на
СВОМР, бяха насочени към реализиране на целите, приоритетите и мерките на
Стратегията за местно развитие на МИГ „Кирково – Златоград“.
Изпълнението на целите на Стратегията през отчетния период са в две
направления- конкретното прилагане на мерките по стратегията, както и дейностите на
екипа на МИГ за популяризиране на СВОМР.
Изхождайки от целите на подхода ВОМР, целите на програмите, включени в
Стратегията и въз основа на характеристиката на територията, местните потребности,
интерес и очаквания, Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ
Кирково - Златоград е насочена към изпълнението на две Стратегически цели (СЦ).
➢
Стратегическа цел 1 „Устойчиво и балансирано икономическо развитие
чрез повишаване конкурентоспособността на местната икономика, инвестиции в
селското стопанство, създаване и развитие на микропредприятия в неземеделски
сектори, създаване на достъп до заетост“ е насочена към развитие на местната
икономика. Наличният потенциал и интерес е намерил отражение в двата приоритета:
Приоритет 1,1: Повишаване на конкурентоспособността на земеделския сектор и
добавяне на стойност към земеделските продукти. За този приоритет са дефинирани
следните специфични цели:
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•
1.1.1 Земеделски Стопанства: Подобряване на конкурентоспособността и
ефективността на земеделските стопанства, в т.ч. малките земеделски стопанства. В
тази насока са дейностите по Мярка 4,1-ПРСР;
•
1.1.2 Селскостопански продукти: Повишаване на инвестициите за добавяне
на стойност към земеделските продукти. Реализира се чрез Мярка 4,2 -ПРСР
Приоритет 1,2: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика и
създаване на възможности за микропредприятия извън сектор земеделие, насърчаване
на устойчива заетост и професионална квалификация на заетите. За периода по този
приоритет са приложими дейности по Мярка 6,4 на ПРСР и Мярка ЧР-1 от ОПРЧР.

СЦ 1

Пр 1.1

Пр 1.2

1.1.1

1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

4.1

4.2

6.4

ИК2

ЧР1

Както е посочено по-горе, през 2021г. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 ( СЦ1) се е реализирала
чрез следните мерки от СВОМР :
• Мярка 4,1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР;
• Мярка 4,2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на
пазара и/или развитието на селскостопански продукти” от ПРСР;
• Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
територията на МИГ.
• Мярка ЧР-1 за обучение и заетост от -ОПРЧР – приключване на един от
проектните договори
Мярката по ОПИК е изпълнена в предходни отчетни периоди.
Постигнати резултати по Стратегическа цел 1 през отчетния период:
1.
Сключен договор на 11.10.2021г. по проект „Закупуване на оборудване за
млекопреработка“ на „Златна Ферма" ЕООД - Общо допустими разходи и БФП - 195
496.29 по Мярка 4,2 – „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара
и/или развитието на селскостопански продукти“;
2.
Сключен договор на 04.11.2021г. по проект
„СМР на млекопреработвателно
предприятие“ -Общо допустими разходи и БФП - 195 496.29 по Мярка 4,2 – „Подкрепа за
инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти.
3. Отчетени, приключени и изплатени през периода са 3 проекта по мярка ЧР-1 от
ОПРЧР (на Община Кирково, Чилинг ООД, Община Златоград) - BG05M9OP001-1.049
4. Подготвени и изпратени за съгласуване Насоки за кандидатстване по мярка 6,4 за
нова процедура за прием.
Преки резултати:
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•

•

Подкрепени са инвестиционни дейности в сектор земеделие и животновъдство,
за осигуряване на финансов ресурс за създаване и модернизация на земеделските
стопанства.
Подкрепените инвестиционни дейности в сектор земеделие ще подпомогнат
процеса на диверсификация на местната икономика, чрез създадени работни
места и нови бизнес дейности.

Към постигане на СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на качествена жизнена среда и
повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги , развитие на туризма и
съхраняване на културното наследство» е насочена към публичната инфраструктура,
местна идентичност и социална интеграция. Реализира се чрез два приоритета:

СЦ 2

Пр 2.1

Пр 2.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

7.2

ЧР2

7.5.1

Приоритет 2,1: Подобряване на средата и качеството на живот на населението.
Към него за отчетния период са приложими дейности по Мярка 7,2.
Подписан е един нов административен договор по тази мярка - на Община
Златоград. Заедно с него по мярката са изпълнявани общо 2 договора.
По този приоритет са окончателно изпълнени, отчетени и приключени през
периода са и 2 проекта по мярка ЧР-2 от ОПРЧР за здравни и социални дейности.
Приоритет 2,2: Насърчаване на туристическите и културни дейности.
По приоритета подписани общо 9, (от които 3 - през отчетния период)
административни договори на обща стойност в размер на 195 050.63 лв., от тях. Част от
проектите са изпълнени (1) с представени отчети и искане за плащане, а останалите - в
процес на изпълнение от бенефициентите през периода на доклада.
През отчетния период са сключени договори със следните бенефициенти:
1. Народно читалище "ИСКРА-1997" – „Закупуване на сценично облекло и реквизити за
Народно Читалище "Искра - 1997" в село Долен, ОДР и БФП - 18 360.00лв.
2. НЧ "Васил Левски - 1952 г." Дрангова-"Развитие, запазване и обогатяване на
нематериалното културно и природно наследство"- ОДР и БФП - 17 923.50лв.
3. Сдружение „К3 Ултра” – „К3 Ултра Маратон“ – ОДР и БФП -17724.00 лв
Преки резултати:
1. Подобрена среда и качество на живот на населението чрез инвестиции в публична
инфраструктура – в Общини Кирково и Златоград;
2. Създаване на условия за съхраняване на местното нематериално културно и
природно наследство;
https://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen%20Registar%20proekti%20%20dogovoreni%20-%2007.01.2022%20(1)%20(4).pdf
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5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
5.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;
А) Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните
мерки от СВОМР
Сроковете за прием на проектни предложения през 2021 г, бяха съобразени с
актуализирания Индикативен график за 2021г. През отчетния период нямаше нови
приеми.
През периода продължи, стартиралия в края на предходната година втори прием
на
проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково –
Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара
и/или развитието на селскостопански продукти”.
По приема с бюджет 110 хил. лв БФП, постъпиха 2 проектни предложения.
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/377-02-11-2020-31-12-2020-4-2
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения:https://migkirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР на
МИГ
Кирково
–
Златоград:
https://mig-kirkovozlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen%20Registar%20proekti%20%20dogovoreni%20-%2007.01.2022%20(1)%20(4).pdf
Б) Извършена е актуализация на Условия за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково-Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности на територията на МИГ”. Актуализацията на Условия за
кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.195 е одобрена от Управителния съвет с
Решение №УС-40.210/28.04.2021г. и от Общото събрание с Решение ОС-77.40/28.04.2021г.
https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/2018-07-03-16-1423/aktualizatsiya-na-uk-po-myarka-6-4
В) Подготовка на нови процедури за подбор на проектни предложения по
мерки, планирани за 2022 г
През отчетния период са подготвени и въведени в ИСУН2020 за обществено обсъждане,
процедури с два крайни срока за прием на проектни предложения, планиран за 2022 г
съгласно Индикативния график и одобрени от УС на МИГ Условия, за следните
процедури с код в ИСУН:
− №BG06RDNP001-19.571 мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с общ
финансов ресурс за мярката - 414 032 лева.
− №BG06RDNP001-19.588 МИГ Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково – Златоград,
с общ финансов ресурс за мярката 1 244 510,00 лева;
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5.2. Провеждане на оценителни процедури през отчетния период
А) Оценителни сесии по постъпили проектни предложения:
• Мярка 4,2, втори прием (посочена по-горе) - Одобрени проектни предложения –
1(едно), с обща стойност на допустимите разходи: 195 496.29 лева и обща
стойност на одобрената БФП: 97 748.15 лева, Резервни проектни предложения – 1
брой, с обща стойност на допустимите разходи- 161 950,00 лв, и обща стойност на
БФП - 97 170,00 лева; Приет Оценителен Доклад на КППП по процедурата с
решение № УС-38.198/23.02.2021г. от проведено заседание на Управителния
съвет на МИГ. Оценителният доклад е представен на 01.03.2021г. за одобрение по
компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S2 по
Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“. Основание: Уведомително писмо
изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. (вх.№21-1251/27.04.2021) на Изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“. Одобрен от МИГ Оценителен доклад на КППП по
процедурата с решение № УС-41.213/01.06.2021г. от проведено заседание на
Управителния съвет на МИГ. Представен на 04.06.2021г. за одобрение на
доклада по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия BG06RDNP001-19.195-S1, от проведена
процедура № BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково - Златоград Мярка
6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ“.
Основание: Уведомително писмо изх.№01-6300/527 от 23.04.2021г. (Вх.№211250/27.04.2021г). на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.Одобрен
Оценителен доклад на КППП по процедурата с решение № УС41.214/01.06.2021г. от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ.
Представен на 04.06.2021г. за одобрение на Оценителен доклад по
компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S1 по
Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“ .Основание: съгласно Уведомителното
писмо с изх. №01-050-3400/93 от 02.09.2021 г. на ДФЗ, (вх.№211424/10.09.2021).Одобрен от МИГ
Оценителен доклад на КППП по
процедурата с решение № УС-44.240/07.10.2021г. от проведено заседание на
Управителния съвет на МИГ. Представен на 12.10.2021г. за одобрение на
доклада по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
Б) Становища от ДФЗ за оценителни процедури:
През 2021 г са разгледани от ДФЗ всички подадени за становище Оценителни
процедури. По тях има следните становища:
• Оценителна процедура по мярка 4,1 – първи прием BG06RDNP001-19.224-S1одобрена със Заповед №03-РД/2253 от 21.07.2021г. на Изпълнителния директор
на ДФЗ
• Оценителна процедура по мярка 4,2 – първи прием BG06RDNP001-19.225-S1одобрена със Заповед №03-РД/2685 от 20.08.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ
• Оценителна процедура по мярка 6,4– BG06RDNP001-19.195-S1- отказана със
Заповед №03-РД/2819 от 31.08.2021г. на Изпълнителния директор на ДФЗ
10

•

•

Оценителна процедура по мярка 4,2 – втори прием BG06RDNP001-19.225-S2одобрена със Заповед №03-РД/3059 от 24.09.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ
Оценителна процедура по мярка 4,1 – втори прием BG06RDNP001-19.224-S2одобрена със Заповед №03-РД/3679 от 16.11.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ

В) Подписани договори с Бенефициенти:
През 2021 г са подписани общо 6 договора с Бенефициенти, от които 2- през първо
полугодие и 4 - през второ. С това общият брой подписани договори за БФП към
31.12.2021 е 26. Подписаните през годината договори са по следните мерки на ПРСР:
• Мярка 4,2- 2 договора;
• Мярка 7,2 - 1 договор;
• Мярка 7,5,1-3 договора;
Подписани са Анекси към Административни договори по мерки 7,2 и 7,5,1 с
Бенефициенти;
Всички извършени действия по гореизложените процедури, включително и резултатите
от тях са публикувани на интернет страницата на МИГ:
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
5.3. Дейности във връзка с изпълнението на административните договори за БФП
по проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;
А) Мярка ИК-2,2 ОПИК
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupReportProjects?CompanyId=cpjgQxP7CDc
%3D&ProgrammeId=4r0ewAFDkOc%3D

МИГ

Подадени
Бюджет проекти
БФП/бюд
Програ по
програма жет %
ма

МИГ КирковоЗлатоград
ОПИК

1 955 800

101,07

Проекти
подаден
и в МИГ
(брой)

Проекти
подадени в
МИГ (сума
субсидия/л
ева)

Проект
и
одобр
ени за
финанс

7

1 976 808

7

Одобрени
за
финансира
не
проекти/б

99,84

Проекти
одобрени
за
финансира
не от МИГ

1 952 620

Одобрени
проекти от
ДФЗ - РА
Сключени
(сума
договори
субсидия / (брой)

1 952 620

Сключени
договори
(сума
субсидия /
лева)

7

1 913 419

Сключени
договори /
бюджет по
програмата
%

Изпъл
нени
догово
ри
(бр.)

97,83

7

Изпълнени
договори
(сума
Реално
субсидия / изплате
лева)
ни суми

1 913 419 1 877 151

Приключи изпълнението на проектите, финансирани чрез стратегията за
Водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково-Златоград по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 г. По тази оперативна
програма, още на първи прием бяха одобрени 7 проекта от Златоград и Кирково, на
обща стойност 2,2 млн лева. Размерът на финансирането е 90%, а предназначението на
средствата - инвестиране в ново технологично оборудване, насочено към подобряване
на производствения капацитет на ключово-определящи за региона малки и средни
предприятия. Общият размер на сключените договори е в рамките на 99,8 % от приноса
на ОПИК 2014 – 2020 към Стратегията на МИГ. Всички финансирани проектни
предложения са изпълнени успешно през 2020 и 2021 г., като реално изплатената
безвъзмездна финансова помощ е в размер на 96,2% от договореното.
В
резултат
на
подкрепените
проекти
и
дейности
се
подобри
конкурентоспособността, експортния потенциал и пазарното присъствие на седем
малки и средни предприятия от територията на МИГ Кирково-Златоград чрез
внедряване на технологии за подкрепа за общи производствени инвестиции за
подобряване на производствения капацитет, подкрепа за растеж на предприятия чрез
подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.
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Споделяме накратко какво постигнаха тези предприятия:
ЕТ „Сателит ТМ – Антон Симеонов“ достави и внедри ново
оборудване за пренос на цифрова телевизия и високоскоростен
широколентов достъп до интернет, изграждане на мрежа с
оптична свързаност до всеки клиент. Това разнообрази
предлаганите услуги и чувствително подобри качеството и
надеждността им.
„Кирково“ ООД
е машиностроително предприятие,
специализирано
в производство на хидравлични
цилиндри и помпи. Закупеното по проекта оборудване
включваше роботизирана система за изпълнение на
технологични операции в трудна среда. Това повиши
значително производителността на операциите и
допълнителната безопасност на работни места с висока
степен на риск.
„Свобода 97“ Златоград и „Ем Текс 05-Амедия Пашова“
чрез своите проекти
въведоха в експлоатация
специализирани шивашки машини и софтуер, довели до
чувствително повишаване на производителността и
диверсификация на продуктите.
С проектите,
финансирани по ОПИК,
се въведоха редица
технологични новости.

„Белотекс 95“ АД, Златоград е производител на
спално бельо и тъкани от памук и полиестер, а в
последните две години – и на защитно медицинско
оборудване и лични предпазни средства. Чрез проекта
по ОПИК, предприятието включи в производствения си
парк нови 42 професионални и високотехнологични
машини. Част от тях са напълно автоматизирани и са
предназначени за производството на спално бельо,
завивки и шалтета. Друга част от оборудването осигури
възможност за производство на нови продукти –
медицинско и строително работно облекло. Третата група машини- водят до
автоматизиране на производството.
„Ес Би Ен-Виолета Беширова“ Златоград изпълни успешно проекта по ОПИК и
подобри производствените процеси във фирмата, Производственото предприятие
достави широк набор от оборудване - специализирани високоскоростни шевни машини
и системи, машини за безшевно съединяване на материали, преси и системи за гладене.
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ЗММ Златоград АД, се представя
като
производител
на
закрити
кабеловодещи
вериги,
ножодържачи,
профили, оранжерии и редица други ролформинг изделия. Чрез проекта по ОПИК
фирмата закупи стругове с цифровопрограмно
управление,
вертикални
обработващи центрове
и софтуер за
инженерно проектиране. От фирмата
твърдят, че това са едни модерни машини,
високоточни и високопроизводителни, с
които постигат
по-добри резултати.
Споделят, че благодарение на Местната
инициативна група кандидатстването по проекта е било успешно, а резултатитеосезаеми.
Б) ОПРЧР
В края на 2021 г, Местна инициативна група Кирково-Златоград отчита успешно
изпълнението на всички проекти, финансирани чрез стратегията за Водено от
общностите местно развитие на Кирково и Златоград по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общият размер на средствата по тази
Програма чрез Европейския социален фонд в Стратегията на МИГ е около 1 486 хил лв.
МИГ Кирково-Златоград ги насочи към две мерки: първата - за обучение и заетост, а
втората – за социални и здравни дейности. От всички подадени проекти, са сключени 6
договора с местни бенефициенти. Общият размер на договорените средства съставляват
на 99,3% от наличния ресурс по двете мерки. Всички финансирани проектни
предложения са изпълнени. Реално изплатената безвъзмездна финансова помощ е в
размер на 1 432 991 лв и представлява 96,4 % спрямо финансовия ресурс, предоставен
на Стратегията от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Мярка ЧР-1
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupProjects?Prog=4BDY1mpR9WY%3D&Proc=Ou
obFXes7AM%3D&ShowRes=True&CompanyId=cpjgQxP7CDc%3D&IsFLAG=False
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Какво се случи по тези проекти?
„Чилинг“ ООД – Златоград осигури
обучение и заетост на 40 лица, както и
обезпечи новосъздадените работни места
с професионално шивашко оборудване. От
фирмата споделят, че този модел е добър
пример за подобряване на устойчивостта и
конкурентоспособността на фирмата чрез
инвестиция
в
човешки
капитал
и
производствено оборудване при 100 %
безвъзмездна финансова помощ от ОПРЧР.

Община Кирково реализира проект, насочен към предоставяне на мобилни
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастните хора и лицата с
увреждания и техните семейства. Той си финансира от Оперативна програма Развитие
на Човешките ресурси чрез МИГ. Ангажирани чрез проекта бяха 20 домашни санитари и
специализиран персонал, които осигуряваха интегрирани социално-здравни услуги на
лица със здравни нужди и социални проблеми.
Подобен е проекта, изпълнен от Община Златоград "Социални и здравни услуги в
домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот. Той се финансира по ОПРЧР
2014-2020 чрез мярка на МИГ Кирково Златоград. По проекта са разкрити 33 работни
места ( Социален работник, Психолог, медицинска сестра, 15 Лични асистенти и 15
Домашни помощника) за период от 12 месеца, които се грижеха за хора с невъзможност
за самообслужване и възрастни хора. Двата социално-здравни проекта бяха много
навременни и актуални в условията на Ковид.
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Бори ЕООД, Кирково - обучи 48 лица, като 12 от
тях бяха ангажирани във фирмената дейност,
свързана с хотелиерство и ресторантьорство. За
комплекс «Романтика»
край Кирково
беше
закупено оборудване - перални машини и
гладачен каландър.
Община Златоград изпълни проект Заетост и
инвестиции в повишаване на квалификацията на
безработни лица» по Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси. По проекта 20
безработни лица и допълнително 10 младежи бяха включени
в градинарски и
поддържащи дейности като
засаждане на цветя и храсти, полагане на грижи за
дървесна, храстова и цветна растителност,
аранжиране на цветни площи, почистване,
поддържане, косене и поливане на
паркове,
площади,
междублокови
пространства, стадион, спортни площадки,
гробищни паркове, зелени площи в
рамките на гр. Златоград и останалите
населени места в общината. В рамките на
проекта, Община Златоград закупи
оборудване и обзавеждане, което включва
тримери за трева, моторни косачки,
храсторез, тракторна косачка за трева и
др.
В) Мярка ЧР-2

ОПРЧР

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupProjects?Prog=4BDY1mpR9WY%3D&Proc=7D
6oKSyEKgs%3D&ShowRes=True&CompanyId=cpjgQxP7CDc%3D&IsFLAG=False
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През отчетния период са изпълнени и приключени 2 (броя) Административни
договори на обща стойност - 386 954.64 лв.: от Общините Кирково и Златоград с реално
изплатени суми в размер на 98,1% от договореното и на бюджета по мярката. В
договорите бяха осигурени социални и здравни услуги на 55 лица от уязвими целеви
групи, посочени в т. 3, като услугите са интегрирани. Ангажирани са 55 лични асистенти
и домашни помощници в подкрепа на тези дейности.

В) Мярка 7,2 - ПРСР
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupProjects?Prog=8U7SufxS8gE%3D&Proc=8
bo9OymE5rI%3D&ShowRes=True&CompanyId=cpjgQxP7CDc%3D&IsFLAG=False

През февруари 2021 г., в рамките на приключена Процедура BG06RDNP001-19.148
„МИГ Кирково-Златоград - 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, община Златоград
подписа Административен договор за финансиране и реализиране на инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура в населените места от територията на Община Златоград:
„Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“,
Стойността на проекта е в размер на 380 573.26 лв.
Проектното предложение е в пълно съответствие с целта на процедурата, която е
да насърчава социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в селските райони. Приносът се изразява в очакваните резултати по проекта и
ефектите от тях върху населението.
Конкретна цел на проекта е подобряване на жизнената среда и разширяване на
площите за широко обществено ползване в Община Златоград. Тя е в съответствие с
общите цели и приоритетите на местно ниво, подробно описани в Общинския план за
развитие (ОПР) на Община Златоград за периода 2014-2020 година.
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Влиянието, което ще оказва проектът върху населението, достига до близо 6514
души (живеещи в град Златоград). Освен това от реализацията на проекта ще могат да се
възползват всички гости на града.
От особено важно значение е, че проектът ще въздейства директно върху хората с
нарушени опорно-двигателните функции, тъй като обектът ще дават възможност за
достъп до него от жители и гости с намалена подвижност.
Връзката на проектното предложение с други мерки от СВОМР на МИГ „КирковоЗлатоград“ е обоснована от стратегическата рамка на самата стратегия, а именно:
към Стратегическа цел 2: „Създаване на качествена жизнена среда и повишаване
на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в публична
инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги, развитие на туризма и
съхраняване на културното наследство“ и по-специално Приоритет 1: „Подобряване на
средата и качеството на живот на населението“, са дефинирани 2 специфични цели.

Вторият проект по процедурата е на Община Кирково: "Благоустрояване на
улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи етап, стойността на проекта е в размер
на 385 535.17лв., който към отчетния период 2021, технически е изпълнен и въведен в
експлоатация.
Подобряването на качеството на живот е от изключително значение за
задържането на младите, предприемчиви и добре образовани хора в селските райони.
Този проект е определен като приоритетен в Общинския план за развитие на Община
Кирково за периода 2014 – 2020 г., в Приоритет 2 – Обновяване и поддържане на
общинската инфраструктура, Специфична цел 2.1. – Достъпност Реализирането на
инвестицията ще доведе до осигуряване на по-добър и бърз достъп до ползването на
обществените услуги, както и на по добър и бърз достъп до работните места на
икономически активното население, което включва и лица до 29 годишна възраст, заети
в различни икономически сектори, намиращи се на територията на инвестицията
Проектът съответства пряко на: Приоритет 1: Подобряване на средата и качеството на
живот на населението чрез подобряването на техническа инфраструктура, която е в
основата на създаването на оптимална жизнена среда и повишаване на
привлекателността за бизнес и инвестиции, както и на Специфична цел 1: "Подобряване
на публичната инфраструктура в населените места".
Инвестициите в публичната инфраструктура са от особена важност за
съживяването на населените места, най-вече извън общинските центрове, което ще даде
възможност за тяхното развитие. Проекта съответства и на основната цел на
процедурата, тъй като реализирането на предвидените дейности ще доведе до
насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в община Кирково като цяло чрез подобряване на средата и качеството на
живот в населените места в община Кирково.
Мярка 7,5 - ПРСР
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupProjects?Prog=8U7SufxS8gE%3D&Proc=w
J5LbgGvY2I%3D&ShowRes=True&CompanyId=cpjgQxP7CDc%3D&IsFLAG=False
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Иновативната
мярка 7,5,1 на
МИГ Кирково-Златоград е насочена към
съхраняване на културното наследство и популяризиране на природното богатство на
територията на Община Кирково и Община Златоград. През отчетния период се
изпълниха изцяло дейностите по три от финансираните проекти по Мярката:
Проекта „К3 Ултрамаратон“
на Сдружение „К3 Ултра“.
Маратонът К3 Ултра се проведе
през месец септември 2021г. По трите
трасета
премериха сили 680
участника от 10 държави, както и 90
ученика участваха. За състезателите
се грижеха 160 доброволеца. Чрез
проект „К3 Ултрамаратон“ по мярка
7.5.1-Съхраняване на културното и
природно наследство на територията
на МИГ Кирково – Златоград“, бяха
18

изработени рекламни материали, флаери и транспаранти, а за участниците персонални медали и тениски.
"Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще" е
наименованието на друг от проектите чрез МИГ Кирково-Златоград, изпълнен от
Средно Училище „Никола Вапцаров“- Бенковски. По проекта се създадоха два
тематични клуба – „Клуб на младия самодеец" и „Клуб на младия еколог“. Младите
самодейци, съвместно с техните ръководители, са ангажирани с проучвания,
разучавания и изпълнение на местни културни традиции, обичаи, народни песни и
танци, характерни за региона. За реализирането на тази клубна дейност по проекта се
закупиха 30 комплекта мъжки и дамски народни носии, 3 гайди и 1 синтезатор.
Община Кирково подкрепи инициативата, като подобри облика на музикалния кабинет,
който вече създава атмосфера за развитие в
областта на музиката.
Вторият клуб,
наречен Екоклуб „Орел“,
работи по
дейности
и
кампании,
свързани
с
изследване и опазване на природното
наследство. За него бяха осигурени компаси,
консумативи и предметни награди за екосъстезанията. Екоклуб „Орел“ със своите
инициативи представи по нетрадиционен
начин
местното природно богатство.
Много хора научиха
за причудливите
скални феномени край Бенковски и Кушла:
- Гъбата и Крокодила; Слонът и Лъвът Божи мост; Дупчения камък; Костенурките;
Пещерите и…..много други.
«Гайдата – от траките, до днес» е
проект на Сдружение «Дельо хайдутин»
Златоград, с ръководител Тодор Кайков.
По проекта гайдарският състав при
сдружението организира два концерта.
Първият бе в Златоград, по време на
майските празници. Съпроводен от беседа
за историята на гайдата и демонстрация на
изработка на родопска каба гайда,
представени от гайдаря Петър Янев и
майстора
Костадин
Илчев.
Вторият
концерт бе на територията на Скално –
култовият комплекс „Каменният град“ в
община Кирково и съпроводен с открит
урок на тема: „Природните скални феномени и тракийски светилища – част от местното
природно наследство. Участваха туристи, ученици, вкл. група от португалски младежи.
Проведе се в Деня на Съединението на България, и даде възможност магията на
родопската каба гайдата, величието на природата и мистиката на тракийските
светилища да обединят в едно, за да осигурят на зрителите незабравимо усещане.

В процес на изпълнение са останалите 6 проекта по иновативната мярка 7.5.1 за
популяризиране на културното наследство и природно богатствона Местни
инициативи за развитие за «Красиво Старцево», на Сдружение за социална интеграция
за «Златната кухня на Родопите», на НЧ Искра с. Долен за популяризиране на кукерите,
на НЧ «В.Левски» за културната идентичност, на Общините в Кирково и Златоград за
подобряване на туристическата инфраструктура и възстановка на празници.
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Мярка 4,2 - ПРСР
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroupProjects?Prog=8U7SufxS8gE%3D&Proc=68GL
H7EVfrU%3D&ShowRes=True&CompanyId=cpjgQxP7CDc%3D&IsFLAG=False

Изпълняваните два проекта по тази мярка са в начален период на изпълнение и нямат
конкретни постигнати резултати към 31.12.2021 г.
По останалите две мерки от СВОМР – Мярка 4,1 и Мярка 6,4 административни договори до края на отчетния период.

няма подписани

5,4. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциалните кандидати.
А) Провеждане на обучения и информационни срещи
Местна инициативна група Кирково-Златоград организира обучения и
информационни срещи на местни лидери с участието на земеделски производители,
представители на
кметства, на читалища, училища и неправителствените
организации, на общинските и социални институции и проведе по населени места на
територията на двете общини – Кирково и Златоград. През 2021 г, те бяха както
следва:
Период
Вид на проявата
Бр.прояви Нас.места
Май 2021
Обучение на Бенефициенти 6
Златоград-2,
Бенковски,
и Кандидати
Кирково,
Чорбаджийско,
Фотиново
Септ 2021
Обучение на Екипа и КВО
1
Кирково
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Септ 2021
Дек 2021

Обучение на Бенефициенти 6
и Кандидати
Информационни срещи с 4
представители на местната
общности и Кандидати

Дрангово
Златоград,
Бенковски, Кирково, Фотиново,
Чорбаджийско,
Златоград, Кирково, Долен,
Фотиново

Б) Консултиране на потенциални бенефициенти в офиса на МИГ Кирково Златоград
В офисите на МИГ бяха консултирани над 80 (осемдесет) заинтересовани лица,
представители на местния бизнес, земеделски производители, читалища и други. Със
заинтересованите лица са обсъдени различни идеи, сред които и такива с иновативни
елементи по мярка 6,4 за двете общини. Потенциалните бенефициенти получават
помощ и конкретни насоки във връзка с подготовката и отчитането на проектни
предложения по конкретните мерки от Стратегията за ВОМР. Консултации бяха
осъществени и по телефон или онлайн.
5,5. Електронни регистри, системи и бази данни за съхранение на информация.
А) Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
В Местна инициативна група има отговорен служител за поддържане на
деловодната система и архив. Използва се специализиран програмен продукт АИС
„Деловодство“, вер. 16,2 Спазва се реда за приемане и регистрация на входящи
документи, насочване на регистрираните входящи документи, организиране на
изготвянето, съгласуването и изпращането на документи, текущо запазване, използване
и съхраняване на печатите на МИГ, поддържане на архив на Сдружението, определяне па
регистрите, които МИГ води при осъществяване на дейността си.
Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на
постъпване – лично, по пощата, по електронен път, чрез ИСУН и др., съгласно
вътрешнонормативни документи. Документи се съхраняват в съответните регистри.
Този елемент от дейността е регулярен. МИГ спазва и прилага през отчетния, както и
през предходните периоди ВП№12 Инструкция за организацията на деловодната
дейност и архив на Сдружението. Освен в електронен формат, документите се
съхраняват и на хартия.
-

Б) Поддържане на електронни регистри и бази данни ;
Налични в МИГ, с периодична актуализация следните регистри:
Списък на Общото събрание (КВО) и Управителния съвет (КУО);
Протоколи от заседания на ОС и УС;
Вътрешни правила и процедури;
Ръководства за кандидатстване и за изпълнение на проекти по трите оперативни
програми от СВОМР;
Електронен регистър на постъпилите, оценените, договорените и приключилите
проекти;
Регистър на сключените договорите с физически и юридически лица;

В) Поддържане на интернет страница:
Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представяна и на електронната
страница: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com, и интернет страниците на общините
www.kirkovo.bg , www.zlatograd.bg, както и на фейсбук страницата на МИГ.
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Поддържа се актуално съдържание на интернет страницата на МИГ. На
информационните срещи е популяризиран начина на ползване на сайта и намиране на
нужната информация. Текущата поддръжка е възложена на външен изпълнител.
Персоналът на МИГ създава и публикува част от съдържанието.
Поддържа се актуална информация съгласно чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015г.
със следното съдържание:
- Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за
одобряване на бюджета и нейните актуализации, Одобреното споразумение;
- Всички решения и протоколи от проведените през периода 9 заседания на
УС и 2 Общи събрания;
- Списък на членовете на УС и ОС;
- Устав на сдружението;
- Вътрешни Правила за работа на МИГ от ВП1 до ВП16
- Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията по трите
оперативни програми;
- Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени
поръчки и Списък на лицата, с които МИГ има сключени договори
- Списък на лицата, подписали декларация по приложение 6, към чл.24, ал.1, т.8
от Наредба №22/2015г.
- Доклади за дейността и Годишни финансови отчети, вкл. за 2020, Годишни
доклади за изпълнение на стратегията за ВОМР по 19,2 и по 19,4.
- Мерки по Стратегията – раздел, който освен СВОМР и актуализации, съдържа
резюме на стратегията и на осемте мерки, насоки на обявените мерки, изготвени
анализи и проучвания;
- Прием на проекти – съдържащ индикативни графици за 2018, 2019г, 2020г и
2021г. с техните актуализации, актуални и преминали покани за прием на проектни
предложения;
- Раздел „Договаряне” съдържащ регистър на постъпилите предложения и
оценката, Заповеди, решения и документация на оценителните комисии, Ръководства
за кандидатстване и изпълнение на проекти.
- Раздел „Събития“ съдържащ 8 статии през периода относно организирани
информационни срещи, обучения, заседания на ОС и УС и други мероприятия с
участието на МИГ;
- Раздел Новини – съдържащ 72 статии с конкретна актуална информация за
дейността на МИГ, както и актуална информация за фирмите за преодоляване
последствията от COVID-19.
В резултат на проучване мнението на потребителите на сайта, през
настоящия отчетен период на 2021 г, беше променена структурата в два от разделите
на сайта „Приеми“ и „Договаряне“ с оглед на по-лесно и контекстно намиране на
търсената информация от потребителя. Направени са динамични връзка с ИСУН 2020 и
други публични източници на информация. С доставчика на домейна Супер-Хостинг са
осигурени пакети с допълнителна функционалност и информационна сигурност.
Информацията в сайта се актуализира периодично и е актуална
Поддържа се и фейсбук страница на МИГ популяризираща дейността на
сдружението. Информацията в нея пряко кореспондира с информацията от официалния
сайт. Същата е с 656 последователи към края на 2021г. (554 - към 31.12.2020, 602-към
30.06.2021).
През второто полугодие на 2021 г са публикувани 69 статии, а общо за годината - са
създадени 131 публикации, със средна степен на ангажиране 280 посетители. /от 151
до 4,4 хил. пос./
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Освен това, проектните предложения и напредъка по изпълнение на СВОМР, са
представени в публикации и в електронни и печатни медии, както и в разпространени
Бюлетини 4 броя в тираж по 200 екз:
- БЮЛЕТИН № 5 – „Проекти с поглед към миналото, с мисъл за бъдещето“-Акцент в
този бюлетин е представяне на конкретни изпълнени иде за насърчаване на
туризма, инвестиране в богатото културно наследство и природно богатство на
територията на МИГ Кирково – Златоград. Представените проекти са на местни
сдружения и образователни институции, одобрени кандидати чрез процедури на
МИГ.
- БЮЛЕТИН № 6 - „Инвестиции за младите хора“-В този Бюлетин споделяме
визията за развитието на територията, подкрепата на младите хора, чрез техните
инициативи и прояви, насочени към успешно местно развитие, подобряване
жизнената среда и тяхната мотивация за всички нас.
- БЮЛЕТИН №7 - „Проектите на МИГ – за по привлекателна жизнена среда“Представени са група от успешни проекти, които са изпълнени чрез подхода
ВОМР от фирми и организации, които инвестираха на местно ниво в оборудване,
човешки капитал и инфраструктура.
- БЮЛЕТИН №8 – „ Коледен дух и хармония, чрез местни инициативи“-Представен
е първият Коледен базар в Златоград, по инициатива на местната власт с
благотворителна кауза „Да дарим живот“, подкрепена от местни фирми и
инициативи.

5.6. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на
договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо
подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ;

През отчетния период УС на МИГ прие Вътрешни правила ВП-16 „Вътрешни правила
за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение на СВОМР“. за мониторинг и оценка
на цялостното изпълнение на СВОМР, публикувани в сайта на МИГ –
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/osnovnidokumenti/pravila-za-rabota
В съответствие с тях са изпълнените действия за мониторинг.

От общо подписаните към края на отчетния период 26 административни договора,
11 са изпълнени в предходни периоди, а 15 са били в процес на изпълнение през 2021 г.
Действащите договори се разпределят по мерки както следва:
- Мярка ЧР-1 – ОПРЧР - 1 проект, приключен през 2021 г.
- Мярка ЧР-2 – ОПРЧР - 2 проекта, приключени през 2021 г.
- Мярка 4,2 – ПРСР - 2 проекта, стартирали през 2021 г.
- Мярка 7,2 – ПРСР - 2 проекта, от които 1 -стартирал през 2020, 1-стартирал
през 2021 г.
- Мярка 7,5,1 – ПРСР - 9 проекта, от които 6 -стартирали през 2020, 3стартирали през 2021 г.
Екипът на МИГ предоставя непрекъсната методическа помощ на бенефициентите
при реализиране на техните проекти и съхранява информация за напредъка при
изпълнението на всички проекти, финансирани по Стратегията.
Със Заповеди на Изпълнителния директор на МИГ, са определени отговорни лица
от екипа, които да осъществяват съдействие във връзка с изпълнение на всеки от 26-те
финансирани проекта, както и изпълнението на изискванията в административните
договори. Заповедите са изпратени на Бенефициентите. Издадени са кодове за достъп в
ИСУН на отговорните служители в модул Изпълнение на съответните проекти.
Мониторингът се осъществява по електронен път – в ИСУН. За част от тях са
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осъществени и посещение на място от двама служители, със съставяне на контролни
листове по образец.
Отговорностите и ангажиментите на МИГ в тази връзка включват наблюдение
върху изпълнение на индикаторите по Стратегията, предоставяне на методически
указания, публикуване и популяризиране на Правилата за изпълнение на проекти по
съответната Оперативна програма за одобрените проекти.

За действащите проекти, екипът на МИГ осъществява периодично наблюдение и
вътрешен мониторинг. Резултатите от вътрешния мониторинг са както следва:
- Изготвени 3 броя КЛ за мониторинг, съгласно Прил.1 от ВП 16 за проекти, за
периода на изпълнение и преди подаване на искане за окончателно плащане
- Изготвени са 26 броя (вкл и за приключилите договори) Работни карти за
отчитане степента на изпълнение на договорите – дейности, резултати,
индикатори, както и степента на усвояване на средствата. Осъществено е чрез
достъп в ИСУН 2020 и получена информация от Бенефициентите.
- Изготвени са интервюта за обратна връзка с представляващите на одобрените
Бенефициенти и ръководителите на проекти/консултанти относно представяне
на изпълнението, възникнали трудности, допълнително създадени ефекти,
предложения за оптимизиране и следващи приеми и др. Част от информацията е
ползвана в периодичните бюлетини на МИГ.
- Изпратени са до всички Бенефициенти изискванията и
елементите за
визуализация по проектите;
- Популяризирани и предоставени за ползване са Ръководствата за изпълнение на
проекти. Същото, заедно с Правилата на УО са публикувани в модул изпълнение
на сайта.
Текущото изпълнение на одобрените проекти е видимо в динамика и на сайта на МИГ,
групирано по мерки: https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/izpalnenie-naproekti-v-realno-vreme
им.

5.7. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването

1. Продължителния период на одобряване на анекси на бенефициенти – Действия стимулиране на подписването им с КЕП
2. Дългият период от кандидатстване до договаряне с одобрените кандидати, особено в
процедури с повече одобрени за финансиране проектни предложения (за процедури
по ПРСР) – Проблем при повечето МИГ – изисква общо решение, което е инициирано
и обещано от ДФЗ.
3. Динамиката на цените и неактуалност прилаганите референтни стойности, което в
съчетание с Проблем №2 води до отказване на кандидати от изпълнение или
неатрактивност за финансирането
4. Конкретен проблем за нашия МИГ е отказа на ДФЗ за одобрение на оценителна
процедура по мярка 6,4 с прием 01-3/2019г. От страна на МИГ е направен анализ на
причините, подготвени са нови условия за кандидатстване по нова процедура на
Мярката през 2022 г, с отчет на отразените и споделените от участниците в процеса
констатации и бележки и актуализирана нормативна база и бизнес среда.
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6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
6.1. Нови методи и начин за решаване на местните проблеми и слабости на
територията
Чрез Стратегията за ВОМР и чрез инициативите на самата общност, ще се осигури
реална и благоприятна възможност за това:
• Да се създаде среда, в която предприемачите, с нови и съществуващи
предприятия могат да създават и надграждат постигнатото;
• Да се насърчават МСП, както и всички форми на иновация;
• Да се създаде възможност за превръщане на предизвикателствата във
възможности чрез Стратегията за ВОМР.
Приоритетно се подпомага стопанския сектор, като чрез критериите за оценка
по Стратегията се дава предимство на проекти, включващи иновативни техника,
технологии, процеси.

6.2. Включване на мерки, които предоставят възможност за нова за
територията форма на използване на природните ресурси

Чрез мярка 7,5 от СВОМР на МИГ Кирково-Златоград е предвидена възможност за
нов начин и форми на използване на природните ресурси, вкл. тяхното валоризиране и
популяризиране.
Към края на отчетния период са сключени 9 (броя) Административни договора по
тази мярка, с предмет на дейности, свързани с ползване на културното и природно
наследство, които бяха широко популяризирани сред обществеността при тяхното
изпълнение. Ефектите от тези проекти е значителен, защото те ангажират минимален
ресурс от бюджета на СВОМР (макс размер на БФП за проект 20 хил.лв), а генерират
допълнителни ефекти, вкл. и финансов принос от страна на Бенефициентите.
6.3. Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга
Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград насърчава създаването на нови
за територията продукти и услуги, чрез мярка 6.4.„Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“. Предстои обявяване на нова процедура за прием на проектни
предложения през 2022г., като очакваните резултати от изпълнението на мярката са
диверсифициране на икономиката на територията на двете общини.
7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо);

7.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
7.2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е
приложимо); НЕПРИЛОЖИМО
7.3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
7.4. Промяна на други служители на МИГ (ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
7.5. Промяна в представляващите на членове на колективния върховен
орган на МИГ (ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО
7.6. Промяна в представляващите на членове на колективния управителен
орган на МИГ; НЕПРИЛОЖИМО
7.7. Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
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7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);
За периода на отчета, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел
общо 9 заседания, на които са приети 54 решения, свързани с управлението и
изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие, протоколите от които регулярно
се качват на електронната страница на сдружението и са проведени 2 Общи събрания с
общ брой решения – 8.

7.9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително
споразумение(ако е приложимо);
❖ Искане за допълнително споразумение №5 - Инициирано с Решение на Общото
събрание № ОС-6.35/23.02.2021 г Подадено на 24.02.2021г. Предлаганата промяна е
свързана с преразпределяне на средства от Мярка 4,1 към мярка 4,2 на МИГ КирковоЗлатоград.
❖ Искане за допълнително споразумение №6 - Инициирано с Решение на Общото
събрание № ОС-7.38/28.04.2021 г Подадено на 27.05.2021г. Предлаганата промяна е
свързана е във връзка с преходния Регламент ЕС 2020/2220 и възможност за
допълнително финансиране по мярка 19 от ПРСР 2014-2020 ( в т.ч. 799 хил. лв по
подмярка 19,2 и 114 хил лв по подмярка 19,4 ).
В резултат на тези искания, през второто полугодие на 2021 г е подписано
Допълнително Споразумение №5 от 01.12.2021г. към Споразумение №РД5041/01.12.2021. В него са обобщени направените искания за изменение №5 и №6. С
допълнителните средства от 799 хил.лв са увеличени бюджетите на всички 5 мерки от
ПРСР, включени в СВОМР.
Актуалният текст на Стратегията за ВОМР след последното изменение е достъпен
на https://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-za-vomr/strategia

След подписване на Доп. споразумение №5 /01.12.2021 е изпратено писмо до ЦКЗ
за актуализиране информацията в ИСУН 2020, относно финансовия ресурс на МИГ
Кирково-Златоград чрез ВОМР.

8. Проверки 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);

Извършена проверка на място за периода 16.08-26.08.2021г. от ДФЗ, във връзка с подадена
Заявка за плащане за първото шестмесечие на 2021г. пред ОД ДФЗ Кърджали.
9. Индикатори.
Попълнени таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението.
Добавени са и таблици с допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.
10. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е
приложимо);
•
Възможности за взаимодействие в условия на ограничена мобилност и
спазване на анти - Ковид мерки;
•
Прилагане на он-лайн и дистанционни форми;
•
Споделяне на успешни практики чрез изготвени от МИГ бюлетини за
успешни проекти;
•
Взаимодействие във връзка с използване на възможности за финансиране
на местни фирми и организации, вкл. извън СВОМР
•
Прилагане на Публикувано ръководство за бенефициенти по ПРСР от ДФЗ;
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•
Добра практика при изпълнение на дейностите при изпълнение на
подмярка 19.2 и по подмярка 19.4 е добрата комуникация с УО и в частност отдел
ВОМР към дирекция „Развитие на селските райони“ към МЗх.
•
Добра практика е и непрекъсната информираност на бенефициентите за
изпълнението на стратегията.
•
За отчетния период са осъществени над 80 консултации в офисите на МИГ
при индивидуални срещи със заинтересовани лица, откъдето може да се съди за
популярността на дейността на сдружението и желанието за все по - голяма
информираност на местното население. Интересът чувствително се повиши след
обявените предстоящи приеми с увеличения ресурс на МИГ.
•
Като добра практика, може да се сподели, също така, ползотворното
сътрудничество между МИГ и общините от територията, община Златоград и община
11. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;
Съгласно Приложение 2

12. Опис на приложения.

Приложение 1 -Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР,
включително брой създадени работни места:
Приложение 2 - Опис на кореспонденцията, от предходната точка;
Приложение 3 - Таблици с приложения:
- Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на
проектите
- Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/
инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от
ЕЗФРСР.
- Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и
от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
- Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в
лева
- Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на
споразумение за финансиране в лева
- Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
- Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния
период в лева
- Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на
споразумение за финансиране в лева
- Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските
райони
- Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки
финансирани от ЕЗФРСР
- Таблицата се попълва за годината на доклада
- Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по
фондове
- Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове
от сключване на споразумение за финансиране в лева
- Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния
период в лева
Дата: 31. 01. 2022 г.
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Приложение 1
Златоград

към Годишен доклад за 2021 г по подмярка 19,2 на МИГ Кирково-

- Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР,
включително брой създадени работни места:
Вид

Индикатор

Цел до
2025
*акт. Ан.5
01.12.21
52

Отчет 2021

Отчет с
натрупване

6

27

84

0

73

52

6

26

лв.

8 318 944

1029 078,29

5 834 815,38

лв.

7 147 908

532 251,84

5 026 631,18

лв.

3 732 700

532 251,84

1 587 810,90

лв.

1 955 800

0,00

1 952 619,89

лв.

1 486 408

0,00

1 486 200,39

брой

50

6

26

брой

4

1

1

1 180 140

391 063,46

766 108,43

15

8

8

Мярка

Изходен Брой финансирани проекти по брой
СВОМР
Брой
подадени
проектни брой
предложения по СВОМР
Брой на сключените договори
брой
Стойност на одобрените проектни
предложения по СВОМР (обща
стойност на проектите, вкл. съфинансиране от бенефициентите)
по СВОМР
Стойност на публичния принос
към проектите в рамките на
СВОМР
Стойност на публичния принос на
ЕЗФРСР към проектите в рамките
на СВОМР
Стойност на публичния принос на
ЕФРР към проектите в рамките на
СВОМР
Стойност на публичния принос на
ЕСФ към проектите в рамките на
СВОМР
Брой
бенефициенти,
подпомогнати по СВОМР
Брой проекти, насочени към
създаване на качествена жизнена
среда
и
подобряване
и
разширяване на основните услуги
за населението
Общ обем на инвестициите,
насочени към създаване на
качествена жизнена среда и
подобряване и разширяване на
основните услуги за населението
Брой проекти, насочени към
повишаване
на
конкурентоспособността
на
земеделския
сектор и добавяне на стойност към
зем. продукти

лв.
брой
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Вид

Индикатор

Общ обем на инвестициите,
насочени към повишаване на
конкурентоспособността
на
земеделския сектор и добавяне на
стойност
към
земеделските
продукти
Брой проекти, насочени към
разнообразяване
на
местната
икономика
и
развитие
на
микропредприятия извън сектор
земеделие
Общ обем на инвестициите,
насочени към разнообразяване на
местната икономика и развитие на
микропредприятия извън сектор
земеделие
Брой проекти за развитие на
туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство
Общ обем на инвестициите,
насочени
към
развитие
на
туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от млади
хора (до 40 г.)

Мярка

лв.

брой

Отчет с
натрупване

1 217 878,29

12

0

0

1 659 000

0

0

брой

10

0

9

брой

254 480

0,00

195 050,63

30%

69%

69%

40%

51%

51%

Брой

30

0

0

брой

8

0

0

брой

25

0

0

%

50%

25%

25%

%

80%

лв.

% от
под.за
явлен
ия
Дял на постъпилите заявления за % от
под.за
подпомагане, подадени от жени
явлен
ия

Резул- Създадени
работни
места
тат
(самонаети/наети)
Брой
новосъздадени
микропредприятия извън сектор
земеделие
Брой земеделски стопанства и
микропредприятия с подобрена
конкурентоспособност,
развити
нови продукти или услуги
Дял
от
населението
на
територията,
обхванато
от
проекти, свързани с подобряване
на жизнената среда
Дял
от
населението
на

Цел до
Отчет 2021
2025
*акт. Ан.5
01.12.21
1620 000 1 217 878,29
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Вид

Индикатор

Мярка

територията, което се ползва от
подобрената среда
Брой младежи (вкл. ученици), брой
включени
в
проекти
за
съхраняване
на
местната
идентичност чрез инициативи за
опазване
на
културното
и
природното наследство
Дял на реализираните проекти %
извън общинския център

Цел до
2025
*акт. Ан.5
01.12.21

Отчет 2021

Отчет с
натрупване

120

240

2400

30%

0/1

0/13

30

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор

Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане на проектите, финансирани от:

ЕЗФРСР
ОПРЧР
ОПИК

ОБЩО
в т.ч. одобрени от МИГ

Цел за
периода
2014 –
2020
според
СВОМР

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

Планирани съгласно
Постигнато за
заявления за
Постигнато за
периода от
подпомагане,
периода на годишния
подписване на СВОМР
одобрени от МИГ за доклад (за изплатени
(за изплатени
периода от
проекти)
проекти)
подписване на СВОМР

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

30

2

1

60

92

39

67

39

37

30

2

1

21

25

0

0

0

0

0

0

0

36

65

36

65

36

35

0

0

0

3

2

3

2

3

2

4,1

4,2

4,3

6,4

7,2

7,5

чр2

ик

5
4

4
3

0

88
43

0

0

чр1
101
101

0

5
5

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от
изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.
Планиран брой
Планиран брой
съгласно
съгласно
Брой съгласно
заявления за
изплатени
заявления за
подпомагане,
подпомагане,
проекти за
одобрени от МИГ
одобрени от МИГ
периода на
за периода от
за периода на
доклада
подписване на
доклада
СВОМР

Брой съгласно
изплатени
проекти за
периода от
подписване на
СВОМР

Индикатор

Брой съгласно
СВОМР

1

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

80%/25770

0

51277

0

0

4,1

4,2

4,3

6,4

7,2

Жители, които ще се ползват
от подобрени ИТ
услуги/инфраструктура;
Жители, които ще се ползват
от подобрени
услуги/инфраструктура,
различни от тези, свързани с
ИТ.
ОБЩО
в т.ч. одобрени от МИГ

0

0

0

0
0

8745
8745

7,5
42532
42532

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
/*до2025

(брой)
*актул.

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Брой одобрени
заявления от МИГ

Брой внесени
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ

Процент на
одобрение

колона 12
от скл. на разделена
спораз.
на колона
2
12
13

Брой договори с
изплатена субсидия

колона 15
от скл. на разделена
спораз. на колона
2
15
16

1

2

за отч.
период
3

от скл. на
спораз.
4

за отч.
период
5

от скл. на
спораз.
6

за отч.
период
7

от скл. на
спораз.
8

за отч.
период
9

от скл. на
спораз.
10

за отч.
период

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

31

0

46

1

21

1

21

8

10

3

4

13%

0

1

3%

Мярка 4,1

9

0

7

0

5

0

5

5

5

0

0

0%

0

0

0%

6

0

4

1

3

1

3

3

3

2

2

33%

0

0

0%

Мярка 6,4

12

0

33

0

11

0

11

0

0

0

0

0%

0

0

0%

4

0

2

0

2

0

2

0

2

1

2

50%

0

1

25%

10

0

13

0

9

0

9

0

9

3

9

90%

0

0

0%

Мярка 7,5,1

10

0

13

0

9

0

9

0

9

3

9

90%

0

0

0%

6

0

7

0

6

0

6

0

6

0

6

100%

2

6

100%

Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)

4

0

5

0

4

0

4

0

4

0

4

100%

2

4

100%

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

100%

0

2

100%

5

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

0

7

140%

5

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

0

7

140%

52

0

73

1

43

1

43

8

32

6

26

50%

2

14

26,9%

Мярка 4,2
Мярка 7,2

Мерки, извън обхвата на мерките
от Регламент (EC) № 1305/ 2013, но
съотв. на целите на регламента
(фин.ЕЗФРСР)

Мерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)

Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)

Мерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
Мярка ИК 2,2
Общо:

11

за отч.
период

Процент на
изплащане

14

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

1

2

3

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

Интензи
Одобрен общ
тет на
размер на
заявенат
разходите по
а помощ,
проект от МИГ
%
4

5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ
6

Заявен общ
Одобрен общ
размер на
Заявена
размер на
разходите по субсидия към разходите по
проект към
УО/ДФЗ
проект от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
7

8

9

Субсидия по
проектите, Изплатена
одобрени от субсидия
УО/ДФЗ
10

11

0,00

0,00

0%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

1.029.078,29

532.251,84

0,00

Мярка 4,1

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

638.082,00

336.753,70

0,00

Мярка 4,2

0,00

0,00

0%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

390.996,29

195.498,14

0,00

Мярка 6,4

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мярка 7,2

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523.129,25

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

453.029,19

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.100,06

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.170,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.170,00

0,00

0,00

0%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

1.029.078,29

532.251,84

686.299,25

Мерки, извън обхвата на мерките
от Регламент (EC) № 1305/ 2013,
но съотв. на целите на регламента
(фин.ЕЗФРСР)
Мярка 7,5,1

Мерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)

Мерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
Мярка ИК 2,2* проектите за заявени
през предходен период

Общо:

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

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

1

2

3

4

5

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

7

8

9

10

11

568.710,00

1.009.156,55

526.082,50

638.082,00

336.753,70

638.082,00

336.753,70

638.082,00

484.860,00

741.746,29

387.068,15

579.796,29

289.898,15

579.796,29

289.898,15

579.796,29

Мярка 6,4

1.244.510,00

3.437.599,96

2.434.555,32

1.346.878,57

916.414,14

1.346.878,57

916.414,14

0,00

1.180.140,00

782.183,80

782.183,80

782.183,80

782.183,80

782.183,80

782.183,80

766.108,43

254.480,00

276.461,96

276.461,96

195.147,83

195.147,83

195.147,83

195.147,83

195.050,63

254.480,00

276.461,96

276.461,96

195.147,83

195.147,83

195.147,83

195.147,83

1.486.408,00

1.875.316,85

1.875.316,85

1.486.200,39

1.486.200,39

1.486.200,39

1.099.453,36

1.405.917,65

1.405.917,65

1.099.245,75

1.099.245,75

386.954,64

469.399,20

469.399,20

386.954,64

1.955.800,00

2.196.453,64

1.976.808,29

1.955.800,00

2.196.453,64

7.174.908,00

10.318.919,05

Мярка 7,5,1

Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
Мярка ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6)
Мярка ЧР-2 (Ос2, ИП 3)

Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
Мярка ИК 2,2

Общо:

3.346.940,66

Сключени
договорисубсидия

Мярка 4,1

Мерки, извън обхвата на
мерките от Регламент (EC) №
1305/ 2013, но съотв. на
целите на регламента
(фин.ЕЗФРСР)

2.325.249,79

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

5.970.686,60

Мярка 7,2

3.346.940,66

6

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

3.478.220,00

Мярка 4,2

4.129.889,77

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

2.325.249,79

1.983.986,72

1.392.760,27

ОСТАТЪК

Процент
на
одобрение

колона 2
минус
колона 11

колона 11
разделена
на колона
2

12

13

27,6%

Изплатена
субсидия

14

961.606,57

2.516.613,43

192.918,18

336.753,70

0,00

568.710,00

0,0%

0,00

289.898,14

195.498,14

289.361,86

40,3%

0,00

0,00

0,00

1.244.510,00

0,0%

0,00

766.108,43

766.108,43

414.031,57

64,9%

192.918,18

195.050,63

195.050,63

59.429,37

76,6%

0,00

195.050,63

195.050,63

195.050,63

59.429,37

76,6%

0,00

1.486.200,39

1.486.200,39

1.486.200,39

1.476.542,48

9.865,52

99,3%

1.432.991,01

1.099.245,75

1.099.245,75

1.099.245,75

1.099.245,75

1.089.587,84

9.865,52

99,1%

1.053.327,24

386.954,64

386.954,64

386.954,64

386.954,64

386.954,64

386.954,64

0,00

100,0%

379.663,77

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

1.952.619,89

3.180,11

99,8%

1.877.150,58

1.976.808,29

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

1.952.619,89

3.180,11

99,8%

1.877.150,58

8.258.476,87

7.197.866,52

5.959.217,90

7.197.866,52

5.959.217,90

5.834.815,38

5.026.631,18

4.585.819,57

2.589.088,43

63,9%

3.503.059,77

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Брой одобрени
заявления от МИГ

2

за отч.
период
3

от скл. на
спораз.
4

за отч.
период
5

от скл. на
спораз.
6

за отч.
период
7

от скл. на
спораз.
8

за отч.
период
9

от скл. на
спораз.
10

за отч.
период
11

от скл. на
спораз.
12

13

за отч.
период

15

0

11

1

8

1

8

8

8

2

2

13,3%

0

0

0,0%

21

0

45

0

22

0

22

0

11

0

11

52,4%

2

11

52,4%

6

0

4

0

4

0

4

0

4

1

4

66,7%

0

3

50,0%

10

0

13

0

9

0

9

0

9

3

9

90,0%

0

0

0,0%

52

0

73

1

43

1

43

8

32

6

26

50,0%

2

14

26,9%

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

1
Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване
на конкурентоспособността на
земеделския сектор и добавяне на
стойност към земеделските
продукти (М. 4,1/4,2)
Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване
конкурентоспособността на
местната икономика и създаване на
възможности за микропредприятия
извън сектор земеделие,
насърчаване на устойчива заетост и
ПК на заетите (М. 6,4/ЧР1/ИК2,2)
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване
на средата и качеството на живот на
населението. (М. 7,2/ЧР2)
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване
на туристическите и културни
дейности (М. 7,5)
Общо:

Брой внесени
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ

Процент на
одобрение
колона 12
разделена на
колона 2

Брой договори с
Процент на
изплатена субсидия изплащане

14

колона 15
от скл. на разделена
спораз. на колона
2
15
16

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

1

2

Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване на
конкурентоспособността на земеделския
сектор и добавяне на стойност към
земеделските продукти

Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване
конкурентоспособността на местната
икономика и създаване на възможности за
микропредприятия извън сектор земеделие,
насърчаване на устойчива заетост и ПК на
заетите
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване на
средата и качеството на живот на
населението.
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване на
туристическите и културни дейности

Общо:

Одобрен общ
Заявен общ
Одобрен общ
Заявена
Субсидия по
Интензитет
размер на
размер на
Заявена
размер на
субсидия по
проектите,
на заявената разходите по
разходите по субсидия към разходите по
проекти към
одобрени от
помощ
проект от
проект към
УО/ДФЗ
проект от
МИГ
МИГ
МИГ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
3

4

5

6

7

8

9

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Изплатена
субсидия

10

11

0,00

0,00

0%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

1.029.078,29

532.251,84

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616.199,19

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.100,06

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

1.029.078,29

532.251,84

686.299,25

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

1

2

3

Приоритет 1 към СЦ1: Повишаване на
конкурентоспособността на
земеделския сектор и добавяне на
стойност към земеделските продукти
Приоритет 2 към СЦ1: Повишаване
конкурентоспособността на местната
икономика и създаване на
възможности за микропредприятия
извън сектор земеделие, насърчаване
на устойчива заетост и ПК на заетите
Приоритет 1 към СЦ2: Подобряване на
средата и качеството на живот на
населението.
Приоритет 2 към СЦ2: Насърчаване на
туристическите и културни дейности

Общо:

Одобрен общ
Заявен общ
Одобрен общ
Заявена
Субсидия по
Субсидия по
размер на
размер на
Заявена
размер на
субсидия по
проектите,
проектите,
разходите по
разходите по субсидия към разходите по
заявления,
одобрени от
одобрени от
проект от
проект към
УО/ДФЗ
проект от
подадени в МИГ
МИГ
УО/ДФЗ
МИГ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
4

5

6

7

8

9

10

ОСТАТЪК
Сключени
договори

11

% на
одобр

колона 2
кол.11
минус колона раздел.
11
на кол. 2
12

13

Изплатена
субсидия

14

1.053.570,00

1.750.902,84

913.150,65

1.217.878,29

626.651,85

1.217.878,29

626.651,85

1.217.878,29

626.651,84

195.498,14

858.071,86

18,6%

0,00

4.299.763,36

7.039.971,25

5.817.281,26

4.615.701,96

3.968.279,78

4.615.701,96

3.968.279,78

3.268.823,39

3.051.865,64

3.042.207,73

1.257.555,63

70,8%

2.930.477,82

1.567.094,64

1.251.583,00

1.251.583,00

1.169.138,44

1.169.138,44

1.169.138,44

1.169.138,44

1.153.063,07

1.153.063,07

1.153.063,07

414.031,57

73,6%

572.581,95

254.480,00

276.461,96

276.461,96

195.147,83

195.147,83

195.147,83

195.147,83

195.050,63

195.050,63

195.050,63

59.429,37

76,6%

0,00

7.174.908,00

10.318.919,05

8.258.476,87

7.197.866,52

5.959.217,90

7.197.866,52

5.959.217,90

5.834.815,38

5.026.631,18

4.585.819,57

2.589.088,43

63,9% 3.503.059,77

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони- за отчетния период
Приоритети на съюза за развитие на селските
райони

Брой
Брой одобрени
Области с поставен акцент, за които в най-голяма
одобрени
заявления от
степен допринасят проектите
заявления
МИГ
от ДФЗ
2

1

1А

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите
1B
в областта на селското и горското стопанство и
селските райони с акцент върху следните области:

1C

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

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

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;

Поощряване на ученето през целия
живот и професионалното
обучение в секторите на селското и
горското стопанство;
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;(4,1 )

Брой
Субсидия по Субсидия по
Изплатена
изплатени проектите, проектите,
субсидия в
заявления одобрени от одобрени от
лв.
отДФЗ в лв. МИГ в лв.
ДФЗ в лв.

3

4

5

6

7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0,00

336.753,70

0,00

Приоритети на съюза за развитие на селските
райони

Брой
Брой одобрени
Области с поставен акцент, за които в най-голяма
одобрени
заявления от
степен допринасят проектите
заявления
МИГ
от ДФЗ

насърчаване на организацията на хранителната
3A
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:

3B

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и горското
стопанство, с акцент върху следните области:

4B

4C

2
Подобряване на
конкурентоспособността на
първичните производители чрез подоброто им интегриране в
селскостопан-ската 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;(4,2)
Подпомагане на превенцията и
управлението на риска на
стопанствата;

Възстановяване, опазване и
укрепване на биологичното
разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с
природни или други специфични
ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на
състоянието на европейските
ландшафти;
Подобряване управлението на
водите, включително управлението
на торовете и пестицидите;
Предотвратяване на ерозията на
почвите и подобряване на
управлението им;

Брой
Субсидия по Субсидия по
Изплатена
изплатени проектите, проектите,
субсидия в
заявления одобрени от одобрени от
лв.
отДФЗ в лв. МИГ в лв.
ДФЗ в лв.

1

3

0

97.748,15

195.498,14

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приоритети на съюза за развитие на селските
райони

Брой
Брой одобрени
Области с поставен акцент, за които в най-голяма
одобрени
заявления от
степен допринасят проектите
заявления
МИГ
от ДФЗ

5A

5B
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението на
климата икономика в селското стопанство, сектора
5C
на храните и горското стопанство, с акцент върху
следните области:
5D

5E

6A

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

6B

6C

FA

2
Повишаване на ефективността при
потреблението на вода в селското
стопанство;

Повишаване на ефективността при
потреблението на енергия в
селското стопанство и хранителновкусовата промишленост;
Улесняване на доставките и
използването на възобновяеми
източници на енергия, на
странични продукти, отпадъци и
остатъци, и други нехранителни
суровини за целите на
биоикономиката;

Намаляване на емисиите на
парникови газове и амоняк от
селското стопанство;
Стимулиране на съхраняването и
поглъщането на въглерода в
сектора на селското и горското
стопанство;

Улесняване на разнообразяването,
създаването и развитието на малки
предприятия, както и разкриването
на раб. Места-6,4;
Стимулиране на местното развитие
в селските райони - 7,2 и 7,5,1
Подобряване на достъпа до
информационни и
комуникационни технологии
(ИКТ), използването и качеството
им в сел.райони;
Друга област

Брой
Субсидия по Субсидия по
Изплатена
изплатени проектите, проектите,
субсидия в
заявления одобрени от одобрени от
лв.
отДФЗ в лв. МИГ в лв.
ДФЗ в лв.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Мярка

Приоритет

1

2

3

За мярката за сътрудничество (член 35 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е
P1
приложимо

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

За мярка 1.1 и др. подобни, включени в
стратегията за ВОМР

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

P1

P2

P2

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
P3

P3

Област

4

1B

1C

Индикатор

5

6

Укрепване на връзките между селското стопанство,
производството на храни, горското стопанство и
Проекти за сътрудничество по мярката
научноизследователската дейност и иновациите,
за сътрудничество (член 35 от
включително с цел подобряване на екологичното
Регламент (ЕС) № 1305/2013
управление и екологичните показатели
Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на селското Брой на участниците в обучения
и горското стопанство

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
2A
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите

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

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
2B
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите

Улесняване на навлизането на земеделски стопани
с подходяща квалификация в селскостопанския
Брой на стопанствата/ бенефициентите,
сектор, и по-специално приемствеността между
получаващи подкрепа
поколенията

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
3A
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското
стопанство
Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
3B
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското
стопанство

Брой на стопанствата/ бенефициентите,
получаващи подкрепа

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да
Брой на стопанствата/ бенефициентите,
добавят стойност към селскостопанските продукти, получаващи подкрепа
популяризиране на местните пазари и къси вериги
на доставки, групи на производителите и
организации и междубраншови организации
Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на стопанствата

Брой на стопанствата/ бенефициентите,
получаващи подкрепа

Брой/

Брой/

Площ/

Площ/

Размер за
Размер за проекти,
проекти,
изплатени от ДФЗ
одобрени от ДФЗ
за периода на
за периода на
доклада
доклада
7

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
4A
горското стопанство

P4

P4

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

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)

P4

P4

P4

P5

P5

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др.
инвестиционни мерки, включени в
стратегията за ВОМР
P5

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство

4A

4B

4B

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

0

0

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
Обща подпомогната площ (ха)
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти (За горско стопанство)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За горско стопанство)

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За земеделие и Обща подпомогната площ (ха)
развитие на селските райони)

0

0

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За горско Обща подпомогната площ (ха)
стопанство)

0

0

0

0

0,00

0,00

8 бр / 626651,85
лв

1 бр / 192918,18
лв

5A

5B

5C

Повишаване на ефективността при потреблението
на вода в селското стопанство

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

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

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

Улесняване на доставките и използването на
Общ размер на инвестициите
възобновяеми източници на енергия, на странични
продукти, отпадъци и остатъци, и други
нехранителни
суровини
за
целите
на
биоикономиката

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

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

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

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

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

P5

P5

P5

Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство

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

5D

5D

5E

(Сума
от
всички
допустими
инвестиционни разходи - публични и
частни)

Намаляване на емисиите на парникови газове и
Обща площ (ха)
амоняк от селското стопанство

Намаляване на емисиите на парникови газове и Брой на подпомаганите животински
амоняк от селското стопанство
единици (ЖЕ)

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
въглерода в сектора на селското и горското Обща площ (ха)
стопанство

8 бр / 626651,85
лв

1 бр / 192918,18
лв

0

0

0

0

0

0

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой внесени
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ

Брой одобрени
заявления от МИГ

2

за отч.
период
3

от скл. на
спораз.
4

за отч.
период
5

от скл. на
спораз.
6

за отч.
период
7

от скл. на
спораз.
8

за отч.
период
9

от скл. на
спораз.
10

за отч.
период

14

0

15

0

11

0

11

0

11

4

(брой)
1

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Процент на
одобрение

колона 12
от скл. на разделена
спораз.
на колона
2
12
13

11

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент на
изплащане

колона 15
от скл. на разделена
спораз. на колона
2
15
16

за отч.
период
14

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ

0

Публичен орган/община
НПО

ЧАСТНИ

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

4

0

4

0

4

0

4

1

4

8

0

11

0

7

0

7

0

7

3

7

88%

0

44

1

19

1

19

8

8

2

0

0
67%

27

МСП

0

154%

11

7%

2

7%

1
0

0

0

1

17%

0

0

0%

0

0%

0

0

Микропредприятие

27

0

44

1

19

1

19

8

8

2

2

7%

0

0

0%

Физическо лице

9

0

4

0

3

0

3

1

1

0

0

0%

0

0

0%

ЕТ

4

0

4

0

1

0

1

3

3

0

0

0%

0

0

0%

14

0

36

1

15

1

15

4

4

2

2

14%

0

0

0%

Лице, регистр. ТЗ

Общо от ЕЗФРСР:

41

0

59

1

30

1

30

8

19

6

13

32%

0

1

2%

4

0

5

0

4

0

4

0

4

0

4

100%

2

4

100%

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен орган/община
НПО

ЧАСТНИ
МСП

Микропредприятие
ЕТ

4

0

5

0

4

0

4

0

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

100%

100%

2

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100%

2

0

4

100%

2
0

100%

2

100%

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой внесени
Брой одобрени
Брой сключени
заявления от МИГ за
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение от УО/ДФЗ

Брой одобрени
заявления от МИГ

Процент на
одобрение

колона 12
от скл. на разделена
спораз.
на колона
2

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент на
изплащане

колона 15
от скл. на разделена
спораз. 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

6

0

7

0

6

0

6

0

6

0

6

100%

2

6

100%

5

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

0

7

140%

(брой)
Лице, регистр. ТЗ

Общо от ОПРЧР

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

за отч.
период

0

от ОПИК
ЧАСТНИ
МСП

5

Общо от ОПИК

ОБЩО:

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

0

7

140%

5

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

0

7

140%

52

0

73

1

43

1

43

8

32

6

26

50%

2

14

27%

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

Сключени договори

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Изплатена субсидия

Субсидия по проектите,
одобрени от МИГ

4

Процент на
одобрение

Одобрен общ размер на
разходите по проект от МИГ

3

колона 11
разделена
на колона 2

Заявена субсидия по
заявления, подадени в МИГ

2

ОСТАТЪК

Заявен общ размер на
разходите по заявления
подадени в МИГ

1

колона 2
минус
колона 11

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен бюджет на
субсидията за целия период

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

14

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ

1.434.620,00

МИГ

Публичен орган/община
НПО

ЧАСТНИ
МСП

1.229.640,00

1.058.645,76

1.058.645,76

977.331,63

977.331,63

977.331,63

977.331,63

961.159,06

961.159,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

853.698,80

853.698,80

853.698,80

853.698,80

853.698,80

853.698,80

837.526,23

837.526,23

204.946,96

123.632,83

123.632,83

123.632,83

123.632,83

123.632,83

123.632,83

3.347.705,97 2.564.756,86 1.543.065,99 2.564.756,86 1.543.065,99 1.217.878,29

626.651,84

204.980,00

204.946,96

2.298.080,00

5.188.502,80

961.159,06

67,0%

192.918,18

392.016,57

68,1%

192.918,18

123.535,63

81.444,37

60,3%

0

195.498,14

2.102.581,86

8,5%

0,00

2.102.581,86

8,5%

0,00

0,00
837.623,43

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.298.080,00

5.188.502,80

3.347.705,97

2.564.756,86

1.543.065,99

2.564.756,86

1.543.065,99

1.217.878,29

626.651,84

195.498,14

Физическо лице

227.484,00

493.510,55

268.259,58

292.936,00

164.180,70

292.936,00

164.180,70

292.936,00

164.180,70

0,00

227.484,00

0,0%

0

ЕТ

826.086,00

499.817,96

315.286,54

188.800,00

94.400,00

188.800,00

94.400,00

188.800,00

94.400,00

0,00

826.086,00

0,0%

0

1.244.510,00

4.195.174,29

2.764.159,85

2.083.020,86

1.284.485,29

2.083.020,86

1.284.485,29

736.142,29

368.071,14

195.498,14

1.049.011,86

15,7%

0

3.732.700,00

6.247.148,56

4.406.351,73 3.542.088,49 2.520.397,62 3.542.088,49 2.520.397,62 2.179.037,35 1.587.810,90 1.156.657,20

2.576.042,80

31,0%

192.918,18

1.015.858,00

1.404.775,40

1.404.775,40 1.015.658,94 1.015.658,94 1.015.658,94 1.015.658,94 1.015.658,94 1.015.658,94 1.006.001,03

9.856,97

99,0%

977.422,35

1.015.858,00

1.404.775,40

1.404.775,40

1.015.658,94

1.015.658,94

1.015.658,94

1.015.658,94

1.015.658,94

1.015.658,94

9.856,97

99,0%

977.422,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

470.550,00

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.550,00

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

470.541,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Микропредприятие
Лице, регистр. ТЗ

Общо от ЕЗФРСР:

0,00

473.460,94

0,00

0

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен орган/община
НПО

ЧАСТНИ
МСП

Микропредприятие
ЕТ

Лице, регистр. ТЗ

Общо от ОПРЧР

1.006.001,03
0,00

0,00

470.541,45

470.541,45

8,55

100,0%

455.568,66

0

470.541,45

470.541,45

470.541,45

8,55

100,0%

455.568,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1.486.408,00

1.875.316,85

1.875.316,85 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.486.200,39 1.476.542,48

9.865,52

99,3% 1.432.991,01

1.955.800,00

2.196.453,64

1.976.808,29 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 1.952.619,89

3.180,11

99,8% 1.877.150,58

1.955.800,00

2.196.453,64

1.955.800,00

7.174.908,00

от ОПИК
ЧАСТНИ
МСП

Общо от ОПИК
ОБЩО:

1.976.808,29

2.169.577,64

1952619,89

2.169.577,64

1952619,89

2.169.577,64

1952619,89 1.952.619,89

3.180,11

2.196.453,64

1.976.808,29 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 2.169.577,64 1.952.619,89 1.952.619,89

3.180,11

99,8% 1.877.150,58

99,8%

1.877.150,58

10.318.919,05

8.258.476,87 7.197.866,52 5.959.217,90 7.197.866,52 5.959.217,90 5.834.815,38 5.026.631,18 4.585.819,57

2.589.088,43

63,9% 3.503.059,77

„Оборудване на спа зона в семеен
хотел Флора, гр.Златоград“

7

8

9

10

11

12

13

14

Изплатена субсидия

6

Сключени договори

Одобрена субсидия
от УО/ДФЗ

5

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

4

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

3

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

2

Мотив за
отхвърляне

1

Мерки, финансирани от
ЕЗФРСР
6,4-Инв.в незем.дейности ДУМБОВ И ФАМИЛИЯ
ЕООД

Заявен общ размер
Заявена субсидия
на разходите по
по заявления,
заявления
подадени в МИГ
подадени в МИГ

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление

Име на проекта

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на кандидата/
получателя

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

% на заявената
помощ

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период и с натрупване в лева
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41.044,00

30.783,00

75%

резервен спис

3

6,4-Инв.в незем.дейности

МТЛ ИВИ ДЕНТ ЕООД

Закупуване на оборудване за
медико - техническа лаборатория

143.004,00

107.253,00

75%

резервен спис

3

6,4-Инв.в незем.дейности

Закупуване на оборудване за
кабинет по дентална медицина

144.969,98

108.727,48

75%

резервен спис

3

6,4-Инв.в незем.дейности

ВАЛДИДЕНТ - Д- р
ВЛАДИМИР ХРИСТОЗОВАИППМПДМ
"ЕКО ДРИЙМ 2018" ООД

„Подобряване на туристическото
предлагане в Кирково“

109.610,53

49.993,37

46%

109.610,53

49.993,37

109.610,53

49.993,37

3

6,4-Инв.в незем.дейности

ЕМА 20 ЕООД

146.482,78

109.862,09

75%

146.482,78

109.862,09

146.482,78

109.862,09

3

145.263,94

108.947,95

75%

145.263,94

108.947,95

145.263,94

108.947,95

3

143.974,71

107.981,03

75%

резервен спис

3

40.290,00

30.217,50

75%

резервен спис

3

66.202,75

33.101,38

50%

2 предложения

3

119.530,49

89.647,87

75%

резервен спис

3

145.706,59

109.279,95

75%

144.389,61

108.292,21

144.389,61

108.292,21

3

146.223,98

109.667,99

75%

146.223,98

109.667,99

146.223,98

109.667,99

3

145.398,67

109.049,00

75%

резервен спис

3

66.202,75

49.652,06

75%

резервен спис

3

102.849,35

77.137,01

75%

146.185,20

109.638,90

75%

136.940,80

102.705,60

75%

37.348,80

28.011,60

75%

резервен спис

3

42.000,00

31.500,00

75%

резервен спис

2

146.576,00

109.932,00

75%

резервен спис

3

48.330,00

36.247,50

75%

резервен спис

3

89.161,20

49.038,66

55%

резервен спис

3

86.410,24

61.432,67

71%

резервен спис

2

28.457,62

21.343,19

75%

6,4-Инв.в незем.дейности

Разнообразяване на
туристическото предлагане,
посредством оборудване на Уелнес
КАЛИ 111 ЕООД
„Предлагане на допълнителни
туристически услуги в център за
игри и развлечения КАЛИ“
КАРПЕТ ЛУКС ЕООД
Изграждане на автомивка и
закупуване на оборудване за
машинно пране на килими в УПИ ЗАКУСКИ СВЕТЛАНА ЕООД Закупуване на оборудване за
съществуващ цех за закуски в с.
Долен, община Златоград, област
БОРАНИ ЕООД
Ремонт на къща за гости БорАни

6,4-Инв.в незем.дейности

ЕНЧЕВИ - 4 ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"Пекарна Хлебчо" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

(АИППДП) "ДЕНТАПЛАНТ"" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"БЕРИ 98" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

БОРАНИ ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

ГЕРГАНА-М ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

ПАВАНИ - ЮС ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

ДАНИ 111 ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"СИЕМ ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

ЕТ „МАЕСТРО – СТЕФАН
МЕРКОВ“

6,4-Инв.в незем.дейности

„АНИ СТИЛ 80“ ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности
6,4-Инв.в незем.дейности
6,4-Инв.в незем.дейности

6,4-Инв.в незем.дейности
6,4-Инв.в незем.дейности
6,4-Инв.в незем.дейности
6,4-Инв.в незем.дейности

Подобряване на туристическите
услуги в семеен хотел Енчеви –
Кирково
”Разнообразяване на продуктите и
услугите в община Златоград и
популяризиране на традиционни
„Преустройство и надстрояване на
съществуваща сграда за търговия в
амбулатория за групова
„Къмпинг за каравани и кемпери и
преустройство на съществуваща
сграда с идентификатор по КККР
Ремонт на къща за гости БорАни
Ремонт и закупуване на
оборудване за съществуващ кафе клуб No name
Изграждане на шивашка
работилница в УПИ - VIII - 278, кв.
36 в село Долен, община Златоград
Подобряване качеството на
туристическия продукт чрез
развитие на услуги за
Разнообразяване на дейността на
СИЕМ ЕООД
„Оборудване на ателие за реклама
и сувенири“

Развитие и модернизация на
предприятие за механично
обработване на метал в с. Долен
Оли Ан ЕООД
Доставка на офис оборудване за
извършване на печатни и офис
услуги
ОРЕНДА - ТС7 ЕООД
Извършване на довършителни
ремонтни дейности и закупуване
на оборудване за къща за гости
Д-р СТИЛИЯНА МИЗОВА - Закупуване на оборудване за
АПМПДМ ИП ЕТ
нуждите на съществуващ кабинет
по дентална медицина
Вики Суит ЕООД
Закупуване на оборудване за
сладкарска дейност

отхвърлено

102.849,35

77.137,01

102.849,35

77.137,01

резервен спис
136.940,80

28.457,62

102.705,60

21.343,19

3
3

136.940,80

28.457,62

102.705,60

21.343,19

3

3

6,4-Инв.в незем.дейности

ЕР ИНВЕСТ 2011 ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"НИКИДЕНТ – Д-Р
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АПМПДМ ИП" ЕООД
МОНИ БГ 05 ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

„Изпълнение на довършителни
работи в къща за гости на „ЕР
ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с. Чакаларово,
Оборудване на стоматологичен
кабинет и развитие на дентален
туризъм в град Златоград
Изграждане на бистро в с.
Чакаларово, общ. Кирково, обл.
Кърджали
Оборудване на Център за
рекреация, здраве и красота и
развитие на уелнес туризъм в
„Създаване на нови услуги на
територията на МИГ КирковоЗлатоград и подпомагане на
Модернизация на туристически
обект

6,4-Инв.в незем.дейности

МИГЛЕНА ТОПАЛОВА МЕГАН ЕТ

6,4-Инв.в незем.дейности

"АЛФА ПРИМ" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"ИВМА 2018" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

ЕТ "ДЕТЕЛИНА-Л СЕРЬОЖА ПЕХЛИВАНОВ"

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КЪЩА ЗА
ГОСТИ „ЛИЛИ“

6,4-Инв.в незем.дейности

"АВВА" ЕООД

6,4-Инв.в незем.дейности

"ВАСУ" ЕООД

Закупуване на професионално
оборудване и софтуер в сферата на
туризма
Реконструкция на съществуваща
жилищна сграда в Къща за гости в
ПИ с идентификатор № 36926.1.117

7,2-Инв.в публ.инфрастр.
ОБЩИНА КИРКОВО
7,2-Инв.в публ.инфрастр.
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мярка
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием
7,5,1-Иновативна мяркавтори прием

4,1- Инвестиции в земед.
Стопанства
4,1- Инвестиции в земед.
Стопанства
4,1- Инвестиции в земед.
Стопанства

Средно училище "Никола
Йонков Вапцаров"
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"ИСКРА-1997"
Сдружение с нестопанска
цел с обществено полезна
ОБЩИНА КИРКОВО
Община Златоград
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ ЗА
Сдружение "Дельо
Хайдутин"
Основно училище "Иван
Вазов" с.Чакаларово
ДЕТСКА ГРАДИНА
"СНЕЖАНКА"

"Благоустрояване на улици" в
с.Бенковски, община Кирково първи етап
Изграждане на паркова среда за
широко обществено ползване в
град Златоград
"Учим се от миналото, живеем в
настоящето и създаваме нашето
Закупуване на сценично облекло и
реквизити за Народно Читалище
"Съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство
"Съхраняване и популяризиране на
нематериалното културно
"Инвестиции за повишаване на
туристическата атрактивност на
Валоризация на местното културно
и природно наследство за развитие
"Гайдата - от траките до днес"
"Да опознаем и съхраним
нематериалното културно и
"Децата на Златоград по пътя на
народните традиции с усмивка и

Сдружение „К3 Ултра”
К3 Ултра Маратон
Народно читалище "Васил "Развитие, запазване и обогатяване
Левски - 1952 г."
на нематериалното културно и
"Опазване на нематериалното
културно и природно наследство
СНЦ Б.Е.Т.Т.Е.Р
Сдружение за социална
Златната кухня на Златоградинтеграция
Кирково

"Бори" ЕООД
Валентин Милков Пъчев
Златна ферма ЕООД

Закупуване на земеделска техника
за животновъдно стопанство
Модернизация на животновъдно
стопанство
Модернизация на животновъдна
ферма

Изплатена субсидия

Сключени договори

Одобрена субсидия
от УО/ДФЗ

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

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Мотив за
отхвърляне

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление

Заявен общ размер
Заявена субсидия
на разходите по
по заявления,
заявления
подадени в МИГ
подадени в МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

Име на кандидата/
получателя

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

резервен спис

66.500,00

49.875,00

75%

140.539,00

105.404,25

75%

107.848,26

80.886,19

75%

резервен спис

3

146.600,00

109.950,00

75%

резервен спис

2

146.592,98

109.944,74

75%

резервен спис

3

146.630,16

73.315,08

50%

36.007,73

18.003,87

50%

112.050,80

56.025,40

50%

66.666,65

49.999,99

75%

391.120,34

391.120,34

100%

391.120,34

391.120,34

391.120,34

391.120,34

385.535,17

385.535,17

385.535,17

391.063,46

391.063,46

100%

391.063,46

391.063,46

391.063,46

391.063,46

380.573,26

380.573,26

380.573,26

19.400,00

19.400,00

100%

19.400,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

19.400,00

18.360,00

18.360,00

100%

18.360,00

18.360,00

18.360,00

18.360,00

18.360,00

18.360,00

18.360,00

19.400,00

19.400,00

100%

19.510,00

19.510,00

100%

19.510,00

19.510,00

19.510,00

19.510,00

19.510,00

19.510,00

19.510,00

52.005,00

52.005,00

100%

52.005,00

52.005,00

52.005,00

52.005,00

52.005,00

52.005,00

52.005,00

13.380,96

13.380,96

100%

13.380,96

13.380,96

13.380,96

13.380,96

13.380,96

13.380,96

13.380,96

19.520,00

19.520,00

100%

19.520,00

19.520,00

19.520,00

19.520,00

19.422,80

19.422,80

19.422,80

19.435,00

19.435,00

100%

0,00

0,00

рез.списък

17.771,60

17.771,60

100%

0,00

0,00

рез.списък

19.260,00

19.260,00

100%

17.724,00

17.724,00

17.724,00

17.724,00

17.724,00

17.724,00

17.724,00

19.400,00

19.400,00

100%

17.968,00

17.968,00

17.968,00

17.968,00

17.923,50

17.923,50

17.923,50

19.490,00

19.490,00

100%

0,00

0,00

19.529,40

19.529,40

100%

17.367,40

17.367,40

17.367,40

17.367,40

17.324,34

17.324,34

17.324,34

173.000,00

86.500,00

50%

173.000,00

86.500,00

173.000,00

86.500,00

173.000,00

86.500,00

3

194.889,00

97.444,50

50%

194.889,00

97.444,50

194.889,00

97.444,50

194.889,00

97.444,50

1

172.146,00

86.073,00

50%

172.146,00

86.073,00

172.146,00

86.073,00

172.146,00

86.073,00

3

140.539,00

146.630,16

105.404,25

3
140.539,00

73.315,08

146.630,16

105.404,25

3

73.315,08

3

резервен спис
99.490,80

49.745,40

2
99.490,80

отхвърлено

отхвърлено

49.745,40

3

след срока

3

192918,18

АСД

рез.списък

4,1- Инвестиции в земед.
Стопанства
4,1- Инвестиции в
земед.стопанства-пр. 2
4,1- Инвестиции в
земед.стопанства-пр. 2
4,1- Инвестиции в
земед.стопанства-пр. 2

Хикмет Ахмед Чалъшкан
Златна ферма ЕООД
Валентин Милков Пъчев
АЛЬОША ЦАНКОВ
МЕРИЧЕВ

4,2 - Инвестиции в прер. и
предл.на зем.прод
4,2 - Инвестиции в прер. и
предл.на зем.прод

Златна ферма ЕООД

4,2 - Инвестиции в прер. и
предл.на зем.прод-П2
4,2 - Инвестиции в прер. и
предл.на зем.прод-П2

Златна ферма ЕООД

ЕТ "Валентин Пъчев"

ЕС - БИ - ЕН - ВИОЛЕТА
БЕШИРОВА ЕООД

Закупуване на трактор и
оборудване за биологично
Модернизация на животновъдно
стопанство
Модернизация на животновъдна
ферма
Подобрено производство и
опазване компонентите на
Закупуване на оборудване за
млекопреработка
Закупуване на технологично
оборудване за преработка на
мляко
СМР на млекопреработ
предприятие
Закупуване на машини и
оборудване за
месопреработвателно предприятие

Общо от ЕЗФРСР :
Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
ЧР-1 Достъп до заетост на ОБЩИНА КИРКОВО
икон. Неакт. и безр. лица..
ЧР-1 Достъп до заетост на "БОРИ" ЕООД
икон. Неакт. и безр. лица..
ЧР-1 Достъп до заетост на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
икон. Неакт. и безр. лица..
ЧР-1 Достъп до заетост на "ЧИЛИНГ" ООД
икон. Неакт. и безр. лица..
ЧР-1 Достъп до заетост на ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
икон. Неакт. и безр. лица..

"Осигуряване на достъп до заетост
на икономически неактивни и
безработни лица, насърчаване и
подпомагане на
"Увеличаване
намладежката
заетостта и
повишаване на квалификацията на
заетите лица в "Бори" ЕООД"
"Заетост и инвестиции в
повишаване на квалификацията на
безработни лица от Община
Златоград"
Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места в
"Чилинг" ООД
"Заетост и инвестиции в
повишаване на квалификацията на
безработни лица от Община
Златоград"

ЧР-2 Достъп до устойчиви
услуги, вкл. здравни и
социални услуги

Община Златоград

Социални и здравни услуги в
домашна среда – интегрирани
услуги за качествен живот

ЧР-2 Достъп до устойчиви
услуги, вкл. здравни и
социални услуги

ОБЩИНА КИРКОВО

"Изграждане на интегриран модел
за предоставяне на устойчиви
услуги, вкл. здравни и социални
услуги на територията на община

Общо от ОПРЧР (ЕСФ):

Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

"ЕС БИ ЕН - Виолета
Беширова" ЕООД

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

БЕЛОТЕКС-95 АД

Подобряване на производствения
капацитет на "ЕС БИ ЕН - Виолета
Беширова"- ЕООД
Подкрепа за общи производствени
инвестиции за подобряване на
производствения капацитет за растеж на
БЕЛОТЕКС - 95 АД

79.080,00

55.356,00

70%

79.080,00

55.356,00

79.080,00

55.356,00

79.080,00

Изплатена субсидия

Сключени договори

Одобрена субсидия
от УО/ДФЗ

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

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Мотив за
отхвърляне

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление

Заявен общ размер
Заявена субсидия
на разходите по
по заявления,
заявления
подадени в МИГ
подадени в МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

Име на кандидата/
получателя

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

55.356,00

1

получени точки<
0,00
мин
получени точки<
отввърлен ТФО
0,00
мин
отввърлен ТФО

170.500,00

85.250,00

50%

0,00

191.100,00

95.550,00

50%

0,00

28.441,55

19.909,08

70%

18.967,00

11.380,20

18.967,00

11.380,20

18.967,00

11.380,20

195.500,00

97.750,00

50%

195.500,00

97.750,00

195.500,00

97.750,00

195.500,00

97.750,00

188.800,00

94.400,00

50%

188.800,00

94.400,00

188.800,00

94.400,00

188.800,00

94.400,00

195.496,30

97.748,15

50%

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,15

195.496,29

97.748,14

161.950,00

97.170,00

60%

6.247.148,57

4.406.351,73

71%

3.542.088,49
3.542.088,49

2.520.397,62
2.520.397,62

3.542.088,49
3.542.088,49

328961,60

328961,60

100%

328961,60

328961,60

328961,60

328961,60

328961,60

328961,60

319304,09

319304,09

122324,40

122324,40

100%

115394,40

115394,40

115394,40

115394,40

115394,40

115394,40

115394,40

109183,84

299742,30

299742,30

100%

355147,05

355147,05

100%

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05

346384,82

299742,30

299742,30

100%

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30

278454,49

234.699,60

234.699,60

100%

234.699,60

234.699,60

234.699,60

234.699,60

234.699,60

234.699,60

234.699,60

227.408,73

234.699,60

234.699,60

100%

152.255,44

152.255,44

152.255,44

152.255,44

152.255,44

152.255,44

152.255,04

152255,04

1.875.316,85

1.875.316,85

100%

1.486.200,39

1.486.200,39

1.486.200,39

1.486.200,39 1.486.200,39

1.486.200,39

1.476.542,48

1.432.991,01

324.028,64

291.625,79

90%

324.028,64

291.625,79

324.028,64

291.625,79

324.028,64

291.625,79

291.625,79

291.548,58

269.877,00

242.889,30

90%

269.877,00

242.889,30

269.877,00

242.889,30

269.877,00

242.889,30

242.889,30

239.639,40

3
1
1

97.750,00

3
2

97.748,14

3

рез.списък

отхвърлено

3

2.520.397,62 2.179.037,32 1.587.810,87 1.156.657,17
2.520.397,62 2.179.037,35 1.587.810,90 1.156.657,20

192.918,18

2 проект.пред

Изплатена субсидия

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

Сключени договори

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

258.527,00

232.674,30

258.527,00

232.674,30

258.527,00

232.674,30

232.674,30

185.544,00

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

ЗММ-ЗЛАТОГРАД АД

Подобряване на производителността и
осигуряване на устойчива пазарна
конкурентоспособност на ЗММ-Златоград
АД

360.000,00

324.000,00

90%

360.000,00

324.000,00

360.000,00

324.000,00

360.000,00

324.000,00

324.000,00

323.190,00

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

КИРКОВО ООД

Повишаване на производителността и
експортния потенциал на "Кирково" ООД

370.180,00

333.162,00

90%

370.180,00

333.162,00

370.180,00

333.162,00

370.180,00

333.162,00

333.162,00

331.159,50

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

САТЕЛИТ - ТМ - АНТОН
СИМЕОНОВ ЕТ

Подобряване на капацитета за растеж на
ЕТ САТЕЛИТ ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ, чрез
внедряване на високотехнологично
оборудване за добавяне на нови
характеристики и подобряване на
качеството на съществуващите услуги.

376.200,00

338.580,00

90%

357.400,00

321.660,00

357.400,00

321.660,00

357.400,00

321.660,00

321.660,00

321.525,00

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

СВОБОДА-97 АД

Подобряване на производствения
капацитет и увеличаване обема на износа в
"СВОБОДА- 97"АД

237.641,00

213.876,90

90%

229.565,00

206.608,50

229.565,00

206.608,50

229.565,00

206.608,50

206.608,50

184.544,10

Одобрена субсидия
от УО/ДФЗ

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

90%

Мотив за
отхвърляне

232.674,30

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление

258.527,00

Заявен общ размер
Заявена субсидия
на разходите по
по заявления,
заявления
подадени в МИГ
подадени в МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Подобряване на производствения
капацитет и увеличаване обема на износа в
ЕТ Емтекс 05- Амедия Пашова.

Име на проекта

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

ЕМТЕКС 05 - АМЕДИЯ
ПАШОВА ЕТ

Име на кандидата/
получателя

% на заявената
помощ

ИК 2,2 – Подобряване на произв.
капацитет на МСП

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Общо от ОПИК:

2.196.453,64

1.976.808,29

90%

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

2.169.577,64

1.952.619,89

1.952.619,89

1.877.150,58

ОБЩО ВСИЧКИ
ФОНДОВЕ

10.318.919,06

8.258.476,87

80%

7.197.866,52

5.959.217,90

7.197.866,52

5.959.217,90

5.834.815,35

5.026.631,15

4.585.819,54

3.503.059,77

