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1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);
БФП
ИСУН
МЗХГ
ПРСР 2014-2020
ОП РЧР 2014-2020
ОПИК 2014-2020
ДФЗ
УО
ВОМР
СВОМР
МИГ
ИГРП
УС
ОС

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

2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ;
В Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Кирково –
Златоград, въз основа на проведените проучвания, бяха идентифицирани 9 заинтересовани страни,
групирани както следва:
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, разпределен на
- Общини, кметства и други публични органи - органи на местната власт
- Учебни заведения от системата на основното и средното образование (училища и
професионални гимназии), детски градини, ЦПО и други, които са представители на
нестопанския сектор.
Група 3: Обществени услуги и неправителствен сектор, включващ
- Културни организации и нестопански организации (сдружения, регистрирани по
ЗЮЛНЦ в областта на културата, спорта, околната среда и др., вкл. училищни
настоятелства);
- Читалища (регистрирани по ЗНЧ);
- Местни поделения на регистрирани религиозни общности,
През отчетния период, постигнатото въздействие върху групите заинтересовани лица,
намери израз в следното:
- беше популяризирана Стратегията за ВОМР, с акцент за възможностите й спрямо всяка от
групите;
- при актуализиране на насоките за кандидатстване по мерки 4,1 и 4,2 от СВОМР през
2020г., бяха отчитани препоръките и актуалните проблеми и очаквания на съответната група,
потенциален кандидат или потребител на проектни продукти;
- периодично се организираха обществени обсъждания, чрез ИСУН, сайта на МИГ или
директни срещи;
- проведоха се тематично ориентирани информационни срещи и обучения;
- предостави се конкретна помощ в процеса на кандидатстване;
- популяризираха се планираните и обявени приеми;
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- указа се конкретна помощ в процеса на изпълнение – особено по мерките по ОПИК и ОПРЧР
с подписани административни договори;
- популяризираха се проектни дейности и продукти за одобрените проекти;
Осъществи се подкрепа на бенефициенти в процеса на изпълнение на сключени административни
договори;
През 2020г. екипът на МИГ Кирково - Златоград осигуряваше взаимодействие
с
представители на заинтересованите страни, чрез консултиране и подпомагане на бенефициентите
от територията, по мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти.
Изпълнението на заложените приоритетни области в Стратегията за Водено от общностите местно
развитие несъмнено оказва своето въздействие върху групите и секторите от заинтересовани лица
на територията на МИГ-а, като през отчетния период „МИГ Кирково - Златоград“ стартира приеми
по още четири мерки по ПРСР от Стратегията за водено от общностите местно развитие, с което
продължи да надгражда постигнатите през 2018 и 2019 г. резултати.
Бяха провеждани консултации, както по време на информационни срещи и обучения така и
индивидуално в офисите на МИГ. В резултат на ограничителните мерки против Covid-19, бе
създадена организация за предоставяне на консултации, информация и подкрепа на кандидати и
бенефициенти, с отчет на здравните и противоепидемиологични изисквания за провеждането им.
Въпреки, че броят на обученията през второто полугодие бе по-малък от планирания, бяха
организирани и проведени два броя непланирани онлайн обучения чрез платформата Zoom, които
намериха добър отзвук, радваха се на интерес и които отчитаме като полезни.
Интересът към възможностите, които предоставя Стратегията се засилва значително,
съдейки от многобройните посещения на официалния сайт, фейсбук страницата, както и от
посещенията в двата офиса на МИГ в Златоград и Кирково. Също така:
• Организира общи (за отчитане етапното изпълнение на Стратегията) и тематични (по групи
или мерки) прояви относно изпълнение на СВОМР или конкретни мерки от нея с
представители на посочените по - горе сектори;
 Подпомага прилагането на Стратегията;
 Информира потенциални кандидати с Условията за кандидатстване и изпълнение по
предвидените мерки;
 Консултира представители на заинтересованите страни относно процедурите при
разработка на проекти;
 Обучава местни лидери, оценители, външни експерти, кандидати;
 Ръководи и обслужва набирането и одобряването на проекти;
 Осъществява наблюдение на изпълнение на одобрените проекти, чрез предоставен от
бенефициентите код за достъп на служителите на МИГ.
През 2020г бяха обявени 5 процедури за приеми на проектни предложения по
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сформирани са 4 оценителни
сесии, изпълнени са в срок, а петият прием приключва след края на отчетния период, както
следва:
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ – Кирково - Златоград
Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково Златоград” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Бюджет на приема 53 404,04 лв.
- Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок: 30.03.2020 г. – 17:00ч.
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 07.05.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ - 08.05.2020 г.
•
ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
- Бюджет на приема 684 530,00 лева
- Начало на първи прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 03.07.2020 г.
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•
ПЪРВИ ПРИЕМ 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” от Програма за развитие на селските райони
2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Бюджет на приема (размер на БФП - 293 370,00 лева
Процедурата е с два крайни срока за прием:
- Начало на първи прием: 06.07.2020 г. Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа.
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г.
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Начало на втори прием: 01.09.2020 г., Втори краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 часа.
- Бюджет на приема (размер на БФП) 359 156,50 лева
- Приемане на Оценителен Доклад от УС на МИГ - 14.12.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 17.12.2020 г.
•
ВТОРИ ПРИЕМ 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” от Програма за развитие на селските райони
2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Бюджет на приема (размер на БФП)- 101 220,00 лева
- Начало на прием: 02.11.2020г. Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.
Удължен Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа, съгласно Решение № УС-36.187 на УС
на МИГ.
Общият брой подадени проектни предложения са 17 за 2020г., разпределени по мерки
от Стратегията, както следва:
1. 6 броя - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване
на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”-втори
прием;
2. 4 броя - Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ –първи прием;
3. 2 броя - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти” – първи прием;
4. 3 броя - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“ -втори прием;
5. 2 броя - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти” – втори прием, до края на отчетния период
31/12/2020;
Изпълнени в срок са 4 оценителни сесии:
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202-S02 МИГ –Кирково – Златоград,
Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково Златоград”.
- Начало на оценката -31.03.2020 г., Край на оценката -05.05.2020 г.,
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-07.05.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 08.05.2020 г.
•
ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224-S01 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
- Начало на оценката -19.05.2020 г., Край на оценката -30.06.2020 г.,
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 03.07.2020 г.
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•
ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225-S01 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти”
- Начало на оценката - 08.09.2020 , Край на оценката -16.10.2020 г.,
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г.
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224-S02 МИГ Кирково – Златоград,
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.
- Начало на оценката -02.11.2020 , Край на оценката – 09.12.2020г.,
- Приемане на Оценителен Доклад от УС на МИГ-14.12.2020 г.
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 17.12.2020 г.
След одобрение с решения на УС на МИГ, оценителните доклади са изпратени до съответните УО и
ДФЗ, за проверка и решение по компетентност. Движението по тях е следното:
• ОДОБРЕНИ - 2 ДОКЛАДА ПО ПРСР – мярка 7,5,1 първи и втори прием, заедно с 1 извадково
проектно предложение по втори прием;
• В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ - 3 ДОКЛАДА ПО ПРСР – Мярка 4,1 –първи и втори прием
и по Мярка 4,2- първи прием, както и един доклад по мярка 6,4 - чийто прием и оценка от
МИГ бяха изпълнени през 2019 г.
Обобщено, въздействието по групи и сектори е както следва:
Група

Сектор

БИЗНЕС

Обявени
мерки
4,1;4,2

Земеделски производители и
преработватели;
Малки зем. стопанства
4,1;4,2
ПУБЛИОбщини
7,5
ЧЕН
Учебни, детски заведения
7,5
ОБЩЕСТ- Сдружения и ЮЛНЦ
7,5
ВЕН
Читалища
7,5
Подел. вероизповеданията
7,5
* Забележка – договори по предходни приеми.

Брой
Приеми
4
4
1
1
1
1
1

Постъпили Одобрени
проекти
проекти
10
7
1

1

2
3
1
0

0
1
0

Скл.
Догов.
0
0
2*
1*
3
0
0

През отчетния период са подписани 6 административни договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ПРСР.
• ПРСР - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ”по първи и втори прием 6 (шест) договора на общата стойност на
БФП - 782 183,80
лв.;
По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са подписани договори само по
публичните мерки:
✓ Мярка 7,2 - „Инвестиции в малки по мащаби инфраструктура“ – за двете общини,
✓ Мярка 7,5 –„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство“.
Все още ДФ Земеделие не е потвърдил одобрените от МИГ през 2019г., 11 проектни
предложения по мярка 6,4 „Инвестиции в неземеделски дейности“, които пряко биха подпомогнали
бизнеса на територията по която, именно там фирмите проявиха и най-голям интерес при
кандидатстване.
На този етап от изпълнението на СВОМР е постигнато частично въздействие, върху групите /
секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ, тъй като стартирали са 20 проекта, по
които има подписани договори. Същевременно, не са одобрени от страна на ДФЗ оценителните
доклади по останалите 3 процедури по ПРСР, включените в тях общо 19 одобрени от МИГ проектни
предложения, като от тях:
✓ 11 - по мярка 6,4;
✓ 8 - по мярка 4,1 и 4,2
✓ в очакване за подписване на 3 договора по одобрена процедура мярка 7,5,1.
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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 брошури и 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 обобщение, въздействието се изразява в:
- обществена информираност за възможностите чрез проектни предложения по мерките от
СВОМР;
- нагласа за участие в организираните прояви;
- повишена компетентност на представителите за подготовка на проектни предложения чрез
МИГ;
- отчетените резултати от изпълнение на стратегията;
3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите 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. Въздействието е в изпълнение на препоръки от СВОМР и
Социално-икономическия анализ по потребности на основните рискови групи.
За изпълнение на тези дейности през отчетния период е постигнато въздействие върху
следните уязвими групи:
- Лицата с основно и по-ниско образование – Планираното и осъществявано през периода
въздействие е в посока повишаване на знанията и уменията им, придобиване на професионална
квалификация и ключови компетентности, съответстващи на потребностите на бизнеса, чрез
реализирането на 4 (четири) броя Административни договори с бенефициенти по процедура от
Стратегията на МИГ.
ЧР.1 „ 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";
- "Увеличаване на заетостта и повишаване на квалификацията на заетите лица в "Бори"
ЕООД",
- 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",
- "Осигуряване на достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица,
насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в повишаване
квалификацията на територията на община Кирково".
- лица с увреждания, както и възрастни хора над 65г. с невъзможност за самообслужване – За
тази група е предназначена Мярка ЧР-2 По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни
и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград.
По тази мярка през отчетния период са в процес на изпълнение 2 (броя) Административни
договори проектни в които са залегнали предвидено осигуряване на социални и здравни услуги на
55 лица от тази целева група, като услугите са интегрирани. Ангажирани са 55 лични асистенти и
домашни помощници в подкрепа на тези дейности.
- Социални и здравни услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот –
Община Златоград;
- Изграждане на интегриран модел за предоставяне на устойчиви услуги, вкл. здравни и
социални услуги на територията на община Кирково"
4. Изпълнение на целите на СВОМР.
Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ „Кирково –
Златоград“ са формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на територията и
проведените срещи със заинтересованите страни, партньорите и широката общественост,
извършени в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
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подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от ПРСР за периода 2014- 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски
земеделски фонд за развитие на селските райони, изпълняван от МИГ „Кирково – Златоград“. Всяка
специфична цел е обвързана с приоритетите за развитие на територията и се основава на местните
потребности и потенциал и кореспондират с общинските планови документи и стратегии.
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 за периода
2018 – 2023 г. 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:
•
1.1.1 Земеделски Стопанства: Подобряване на конкурентоспособността и
ефективността на земеделските стопанства, в т.ч. малките земеделски стопанства. В
тази насока е предвидена Мярка 4,1;
•
1.1.2 Селскостопански продукти: Повишаване на инвестициите за добавяне на
стойност към земеделските продукти. Реализира се чрез Мярка 4,2
➢
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 се реализира през 2020г. чрез следните 2 мерки,
предвидени за финансиране :
•
4,1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР - Към
отчетния период са разработени Условията за кандидатстване, качени в ИСУН2020 и след
одобрение на УО е обявен прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по №BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярката е с два крайни
срока: Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.; бюджет по мярката: 684 530,00лв.;
Приет Оценителен Доклад първи прием с решение № УС-31.164/01.07.2020г.- втори
прием с решение № УС - 35.184/14.12.2020г.
•
4,2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или
развитието на селскостопански продукти” от ПРСР - Към отчетния период са разработени
Условията за кандидатстване, качени в ИСУН2020 и след одобрение на УО е обявен прием на
проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ процедура
№BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково –
Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” с два
крайни срока: Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа.; бюджет по мярката: 293 370,00 лв.
Приет Оценителен Доклад първи прием с решение №УС - 34.180/20.10.2020г.
По Стратегическа цел 1 са организирани четири приема по две мерки.
В изпълнение на Стратегическа цел 1 са постъпили 11 проектни предложения на обща стойност
1 355 782,00 лв. в т.ч
- 4 по мярка 4,1 - първи прием на обща стойност - 619 115,00 лв.
- 3 по мярка 4,1 –втори прием на обща стойност – 364 567.00 лв.
- 2 по мярка 4,2 – първи прием на обща стойност - 372 100,00 лв
- 2 по мярка 4,2 – втори прием на обща стойност - 357 446,29 лв
По Стратегическа цел 1, са одобрени от МИГ 8 проекта, в т.ч. БФП
- 2 по мярка 4,2 – първи прием БФП - 186 050,00 лв.
- 4 по мярка 4,1 - първи прием БФП - 325 373,00 лв.
- 2 по мярка 4,1 – втори прием БФП – 184 180,00 лв.
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По Стратегическа цел 1 се изпълняват или са изпълнени през отчетния период 11 проекта,
на обща стойност 3 268 823 в, м т. ч. БФП 3 051 865,64 лв:
ОПРЧР
- Мярка ЧР-1 обучение и заетост -4 проекта, ОДР – 1 099 245,75 лв т.ч.
изплатени 600 298,05 лв
ОПИК - Мярка ИК 2,2- Подкрепа за МСП -7 проекта, ОДР – 2 169 577,64 лв, БФП-1 952 619,89
лв, изплатена субсидия 1 713 980,58 лв. Шест от проектите по тази мярка са изцяло
изпълнени.
Постигнати резултати по Стратегическа цел 1 през отчетния период:
1.
Подкрепени инвестиционни дейности на МСП от територията, изключително
необходими в условия на пандемия;
2.
Осигурена заетост и повишена квалификация на продължително безработни и други
лица, включени в целевите групи.
3.
Подкрепени са инвестиционни дейности в сектор земеделие и животновъдство, за
осигуряване на финансов ресурс за създаване и модернизация на земеделските стопанства. Много
от животновъдните ферми все още не покриват европейските стандарти и продукцията им е с
незадоволително качество за постигането на висока добавена стойност. Алтернативните
източници на енергия са необходимост, тъй като не всички стопанства са електрифицирани, а и
прилагането на алтернативни източници влияе на екологичната обстановка в територията. Трудно
доказуеми за периода бяха критериите за екологосъобразност и иновативност, посочени в
оценителните листове по мерки 4,1 и 4,2 на МИГ.
4.
Зеленчукопроизводителните отбелязват липсата на постоянен водоизточник за
гравитачно капково поливане. Добавянето на стойност към земеделските продукти чрез създаване
на преработвателни предприятия от сектор земеделие е от съществено значение за цялостното
повишаване на конкурентоспособността и ефективността на селското стопанство на територията
на МИГ Кирково - Златоград.
5.
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: 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:
Приоритет 2,1: Подобряване на средата и качеството на живот на населението. Към него са
приложими три мерки една от които е Мярка 7,2
Приоритет 2,2: Насърчаване на туристическите и културни дейности.
•
2.2.1 Създаване на условия за развитие на туризма и съхраняване на местното
нематериално културно и природно наследство, към него са ориентирани три мерки, една от които
е Мярка 7.5.1.
•

Проектите, които са в процес на изпълнение:
ОБЩИНА КИРКОВО - "Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община Кирково - първи
етап“ - Общо допустими разходи и БФП - 391 120,34 лв.

По Стратегическа цел 2 през 2020г. е организиран втори прием по Мярка 7.5.1 с остатъчния
финансов ресурс от първи прием през 2019г.- 53 404,04 лв.
В изпълнение на Стратегическа цел 2 са постъпили 6 проектни предложения на обща стойност
114 886,00 лв., по Процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ Мярка 7.5.1
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно
и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”.
По Стратегическа цел 2, са одобрени от МИГ, след извършени корекции на бюджета на ПП в размер
на 11 512,00 лв., както следва:
3 проекта на обща стойност - 53 059,40 лв.
3 резервни проекта на обща стойност - 50 314,60 лв.
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По Стратегическа цел 2 са подписани 6 административни договора с БФП 100% и общ
размер на допустимите разходи и БФП – 141 140,33 лева.
➢
Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Бенковски "Учим се от миналото,
живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще"
Общ размер допустимите разходи и БФП - 19 400,00 лв.
➢
Сдружение за социална интеграция Златоград „Златната кухня на ЗлатоградКирково“
Общ размер допустимите разходи и БФП - 17 367,40 лв.
➢
Община Златоград „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно
природно наследство на територията на община Кирково"
Общ размер допустимите разходи и БФП - 52 005,00 лв.
➢
ОБЩИНА КИРКОВО "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно
природно наследство на територията на община Кирково"
Общ размер на допустимите разходи и БФП - 19 510,00 лв.
➢
СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ "Валоризация на местното
културно и природно наследство за развитие на туризъм“
Общ размер допустимите разходи и БФП - 13 380,96 лв.
➢
Сдружение "Дельо Хайдутин"-"Гайдата - от траките до днес"
Общ размер на допустимите разходи и БФП - 19 520,00 лв.
Общата сума на изпълняваните проекти по тази Цел е 923 366,36 лева, в т.ч.:
ПРСР - Мярка 7,2 - Общо допустими разходи и БФП – 391 120,34 лв.-1 проект, в т.ч.
изплатени 192 918,18 лв
- Мярка 7,5, - Общо допустими разходи и БФП - 141 183,36 лв- 5 проекта;
ОПРЧР- Мярка ЧР-2-Социални и здравни дейности , ОДР и БФП -386 954,64 лв – 2 проекта, в
т.ч. изплатени 309 563,71 лв
Постигнати през годината резултати по изпълнението на СЦ2 от Стратегията:
1. Подобрена среда и качество на живот на населението чрез инвестиции в публична
инфраструктура – в Общини Кирково и Златоград;
2. Подобрен достъпа до качествени социални и здравни услуги на децата и възрастните хора с
увреждания, в т.ч. възрастните над 65г. в невъзможност от самообслужване - за 55 лица от двете
общини;
Екипът на МИГ е реализирал редица дейности за популяризиране на СВОМР. Изпълнението
на описаните дейности допринася за изпълнението на целите на Стратегията за ВОМР.
5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
5.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;
5,1,1. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните
мерки от СВОМР / индикативната годишна работна програма/;
Индикативният график за 2020 г., е приет с Решение на Управителния съвет № УС22.127/27.08.2019г. Същият е актуализиран с решения № УС-24.132/05.12.2019 и № УС30.161/19.06.2020г. и № УС-36-188/29.12.2020. Графиците и актуализациите са публикувани на
сайта: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/igrp/ 2020
Съгласно актуализираният ИГ за 2020г., за отчетения период е обявен прием на проектни
предложения по следните мерки от СВОМР:
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково Златоград” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Бюджет на приема 53 404,04 лв.
- Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок : 30.03.2020г. – 17:00ч.
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•
ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
- Бюджет на приема 684 530,00 лева
- Начало на първи прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00
часа.
•
ПЪРВИ ПРИЕМ 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” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез
подхода ВОМР.
- Бюджет на приема (размер на БФП - 293 370,00 лева.
Процедурата е с два крайни срока за прием:
- Начало на първи прием: 06.07.2020 г. Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00
часа.
•
ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”от Програма за развитие на селските
райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.
- Бюджет на приема (размер на БФП) 359 156,50 лева.
- Начало на втори прием: 01.09.2020 г., Втори краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 часа.
•
ВТОРИ ПРИЕМ 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” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез
подхода ВОМР.
- Бюджет на приема (размер на БФП)- 101 220,00 лева.
- Начало на прием: 02.11.2020 г. Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа.
Удължен Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа, съгласно Решение № УС36.187 на УС на МИГ.
5,1,2. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциалните кандидати.
Разходи за организиране на обучения и информационни срещи за местни лидери,
свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с
популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода;
Местна инициативна група Кирково-Златоград организира обучения и информационни
срещи на местни лидери с участието на земеделски производители, представители на кметствата,
на читалищата, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални
институции и проведе същите по населени места на територията на двете общини – Кирково и
Златоград.
Сключен Договор № У-24 с Регионален образователен център-21
Информационните срещи - Целите на организираните информационни срещи бяха да се
информира местното население и запознаване с възможностите за кандидатстване по актуални и
предстоящи процедури за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията на МИГ-а,
информиране на заинтересованите страни и потенциалните кандидати по мерки 4,1;4,2 за
възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020, допустимост на кандидатите, дейностите и
разходите, новите моменти и измененията в нормативната база, свързани с подготовка,
кандидатстване и оценка на проектни предложения. Друга цел е провокиране на активност сред
заинтересованите страни за включване в подготовката и разработката на проекти по мерки,
касаещи най вече земеделските производители и насочване към успешното прилагане на подхода
ВОМР на територията на двете общини.
Обучения на местни лидери - Целите на планираните и проведени обучения бяха за
изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции по
СВОМР, включително и задълженията на МИГ да информира и подпомага подготовката на проекти
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на потенциалните кандидати. Обученията целят повишаване капацитета и информираността за
изпълнение и отчитане на финансираните проектни предложения и периодите на прием на
проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград.
За първото полугодие на 2020г., за периода от 15 до 26 юни 2020г. екипът на Местна
инициативна група Кирково-Златоград проведе 8 информационни срещи, в различни населени
места на територията на МИГ, свързани с подготовката на проекти по СВМОР включени в раздел
„Дейности за популяризиране” :
• 6 (шест) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по
СВМОР (за най-малко 10 участници)
• 2 (две) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на проекти по
СВМОР (за най-малко 20 участници)
За второто полугодие на 2020г., екипът на „МИГ Кирково - Златоград“ организира обучения с
представители на бизнеса, публичния и нестопанския сектор по населени места на територията на
двете общини – Кирково и Златоград, включително на членове на УС и екипа на МИГ, както следва:
В периода 18 – 20 август 2020 г.:
• 3 (три) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на
проекти по СВМОР и подкрепа от МИГ за кандидати по актуални приеми, вкл. по мерки, свързани с
преодоляване последствията от Covid-19 (за най-малко 10 участници);
• Еднодневно обучение в Минерални бани-Хасково, в конферентната зала на Хотел
„Его“, по предварително изготвена и предложена програма, разделена на няколко модула на
02.10.2020г. за членовете на екипа и членове на УС на МИГ;
В периода 05 - 07 октомври 2020 г.:
• 3 (три) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на
проекти по СВМОР на местни лидери и изпълнители по проекти на територията на МИГ Кирково Златоград, (за най-малко 10 участници);
Във връзка с динамичната епидемична обстановка в страната, настъпиха промени в планираните
еднодневни обучения свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по СВОМР за
най-малко 10 (десет) участници за периода 01.12 – 04.12.2020г., които без средства по мярката
бяха изпълнени чрез обучително виртуално събитие „Пътят на проекта – от одобрение до
отчитане“ еднодневни обучения свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти по
СВОМР за най-малко 10 (десет) участници по график: 22.12.2020г., начален час 10.00,
платформа ZOOM, както и индивидуални консултации в офис Златоград на МИГ;
29.12.2020г., начален час 15.00, платформа ZOOM, както и индивидуални консултации в
офис Кирково на МИГ
За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка
поради COVID-19, е създадена организация за работа и режим на провеждане на публични прояви,
съгласно препоръките на УО на трите оперативни програми.
В срещите и обученията взеха участие общо 53 активни граждани, представители на
бизнеса, публичния и нестопанския сектор местни лидери и бенефициенти от община Кирково и
община Златоград.
ПРАЗНИК НА МИГ
На 20.09.2020г. за втора поредна година бе организиран Празник на МИГ в Златоград. Той се
осъществи под формата на възстановка на Един пазарен ден и съпътстваща програма на Старата
чаршия. В рамките на празника беше организиран офис на открито, в който служители на МИГ
предоставиха информационен панел за Стратегията за ВОМР, предлагаше информационни и
рекламни материали, както и кулинарни продукти. Всички те представяха възможностите за
инициативи и проекти за популяризиране на културното наследство, за възстановка
на исторически и битови персонажи, за популяризиране традиции, фолклор и култура.
На събитията бяха поканени жителите от двете общини и гости на територията. В събитията взеха
участие над 500 лица.
Вторият планиран празник – в Кирково не се състоя, поради епидемиологични ограничения.
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УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ НА ЕКИПА НА МИГ
Екипът на МИГ е участвал в обучения и събития, организирани от национални и европейски
Лидер асоциации и МЗХГ:
• На 24 юни 2020г., организирано
от Мастър Ивентс ООД Онлайн семинар "Централизираната
Автоматизирана
Информационна
Система
„Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)"
• На 25.06 - 26.06.2020г., в Разлог участие в информационна среща по подхода ВОМР,
организирана от Министерството на земеделието, храните и горите;
• На 17 - 18.09.2020г., в Трявна- участие на екипа и членове на УС в информационно
събитие, организирано от МЗХГ;
• На 06 - 08 октомври 2020г., в „Маритим Парадайс Блу“ в к.к. Албена се проведе
Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, организирана от
МЗХГ;
Офисът на МИГ се посещава от заинтересовани лица, представители на местния бизнес, земеделски
производители и други. Със заинтересованите лица са обсъдени различни идеи, сред които и
такива с иновативни елементи за двете общини. Потенциалните бенефициенти получават помощ и
конкретни насоки във връзка с подготовка на техните проектни предложения по конкретните
мерки от Стратегията за ВОМР. Извън мерките по Стратегията, МИГ Кирково – Златоград оказа
непосредствено въздействие на 38 фирми от територията на двете общини – Кирково и Златоград
с информация, консултации, кандидатстване и изпълнение по обявени приеми по ОПИК,
предназначени за усилията на микро и малки предприятия в преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID-19, за средни предприятия и за транспортни превозвачи. От
подпомогнатите кандидати са одобрени общо 35, а общия размер на тяхната безвъзмездна помощ е
535 000,00 лева.
5,1,3. Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални
получатели на финансова помощ до сключване на договор;
През отчетния период са обявени покани за прием на проектни предложения по пет от
одобрените в Стратегията мерки на МИГ Кирково – Златоград. Обявите и цялата документация за
стартиране на приема са качени в ИСУН 2020, публикувани са на електронната страница:
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com на фейсбук страницата на МИГ-а, както и най-малко в един
местен вестник или друга местна медия, на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на
общинските администрации и интернет страниците на територията на МИГ, за които се изготвя
протокол за обявяването и поставянето.
Обявени приеми по мерки и периоди:
1.
Период на прием: 03.02.2020-30.03.2020г. – Мярка 7,5 Инвестиции за отдих и
туристическа инфраструктура и съхраняване на културно и природно наследство-ВТОРИ прием.
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/neaktualnipokani-arhiv/308-miarka-4-1-17-02-2020 Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни
предложения: https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/otzeneni-proekti
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР на МИГ
Кирково – Златоград:
2.
Период на прием: 17.02.2020-18.05.2020 – Мярка 4,1 – Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства-първи прием
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/
neaktualni-pokani-arhiv/308-miarka-4-1-17-02-2020
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: https://www.mig-kirkovozlatograd.com/index.php/dogovaryane/otzeneni-proekti
3.
Период на прием: 06.07.2020-04.09.2020 – Мярка 4,2 – Подкрепа за инвестиции в
преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти - първи
прием.
Публичност по процедурата:
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Покана
за
прием
на
проекти:
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/340-miarka-4-2-19-06-2020
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: https://www.mig-kirkovozlatograd.com/index.php/dogovaryane/otzeneni-proekti
4.
Период на прием: 01.09.2020-31.10.2020г. – Мярка 4.1 – Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства – ВТОРИ ПРИЕМ
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/neaktualnipokani-arhiv/364-01-09-2020-31-10-2020-4-1
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: https://www.mig-kirkovozlatograd.com/index.php/dogovaryane/otzeneni-proekti
5.Период на прием: 02.11.2020-18.01.2021 – Мярка 4.2 – Втори прием - Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства.
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/aktualni-pokani/377-02-11-2020-31-122020-4-2 - Оценка след отчетния период!!!
След изтичане крайния срок за прием на проектни предложения бяха сформирани съставите на
Комисии за подбор на проектни предложения, предварително одобрени с решение от Колективния
управителен орган на МИГ. Оценките на проектите по обявените процедури за подбор през
отчетния период, приемането на оценителните доклади и изпращането им до УО се извърши в
указаните срокове за 4 от 5 обявени процедури. Оценителният процес за всички процедури се
извърши в информационната система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани
за всяка една от тях.
РЕЗЮМЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЕМИ И ДОГОВАРЯНЕ КЪМ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД :
Проведени процедури по мерки от Стратегията на МИГ Кирково – Златоград за периода на СМОМР/
за отчетната година включително одобрени от УО на ОП, ДФЗ и сключени договори
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
Цел
Регистрирани
Одобрени
Одобрени
Договори
2018-21
МИГ
от МИГ
от УО
ПРСР 2014-2020
24
46/11
21/8
1/0
1
(ЕЗФРСР)
Мярка 4.1
8/8
7/7
6/6
0
0
Мярка 4.2
6
4/4
2/2
0
0
Мярка 6.4
8
33/0
11/0
0
0
Мярка 7.2
2
2/0
2/0
1/0
1/0
Др. ЕЗФРСР
4
13/6
9/3
9/9
6/6
Мярка 7.5.1
4
13/6
9/3
9/9
6/6
ОПРЧР (ЕСФ)
6
7/0
6/0
6/0
6/0
Мярка ЧР – 1 (Ос1, ИП
4
5
4
4/1
4/1
1,3,6)
Мярка ЧР – 2 (Ос2, ИП 3)
2
2
2
2
2
ОПИК (ЕФРР)
5
7/0
7/0
7/0
7/0
Мярка ИК 2.2
5
7
7
7
7
Общо:
39
73/17
43/12
24/11
20/7
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хил.лв
Субсидия по договори

3 971

Субсидия, одобрена от МИГ

5 947

Одобрен от МИГ-общ размер
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8 258
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4.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на постъпване –
лично, по пощата, по факс, по електронен път, ИСУН и др., съгласно нормативните документи.
Документи се съхраняват в съответните регистри в рамките на календарната година. След
приключване на календарната година наличните документи се архивират и съхраняват в архива на
сдружението. Този елемент от дейността е регулярен. МИГ спазва и прилага през отчетния период
Инструкция за организацията на деловодната дейност и архив на Сдружението. Тя е одобрена и
приета с Решение № УС – 1.18/11.06.2018г. от проведено заседание на УС. (ВП 12). Дейността е
сведена до знанието на служителите на МИГ-а. В утвърдената инструкция е регламентиран реда за
приемане и регистрация на входящи и изходящи документи, насочване, организиране на
изготвянето, съгласуването и изпращането на документи, текущо запазване, използване и
съхраняване на печати на МИГ-а, определяне на регистрите, които МИГ води при осъществяването
на дейността си. Освен в електронен формат, документите се съхраняват и на хартия. Няма
промени в организация на деловодната система, спрямо предходната година.
5.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително
поддържане на електронната страница на МИГ;
В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие №РД50-41/27.04.2018г. МИГ „Кирково - Златоград“ е осигурила публичност на
дейността си и източниците на финансиране на СВОМР.
МИГ Кирково- Златоград публикува информация за СВОМР на интернет страница си с електронен
адрес
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/
и
на
фейсбук
профила
си
на
адрес:
https://www.facebook.com/Местна Инициативна Група-МИГ-Кирково Златоград .
За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Кирково - Златоград“ публикува регулярно
всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г. и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №1/22.01.2016 г.
Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представена на електронната страница: http://www.migkirkovo-zlatograd.com, и на фейсбук страницата на МИГ. Информацията в нея пряко кореспондира с
информацията от официалния сайт. Същата е с 554 последователи, в нея са създадени 130
публикации, със средна степен на ангажиране 230 посетители. /от 75 до 5300 посл./
Справка за посещаемостта на интернет сайта и Фейсбук-страницата на МИГ:
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На сайта на МИГ-а, потенциалните бенефициенти могат да се запознаят също и с
принципите на подхода ВОМР и възможностите за финансиране, които предоставя Стратегията за
Водено от общностите местно развитие. На интернет страницата на МИГ се публикува информация
за всички предстоящи събития, свързани с дейността на сдружението - покани/графици за
информационни срещи и обучения, покани за приеми на проектни предложения по мерките от
Стратегията.
-

Действията по популяризиране, информиране и публичност включват:

- Разходи за поддръжка на интернет страница:
За изпълнение на тази дейност е сключен Договор №У-21, с изпълнител Смарт Уеб Софт ЕООД
(досегашен изпълнител). Дейността включва: публикуване и актуализиране на съдържание в
сайта, по заявка на Възложителя, добавяне на нови раздели в сайта и тяхното настройване по
задание от Възложителя, следене за всякакви възникнали проблеми с работата на сайта, както и
готовност за бързото им отстраняване. Разделите и съдържанието на интернет страницата на МИГ
Кирково – Златоград отговаря на изискванията за визуализация от Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020г. За
поддръжката ежемесечно се попълват доклади и приемо-предавателни протоколи.
Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
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За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Кирково – Златоград“ публикува
регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от Наредба № 22/14.12.2015г. За
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014-2020г, както следва:
1. Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за одобряване на бюджета за
календарните години и нейните актуализации,
2. Всички решения и протоколи от проведени заседания на колективния управителен орган
(Управителния съвет) и колективния върховен орган(Общото събрание);
3. Актуален списък на членовете на управителния съвет и Общото събрание,
4. Устав на Сдружението;
5. Всички правила за работа на МИГ;
6. Списък на обществени обсъждания, отправени предложения и становища по приемането им – 6
броя;
7. Мерки по Стратегията – раздел, който освен СВОМР и актуализации, съдържа, съдържа резюме
на стратегията, резюме на осемте мерки, насоки на обявените мерки, изготвени анализи и
проучвания;
8. Прием на проекти – съдържащ индикативни графици за 2018, 2019, 2020 г с техните
актуализации, актуални и преминали покани за прием на проектни предложения;
9. Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията по трите оперативни програми,
списък на одобрени външни оценители;
10. Раздел договаряне, съдържащ списъци и регистри на всички подадени, оценявани, оценени,
договорени проекти, техния статус и текущо изпълнение,
11. Заповеди за създаване на оценителни комисии, техните решения и оценителни доклади;
12. Ръководства на бенефициенти по изпълнение на проекти по трите оперативни програми, вкл.
Мерки в СВОМР на общините Кирково и Златоград.
13. Профил на купувача, съдържащ: Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени
обществени поръчки и Списък на лицата, с които МИГ има сключени договори. Информацията е
актуална към дата на изготвяне на доклада;
14. Актуален списък на лицата, подписали декларация по приложение 6, към чл.24, ал.1, т.8 от
Наредба №22/2015г;
15. Доклади за дейността и Годишни финансови отчети, Годишни доклади за изпълнение на
стратегията за ВОМР- след приемането от УС
16. Годишни доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, представени пред
водещия
17. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Агенция по
вписванията;
18. Събития, съдържащи организирани информационни срещи, обучения и конференции, срещи за
обмяна на опит, актуална информация за дейността на МИГ.
В раздел Новини на сайта на МИГ са публикувани 70 новини. В раздел Събития на сайта
на МИГ са публикувани 18 събития.
Актуална информация се публикува периодично /ежеседмично актуализиране/ на електронните
информационни табла пред офисите на МИГ в Златоград и Кирково.
-Разходи за информационни и рекламни материали за популяризиране, информиране
и публичност:
За изпълнение на тази дейност е сключен Договор №Д-14 с ГАРС ЕООД
Във връзка с популяризиране на дейността на МИГ са изработени рекламни материали, които
отговарят на изискванията за визуализация от Единния наръчник на бенефициента за прилагане
на правилата за информация и комуникация 2014- 2020г. които се предоставят на участници в
информационни срещи, обучения и други събития, организирани от МИГ, както и на ключови
представители на местната общност. За изпълнението на услугата са попълнени приемопредавателни протоколи. Изготвени са:
- Торбички платнени с лого – 400 броя;
- Хартиена торба с визуализация-лого и текст -500 броя;
- Рекламни тениски с визуализация – 200 броя;
- Календари работни –стенни – 200 броя;
- Календари настолни – 200 броя;
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- Химикали с визуализация – 1000 броя;
- Папки с визуализация – 1000 броя
За популяризиране на дейността на МИГ и постигане на по-добра разпознаваемост на
територията са подготвени и отпечатани са 4 Бюлетина, всеки в тираж 200 броя, които включват
информация за постигнатото от дейността на МИГ „Кирково - Златоград“ - реализираните
процедури на МИГ, одобрените проекти по мерки от Стратегията с подписани Административни
договори с бенефициентите до отчетния период.
Бюлетините имат следната тематика и съдържание:
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• БЮЛЕТИН № 1 - „МИГ Кирково - Златоград в един поглед“
В Бюлетина са представени четири от успешните ни фирми и организации на територията на
МИГ и техните проекти. Макар, че това са организации с различен професионален акцент –
машиностроене, комуникации, шивачество, публична сфера, всички те са успешни в своята област.
Те приеха предизвикателството да кандидатстват с проект пред МИГ Кирково-Златоград.
• БЮЛЕТИН № 2 - „Предизвикателства и възможности с МИГ“
Успехът на предприятията и промишлеността на територията на двете общини Кирково и
Златоград е изключително важен за увеличаване на заетостта и създаване на нови и по-добри
работни места. Голяма част от този успех се основава на качеството и уменията на работната
сила и на способността й да се приспособява към промените. Ето защо, местни предприемачи и
предприятия използваха помощта на подхода Водено от общностите местно развитие чрез
изпълнението на Стратегията на МИГ Кирково-Златоград за повишаване на компетенциите и
гъвкавостта на своите най-ценни ресурси - работниците.
• БЮЛЕТИН № 3 - „МИГ за пътя на проекта-постижения и трудности“
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 № 4 - „Традиции, бит и култура“
Представени са проектни идеи подготвени и реализирани чрез МИГ от бенефициенти за
насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно
наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство на
територията на Община Кирково и Община Златоград.
Тиражът на всеки от тях по 200 бр., обем не по - малко от 35 страници, с размер на
страницата 200х130см., цветни корици и съдържание.
-

Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии, интернет
страницата и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за организирани
събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ;

През отчетния период има извършени разходи за създаване и реализиране на публикации в
печатни и електронни медии, и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за
организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ.
През отчетния период бяха извършени Публикации в регионални медии на приеми и информация,
свързана с проекти - 10 броя, както следва:
Публикации в регионални медии - предоставяне на информация за проекти, съгласно Договор №
У-22 от 31.01.2020г. с външен изпълнител.
1. Печатна публикация в-к Отзвук, бр. 05/07.02.2020г., Обява за прием на проектни предложения по
процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка 7.5.1 - втори прием (19.202);
2. Печатна публикация в-к Нов живот: бр. 26/09.02.2020г. - Обява за прием на проектни
предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1 (19.224);
3. Печатна публикация в-к Отзвук, бр. 08/28.02.2020г., МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1
(19.224);
4. Електронна публикация – в-к Отзвук – обзор първо полугодие;
5. Печатна публикация – в-к Отзвук, бр. 19/12.06.2020г. - покани за информационни срещи м.юни
2020
6. Обява за Първи прием на проектни предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка
4.2 (…..19.225) ел.издание Smolyan News https://www.smolyannews.com/news/obshtina /mestnainitsiativna-grupa-kirkovo---zlatograd на 06.07.2020г.
7. Вестник „Нов живот“, бр. 55/04.09.2020г. - Обява за ВТОРИ прием на проектни предложения по
процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.1 (….19.224);
8. Вестник „Нов живот“, бр. 62/30.10.2020г. - Обява за ВТОРИ прием на проектни предложения по
процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка 4.2 (…..19.225);
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9. Вестник „Нов живот“
бр. 69/23.12.2020г. - Обзорна информация за дейността на МИГ КирковоЗлатоград през 2020;
10. Електронно издание на в-к Нов живот http://www.novjivot.info - Информация за подписани
договори за изпълнение на проекти по мярка 7,5 „Инвестиции в връзка с подобряване на природното
и културна наследство - първи прием – бр.1/23.12.2020г.
Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за прием на проекти,
клипове, презентационни и обяви в Регионална телевизия САТ ТМ, гледана на територията на
целия МИГ, общо 9 излъчвания, както следва:
o
o
o
o
o
o
o
o

Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ КирковоЗлатоград, Мярка 7.5.1 - втори прием (.202)
Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ КирковоЗлатоград, Мярка 4,1 (19.224) на 17.02.2020г.;
Покани за планирани информационни срещи за бенефициенти за популяризиране на мерките
от СВОМР, по график: 12.06.2020 - 13.06.2020г., 19.06.2020 - 20.06.2020г.;
Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ
Кирково-Златоград, Мярка 4.2
(.225) Регионална ТВ Сат-ТМ www.zlatograd.net на
06.07.2020г.;
Клип на презентация-покана за ВТОРИ прием на проектни предложения по процедура МИГ
Кирково-Златоград, Мярка 4,1
(.224) Регионална ТВ Сат-ТМ www.zlatograd.net на
01.09.2020г.;
Клип на презентация-покана за ВТОРИ прием на проектни предложения по процедура МИГ
Кирково-Златоград, Мярка 4.2
(.225)Регионална ТВ Сат-ТМ
www.zlatograd.net на
03.11.2020г.;
Обзорна информация за дейността на МИГ Кирково-Златоград през 2020 г. по прием и
изпълнение на проекти.Регионална ТВ Сат-ТМ www.zlatograd.net на 27.12.2020г.;
Информация за подписани договори за изпълнение на проекти по мярка 7,5 – първи прием
Регионална ТВ Сат-ТМ www.zlatograd.net на 28.12.2020г.;

Извън предварително планираните публикации, дейността на МИГ Кирково-Златоград беше
популяризирана, без средства по мярката чрез:
- чрез информационните канали на Областен информационен център Смолян и ОИЦ
Кърджали;
- чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград;
- чрез тематични интервюта на представители на екипа на МИГ пред Кабелна телевизия
САТ-М.
5.4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите
с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително
посещения на място от представители на МИГ;
От функционирането на МИГ са сключени 20 административни договори по 5 мерки от
СВОМР, по три оперативни програми, като 7 от договорите са през отчетния период.
Със Заповеди на Изпълнителния директор на МИГ, са определени отговорници от екипа, които да
осъществяват съдействие във връзка с правилното изпълнение на всеки от 20-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. Осъществени са и посещение на място за всеки от Бенефициентите.
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.
Изготвен и предоставен за ползване е Ръководство 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://www.migkirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
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Към датата на изготвяне на настоящия доклад, изпълнението е както следва:
Мярка ИК-2,2

Мярка ЧР-1
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Мярка ЧР-2

Мярка 7,2

Мярка 7,5,1 :
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5.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.
Основен проблем №1 пред екипа на МИГ Кирково - Златоград по време на изпълнение на
дейностите през отчетния период е забавянето от страна на ДФЗ при одобрението на
оценителните доклади на проведените от МИГ процедури. Проблемът не е само за нашия МИГ,
а масов. Въпреки ангажиментите на ръководството на ДФЗ и неговия Изпълнителен директор
относно регламентиране на някакви срокове, същите не се спазват.
МИГ Кирково -Златоград е подало искане за одобрение на оценителния доклад по
процедура по ПРСР:
• Процедура BG06RDNP001-19.195 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – оценителен доклад, одобрен
от МИГ (с 11 одобрени от 33 подадени проектни предложения) на 25.04.2019,
представен в ДФЗ на 08.05.2019г.;
Към датата на изготвяне на доклада, Оценителният доклад по тази процедура не е одобрен от
ДФЗ, което на практика довежда до:
- Намаляване авторитета на МИГ, защото екипа на МИГ следва да дава обяснения за
необоснованото забавяне одобрението на проектите, което в повечето случаи не е по
причина на МИГ ;
- Отказ на одобрени кандидати за сключване на договор, поради променена
икономическа ситуация, пазарна среда или фирмено състояние;
- Риск от неусвояване на средствата предвидени по Стратегията, поради съчетаване на
горните два фактора;
Въпреки предприетите мерки за преодоляване на това забавяне, то все още е факт. Това се
отразява върху актуалността на одобрените от МИГ проекти, които не са сключили
административни договори, поради неодобрението на процедурата. Бизнес идеята, част от
дейностите, проектните разходи и параметрите на бизнес плана стават неактуални след такова
забавяне, което значително понижава ефективността на обявяваните от МИГ процедури по ПРСР
2014-2020.
Същата трудност е посочена е за предходния отчет за 2019, но на практика ситуацията по тази
процедура вече е още по-обезпокоителна.
Втората трудност – неравноправното тълкуване на проектни предложения с еднакъв статус от
одобрени от ДФЗ процедури. По мярка 7,2 и по мярка 7,5 – два приема , които са одобрени
оценителни доклади, са сключени договори само с част от одобрените проекти. Налице са
случаи, в които един от одобрените от ДФЗ и МИГ проекти е с подписан договор преди повече от
16 месеца, а друг одобрен проект по същата процедура „чака за договаряне“.
Третата трудност - липсата на общи указания за изпълнение на проекти по ПРСР чрез ВОМР,
които да бъдат ползвани от бенефициентите за еднозначни тълкувания.
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
6.1. Нови методи и начин за решаване на местните проблеми и слабости на
територията
Иновативните характеристики на стратегия се основават основно на обхвата на мерките,
заложени в стратегията, подходът за насърчаване на иновациите и развитието на нови за
територията продукти.
Тази характеристика предвижда стимулиране и възможности на малките земеделски
стопанства. През отчетния период е популяризирана възможността за участие на тези
стопанства, чрез включените в СВОМР мерки 4,1 и 4,2, по които има обявени и проведени
процедури за прием на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване. Те са поголямата част от земеделските стопанства на територията на МИГ Кирково – Златоград.
Модернизирането на физическите им активи е от съществено значение за подобряване на
икономическите им резултати, тъй като улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за
повишаване качеството на произвежданата продукция, намаляване на производствените
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разходи и разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските
сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство.
Същевременно изпълнението на тези иновативни мерки през отчетния период, когато бяха
основните приеми по мерки 4,1 и 4,2, потвърди, че доказването им изключително силно
затруднява местните кандидати. Изискуемите документи са твърде трудоемки и времеемки и
кандидатите се стремят да не се възползват от тях.
Наред със стимулирането на малките стопанства, Стратегия за ВОМР на МИГ Кирково Златоград има още една иновативна характеристика, основаваща се отново на обхвата на
мерките, заложени в стратегията. По тази мярка е приключила процедура с код в ИСУН2020
BG06RDNP001-19.202 с два крайни срока за прием, която комбинира допустимите дейности по
мярка 7.5 на ПРСР дейности, които съответстват на целите на Регламент 1305/2013 – мярка
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково – Златоград – т.нар.
Иновативна мярка на МИГ.
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.
През отчетния период тази мярка и особено дейностите, свързани с ползване на
природните ресурси, бяха популяризирани. Представени са 13 проектни предложения по нея,
като 4 от тях имат пряко отношение към природните ресурси.
По мярка 6,4 бе предвидена възможност за ползване на ВЕИ като елемент на допустимите
дейности. От това се е възползвал 1 кандидат, вкл. в списъка на резервните. Информацията за
тази мярка е на база подадени проектни предложения през предходния период, които изчакват
окончателно одобрение.
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“. Очакваните резултати от изпълнението на мярката са диверсифициране на
икономиката, основно в община Кирково, където тя има моноструктурен характер, базиран на
основния поминък на населението – тютюнопроизводството. В подадените 33 проектни
предложения, тези възможност са стимулирани. Одобрените 11 проектни предложения са
свързани с предлагане на 8 нови услуги на територията на региона или до разширяване на
продуктовата гама към съществуващи кандидати. Както бе посочено и в предходната подточка,
тези възможности намаляват, поради забавеното одобрение на тези проекти.
Чрез мярката по ОПИК и сключените по нея 7 договора се създава нов за територията
подход за подобряване на конкурентоспособността и експортния потенциал на бизнеса за
фирми - бенефициенти от 4 отрасъла (вкл. 1 високотехнологичен) .
6.4. Определяне на критерии за оценка на проектите, свързани с иновативност на
проектите
Изпълнението на характеристиката, свързана с иновативността на проекти се проявява
при планираните приеми и подготвени документи по мерки 4,1 и 4,2. Критериите за оценка по
мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” дават приоритет на проектите,
свързани с модернизиране на физическия капитал чрез въвеждане на нови технологии и
модерни методи на производство в земеделските стопанства. По-мярка 4.2, която финансира
предприятията от хранително вкусовата промишленост също се включва насърчаване на
иновациите, чрез даване на приоритет в критериите за оценка, свързан с насърчаването на
иновациите и енергоспестяващите технологии. Освен повишена оценка, прилагането на
иновативни подходи в проектите влияе и върху интензитета на помощта.
И в двете мерки иновативните характеристики са застъпени. От друга гледна точка, в
информационните срещи, кандидати по тези мерки посочват, че предвидените документи и
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начини за изпълнение на критериите, свързани с иновативност на проектите, ги затруднява
като време и процедура за осигуряване. Това се вижда и от постъпилите проектни предложения
по тези мерки.
7. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо);
Административният екип МИГ е съгласно одобрения поименен състав и длъжностна
характеристика, заявени при подписване на Споразумението за ВОМР. Персоналът отговаря на
изискванията, посочени в чл. 13 и чл. 12, ал. 3 от Наредба 22.
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);
За отчетния период, са налице следните промени в Управителния съвет (Колективния
Управителен орган) на Сдружението, а именно:
За Управителния съвет:
- „МАМАЛЕВ“ ЕООД, с представляващ Пламен Иванов Анев, се заличава като член на УС и се
приема нов член ЕТ „ДЕТЕЛИНА – ХЮСЕИН КАРАКЪС“ с представляващ Хюсеин Муса
Каракъс.
За настъпилата промяна в обстоятелствата е уведомен Ръководителя на УО на ПРСР с писмо изх.
№ 20-693/ 12.03.2020г. и е вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 17.03.2020г.
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
7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);
За отчетния период, няма промени в състава на Общото събрание на МИГ и е в същия
състав, както при одобрението на СВОМР.
За периода на отчета, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо 12
заседания, на които са приети 41 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 – 9.
7.9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително
споразумение(ако е приложимо);
❖
Първата промяна: /от предходен период/
Допълнително споразумение №РД 50-41/25.10.2019г. към Споразумение за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-41/27.04.2018 год - инициирана с
Решение № ОС-1.05/25.06.2018г. на Общото събрание на МИГ за промяна на Споразумението за
изпълнение на СВОМР.

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
~ 25 ~

❖
Втората промяна: /от предходен период/
Допълнително споразумение №РД 50-41/19.08.2019г. към Споразумение за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-41/27.04.2018 г.. То касае
намаляване интензитета на подпомагане (от 75% на 5% безвъзмездна помощ) за проекти,
предвиждащи дейности за развитие на туризъм, по мярка 6,4 4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделските дейности“. Това изменение се прилага само за последващи приеми по мярката.
❖
Третата промяна:
Допълнително споразумение №РД 50-41/14.01.2020г. към Споразумение за изпълнение на
стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-41/27.04.2018г. Изменението на
Стратегията за ВОМР е в връзка с утвърждаване на Условия за кандидатстване по Мярка
4,1, която подкрепя инвестиции в земеделски стопанства и по Мярка 4,2, която подкрепя
преработка и предлагане на селскостопански продукти. Промените включват:
·
регламентиране на финансовите параметри и интензитета на помощта за стопанствата
с размер между 7999 и 8000 евро стандартен производствен обем (СПО) и за двете мерки;
·
определяне процента на безвъзмездната финансова помощ (50%) на юридическите
лица, които не са земеделски производители (по мярка 4,2);
Подписването на този анекс дава възможност за обявяване на първи прием по мярка 4,1
(от 17.02.2020 до 18.05.2020 г.) и мярка 4,2 (от 24.02.2020 до 25.05.2020 г.).
❖
Четвъртата промяна:
Допълнително споразумение №РД-50-41/18.06.2020г. към Споразумението за изпълнение на
Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на МИГ
Кирково-Златоград. Промяната е във връзка с писма на УО на ПРСР от 07.02.2020г. и 17.02.2020г.
по повод активиране на Процедура за прием по Мярка 4,2 на МИГ. То включва прецизиране на
текст от Стратегията, в който се прави препращане към членове от нормативен документ, който
не е определен. Добавени са и корекция на текстове, съдържащи препратки към неопределени
или отменени нормативни актове, както и корекции на технически грешки.
8. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми
или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията(ако е
приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
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.
През 2020г. МИГ „Кирково – Златоград“ води активна дейност и кореспонденция с други
Местни инициативни групи, изпълняващи Стратегии по ВОМР както на национално ниво, така и
от страни членки на Европейския съюз. Целта на тази инициатива е създаване на контакти с
организации със сходни цели и интереси, които имат опит в прилагането на стратегии з местно
развитие по подхода ЛИДЕР и ВОМР. Споделянето на добри практики и обмен на опит на
национално и международно ниво е предпоставка за по-качествено изпълнение на Стратегията
за ВОМР на МИГ „Кирково - Златоград“ и възможност за участие във вътрешно-териториални и
транснационални проекти, които да носят допълнителна полза за местната общност. В тази
връзка беше подготвено и подадено от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна
група Ардино-Джебел“ – водеща организация на проекта и Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група Кирково – Златоград“ - като партньор по проект „Стимулиране на
туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез
популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на
иновативни дейности“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. На 05.01.2021г. е
утвърден от Ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (УО на ПРСР) оценителен доклад № 93-34 г. с който е одобрен
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за финансиране проектното предложениe за вътрешно-териториално сътрудничество по
процедура в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.355 по подмярка 19.3.
През отчетния период МИГ Кирково – Златоград също така кандидатства като проектен
партньор (PB4), съгласно споразумението за партньорство с проект по програма за
трансгранично сътрудничество Interreg Greece - Bulgaria с проект: „Support of Entrepreneurship in
the Field of In-House Processing of Quality Farm Products in the Districts of Evros, Haskovo, Smolyan
and Kardzhali“ (QUALFARM) „Подкрепа и развитие на качествени ферми за домашно приготвени
продукти“ с участието и партньорство на : МИГ Обединени на общини Еврос и МИГ Селски
изследвания и развитие на Северен Еврос, Гърция; МИГ Харманли, в рамките на програма
„INTERREG V-A-Гърция - България 2014 - 2020 г." Комитетът за мониторинг на ИНТЕРРЕГ VА
′′Гърция-България 2014-2020" одобри за финансиране проектно предложение „Подкрепа и
насърчаване на предприемачеството за качествени ферми за домашно приготвени продукти“, с
акроним QualFarm. В проекта участват две гръцки организации – Обединения на Местни
инициативни групи от област Еврос, а партньори от българска страна са МИГ КирковоЗлатоград и МИГ Харманли. Местата на изпълнение ще бъдат зона на подхода LEADER/Водено
от общностите местно развитие – ВОМР. Главната цел на проекта е насърчаване ръчното
приготвяне на качествени селскостопански продукти в селските райони на Еврос, Хасково,
Кърджали и Смолян чрез създаване на звена за подкрепа.
Екипът на МИГ „Кирково - Златоград“ прилага подобен подход за обмен на добри практики и
опит и на национално ниво.
Проведени са няколко работни срещи на екипа на МИГ с колеги от МИГ от страната , както
следва:
•
На 14 юли 2020 г. в гр.Златоград МИГ Кирково-Златоград бе домакин на работна среща с
МИГ Стамболово -Кърджали 54 в пълния състав на екипите. Бяха споделени постиженията и
резултатите на двата екипа, обявените и одобрени процедури за подбор на проектни
предложния. Екипът на МИГ Кирково-Златоград представи подробно изпълненото по ОПИК, а
колегите от Стамболово - опитът по ОП НОИР.
•
На 06-07 август 2020г. две работни срещи за споделяне на добри практики и обмяна на
опит проведе МИГ Кирково-Златоград с МИРГ Високи Западни Родопи „Батак-Девин-Доспат“
„МИГ Борино – Доспат – Сърница“. Екипите на двете групи обсъдиха общите характеристики и
различия на териториите, планираните в стратегиите мерки, особеностите за двете програми –
ПРСР и ПМДР по отношение на документи, насоки, процедури, споделиха опит и казуси в процеса
на оценка и взаимодействие с Управляващия орган. Разгледаха се мерките, включени в
Стратегиите за ВОМР, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за
кандидатстване. По време на работната среща участниците обсъдиха и предложения и
възможности за бъдещи сътрудничества и участие в съвместни проекти на регионално ниво.
•
На 23.10.2020г. екипа на МИГ Кирково- Златоград участва в еднодневно обучение в
Златоград, организирано от и по покана на екипа и членовете на УС на МИГ "Преспа-общини
Баните, Лъки и Чепеларе", както и представителите на местната власт – Кметове на общини по
населени места на териториите на двата МИГ-а. Важен елемент на срещата бе дискусия по повод
бъдещето на МИГ и подхода ЛИДЕР /ВМРО през следващия програмен период.
На срещите на персонала на МИГ с колеги от МИГ от страната се обсъждаха и проблеми от
изпълнението на мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие", която касае приема и оценката на проектите по Стратегията за
ВОМР. Специално внимание бе отделено на нормативната база, одобрението на оценителните
доклади от ДФЗ по мерки от ПРСР, периода на одобрение за плащане на междинни и годишни
заявки за текущи разходи и други. Трудностите, които изпитват МИГ-овете в тази ситуация са
общи и бяха споделени на тези срещи.
11. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;
Съгласно Приложение 1
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12. Опис на приложения
.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - Опис на кореспонденцията, от предходната точка;
- 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: 19. 01. 2021 г.
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Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор

Цел за
периода
2014 – 2020
според
СВОМР

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

Жени

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

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Работни места, разкрити в резултат от
30
17
12
65
93
39
67
39
37
подпомагане на проектите, финансирани от:
30
7
2
26
26
0
0
0
0
ЕЗФРСР
0
10
10
36
65
36
65
36
35
ОПРЧР
0
0
0
3
2
3
2
3
2
ОПИК
(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски
магазин, не се включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти,
строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се
включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6
месеца, работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор

Брой съгласно
СВОМР

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

1

2

3

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

0

0

80%/25770

0

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.
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5

Брой съгласно
изплатени
проекти за
периода от
подписване на
СВОМР
6

0

0

0

50077

0

0

Брой съгласно
изплатени проекти за
периода на доклада

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от
МИГ

Брой одобрени
заявления от МИГ

2

3

от скл.
на
спораз.
4

7

от скл.
на
спораз.
8

24

11

46

8

8
6
8
2

7
4
0
0

7
4
33
2

4

6

Мярка 7,5,1

4

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

1
Мерки, финансирани
от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 4,1
Мярка 4,2
Мярка 6,4
Мярка 7,2
Мерки, извън
обхвата на мерките
от Регламент (EC) №
1305/2013, но съотв.
на целите на регл.
(фин.ЕЗФРСР)

Мярка ИК 2,2
Общо:

5

от скл.
на
спораз.
6

21

8

6
2
0
0

6
2
11
2

13

3

6

13

6

0

4

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

9

от скл.
на
спораз.
10

21

1

6
2
0
0

6
2
11
2

9

3

3

9

7

1

0

5

2

0

5
5
39

Брой сключени
договори с
кандидати

11

от скл.
на
спораз.
12

2

0

0
0
0
1

0
0
0
2

9

9

3

9

6

1

1

4

2

0

0

7

0
17

7
73

за отч.
период

за отч.
период

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ

Брой договори с
изплатена
субсидия

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2

13

14

от скл.
на
спораз.
15

1

4%

1

1

4%

0
0
0
0

0
0
0
1

0%
0%
0%
50%

0
0
0
1

0
0
0
1

0%
0%
0%
50%

9

6

6

150%

0

0

0%

9

9

6

6

150%

0

0

0%

6

1

6

1

6

100%

4

4

67%

1

4

1

4

1

4

100%

2

2

50%

2

0

2

0

2

0

2

100%

2

2

100%

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

7

7

140%

0
12

7
43

0
12

7
43

0
11

7
24

0
7

7
20

140%
51%

7
12

7
12

140%
31%

за отч.
период

за отч.
период

(излишните редове да се изтрият)
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за отч.
период

за отч.
период

16

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

1
Мерки,
финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 4,1
Мярка 4,2
Мярка 6,4
Мярка 7,2
Мерки, извън
обхвата на мерките
от Регламент (EC)
№ 1305/ 2013, но
съотв. на целите на
регл (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
Общо:

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в
МИГ

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ

Интензитет
на
заявената
помощ, %

Одобрен
общ размер
на разходите
по проект от
МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Изплатена
субсидия

11

1 750 902,84

913 150,65

52%

1 192 882,00

614 153,70

1 192 882,00

614 153,70

0,00

0,00

192 918,18

1 009 156,55
741 746,29
0,00
0,00

526 082,50
387 068,15
0,00
0,00

52%
52%
75%
100%

808 582,00
384 300,00
0,00
0,00

422 003,70
192 150,00
0,00
0,00

808 582,00
384 300,00
0,00
0,00

422 003,70
192 150,00
0,00
0,00

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

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

0,00
0,00
0,00
192 918,18

114 886,00

114 886,00

100%

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

0,00

114 886,00

114 886,00

100%

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

0,00

0,00

0,00

100%

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

802 973,38

0,00

0,00

100%

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

540 349,59

0,00

0,00

100%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262 623,79

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 284 079,38

0,00

0,00

90%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 284 079,38

1 865 788,84

1 028 036,65

55%

1 574 815,47

996 087,17

1 574 815,47

996 087,17

381 933,47

381 933,47

2 279 970,94

(излишните редове да се изтрият)
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4

5

2 738 120
,00

5 970 686,
60

4 129 889,
77

3 321 944,
37

684 530,00
293 370,00
977 900,00
782 320,00

1 009 156,55
741 746,29
3 437 599,96
782 183,80

526 082,50
387 068,15
2 434 555,32
782 183,80

195 580,00

276 461,96

195 580,00

Мярка ИК 2,2
Общо:

13

14

782 183,80

391 120,34

2 346 999,
66

14,3
%

192 918,
18

0,00
0,00
0,00
782 183,80

0,00
0,00
0,00
782 183,80

0,00
0,00
0,00
391 120,34

684 530,00
293 370,00
977 900,00
391 199,66

0,0%
0,0%
0,0%
50,0%

0,00
0,00
0,00
192 918,18

195 147,83

195 147,83

195 147,83

141 140,33

54 439,67

72,2%

0,00

195 147,83

195 147,83

195 147,83

195 147,83

141 140,33

54 439,67

72,2%

0,00

1 486 200,39

1 486 200,39

1 486 200,39

1 486 200,39

1 486 200,39

1 486 200,39

207,61

100,0
%

909 861,
76

1 099 245,75

1 099 245,75

1 099 245,75

1 099 245,75

1 099 245,75

1 099 245,75

1 099 245,75

207,61

100,0
%

600 298,05

469 399,20

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

0,00

100,0
%

309 563,71

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%

1 713 980,
58

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%

1 713 980,
58

6 375 908,00

10 318 919,
05

8 258 476,
87

7 172 870, 23

5 946 719,75

7 172 870,23

5 946 719,75

4 633 109,66

4 416 151,91

3 971 080,95

2 404 827,
05

62,3%

2 816 760,
52

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

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

12

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

Мярка 7,5,1

11

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

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

10

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Мерки,
финансирани
от ПРСР 2014
- 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 4,1
Мярка 4,2
Мярка 6,4
Мярка 7,2

Изплатена
субсидия

3

Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2

2

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

1

Сключени
договори

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени
в МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Одобрен
бюджет на
субсидията
за целия
период

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления,
подадени
в МИГ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

6

7

8

9

2 312 751,
64

3 321 944,
37

2 312 751,
64

782 183,80

808 582,00
384 300,00
1 346 878,57
782 183,80

422 003,70
192 150,00
916 414,14
782 183,80

808 582,00
384 300,00
1 346 878,57
782 183,80

422 003,70
192 150,00
916 414,14
782 183,80

276 461,96

195 147,83

195 147,83

195 147,83

276 461,96

276 461,96

195 147,83

195 147,83

1 486 408,00

1 875 316,85

1 875 316,85

1 486 200,39

1 099 453,36

1 405 917,65

1 405 917,65

386 954,64

469 399,20

1 955 800,00

(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

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

1
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:

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от
МИГ

за отч.
период

за отч.
период
7

от скл.
на
спораз.
8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

за отч.
период
9

от скл.
на
спораз.
10

Брой сключени
договори с
кандидати

11

от скл.
на
спораз.
12

13

за отч.
период

Брой договори с
изплатена
субсидия

Процент
на изплащане
колона 15
разделена
на колона
2

14

от скл.
на
спораз.
15

16

за отч.
период

2

3

14

11

11

8

8

8

8

0

0

0

0

0,0%

0

0

0,0%

17

0

45

1

22

1

22

1

11

1

11

64,7%

9

9

52,9%

4

0

4

0

4

0

4

1

4

0

3

75,0%

3

3

75,0%

4

6

13

3

9

3

9

9

9

6

6

150,0%

0

0

0,0%

39

17

73

12

43

12

43

11

24

7

20

51,3%

12

12

30,8%
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5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ

Процент
на
одобрение
колона 12
разделена
на колона
2
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ

1
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:

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в
МИГ

Заявена
субсидия по
проекти към
МИГ

Интензитет на
заявената
помощ

Одобрен
общ размер
на
разходите
по проект
от МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

Одобрен
общ размер
на
разходите
по проект
от УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Изплатена
субсидия

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 750 902,84

913 150,65

52%

1 192 882,
00

614 153,70

1 192 882,00

614 153,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

328 961,60

1 824 428,97

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

455 541,97

114 886,00

114 886,00

100%

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

52 971,87

0,00

1 865 788,84

1 028 036,65

55%

1 574 815,47

996 087,17

1 574 815,47

996 087,17

381 933,47

381 933,47

2 279 970,94
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Общо:

8

9

10

Изплатена субсидия

7

Проце.нт на
одобрение
колона 11 разделена
на колона 2

6

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

Субсидия по
проектите,
одобрени от УО/ДФЗ

5

Сключени договори

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от УО/ДФЗ

4

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

3

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Заявенасубсидия по
заявления, подадени
в МИГ

2

Субсидия по
проектите, одобрени
от МИГ

Заявен общ размер
на разходите по
заявления, подадени
в МИГ

1
Приоритет 1 към
СЦ1: Повишаване на
конкурентоспособност
та на земеделския
сектор и добавяне на
стойност към
земеделските
продукти
Приоритет 2 към
СЦ1: Повишаване
конкурентоспособност
та 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

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

ПРИОРИТЕТИ

Одобрен бюджет на
субсидията за целия
период

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

11

12

13

14

977 900,
00

1 750 902,
84

913 150,65

1 192 882,
00

614 153,70

1 192 882,
00

614 153,70

0,00

0,00

0,00

977 900,00

0,0%

0,00

4 033 153,
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

3 051 865,
64

981 287,72

75,7
%

2 314 278,
63

1 169 274,
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

1 169 138,
44

1 169 138,
44

778 074,
98

391 199,66

66,5
%

502 481, 89

195 580,
00

276 461,96

276 461,96

195 147,83

195 147,83

195 147,83

195 147,83

195 147,83

195 147,83

141 140,
33

54 439,67

72,2
%

0,00

6 375
908, 00

10 318
919, 05

8 258 476,
87

7 172 870,
23

5 946 719,
75

7 172 870,
23

5 946 719,
75

4 633 109,
66

4 416 151,
91

3 971
080, 95

2 404 827,
05

62,3
%

2 816 760,
52
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 2. Таблицата се попълва за годината на доклада
Брой
Брой
Субсидия по
Субсидия по
Брой
Изплатена
Приоритетина съюза за
Области с поставен акцент, за които в найодобрени
одобрени
проектите,
проектите,
изплатенизаявления
субсидия в
развитие на селските райони
голяма степен допринасят проектите
заявления от заявления
одобрени от
одобрени от
отДФЗ в лв.
лв.
МИГ
от ДФЗ
МИГ в лв.
ДФЗ в лв.
1
2
3
4
5
6
7
8
Стимулиране на трансфера на
Стимулиране на иновациите,
знания и иновациите в областта 1А сътрудничеството и развитието на базата
0
0
0
0
0
0
на селското и горското
от знания в селските райони;
стопанство и селските райони с
Укрепване на връзките между селското
акцент върху следните области:
стопанство, производството на храни,
горското стопанство и научноизследовател1B
0
0
0
0
0
0
ската дейност и иновациите, включително с
цел подобряване на екологичното
управление и екологичните показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
1C професионалното обучение в секторите на
0
0
0
0
0
0
селското и горското стопанство;
Повишаване на
Подобряване на икономическите резултати
жизнеспособността на
на всички земеделски стопанства и
земеделските стопанства и
улесняване на преструктурирането и
конкурентоспособността на
2A модернизирането на стопанствата, особено
6
0
0
422 003,70
0,00
0,00
всички видове селскостопанска
с оглед на увеличаването на пазарното
дейност във всички региони и
участие и ориентация и на
насърчаване на новаторските
разнообразяването в селското стопанство;
технологии в селското
Улесняване на навлизането на земеделски
стопанство и устойчивото
стопани с подходяща квалификация в
2B
2
0
0
192 150,00
0,00
0,00
управление на горите, с акцент
селскостопанския сектор, и по-специално
върху следните области:
приемствеността между поколенията;
насърчаване на организацията
на хранителната верига,
включително преработката и
предлагането на пазара на
селскостопански продукти,на
хуманното отношение към
животните и управлението на
риска в селското стопанство с
акцент върху следните области:

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез подоброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига посредством
схеми за качество, които да добавят
3A
стойност към селскостопанските продукти,
популяризиране на местните пазари и къси
вериги на доставки, групи на
производителите и организации и
междубраншови организации;

0

0

0

0

0

0

Подпомагане на превенцията и
управлението на риска на стопанствата;

0

0

0

0

0

0

3B
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Възстановяване, опазване и
Възстановяване, опазване и укрепване на
укрепване на екосистемите,
биологичното разнообразие, включително в
свързани със селското и горското
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни
стопанство, с акцент върху
4A или други специфични ограничения и
следните области:
земеделие с висока природна стойност,
както и на състоянието на европейските
ландшафти;
Подобряване управлението на водите,
4B включително управлението на торовете и
пестицидите;

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

3

1

1

52 971,87

52 971,87

192 918,18

0

0

0

0

0

0

Подобряване на достъпа до информационни
6C и комуникационни технологии (ИКТ),
използването и качеството им в сел.райони;

0

0

0

0

0

0

FA Друга област

0

0

0

0

0

0

4C
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата
икономика в селското
стопанство, сектора на храните и
горското стопанство, с акцент
върху следните области:

Повишаване на ефективността при
5A потреблението на вода в селското
стопанство;
Повишаване на ефективността при
потреблението на енергия в селското
5B
стопанство и хранително-вкусовата
промишленост;
Улесняване на доставките и използването
на възобновяеми източници на енергия, на
5C странични продукти, отпадъци и остатъци,
и други нехранителни суровини за целите
на биоикономиката;
5D

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

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

Намаляване на емисиите на парникови
газове и амоняк от селското стопанство;

Стимулиране на съхраняването и
5E поглъщането на въглерода в сектора на
селското и горското стопанство;
Улесняване на разнообразяването,
създаването и развитието на малки
6A
предприятия, както и разкриването на
работни места;
Стимулиране на местното развитие в
6B
селските райони;
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка

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

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

Приоритет

2

Област

3

4

5
Укрепване на връзките между селското
стопанство, производството на храни,
горското стопанство и
научноизследователската дейност и
иновациите, включително с цел подобряване
на екологичното управление и екологичните
показатели

Индикатор

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

6

7

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
изплатен
и от ДФЗ
за
периода
на
доклада
8

Проекти за сътрудничество
по мярката за
сътрудничество (член 35 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013

0

0

P1

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

1B

P1

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

1C

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

Брой на участниците в
обучения

0

0

P2

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

2A

Подобряване на икономическите резултати на
всички земеделски стопанства и улесняване на
преструктурирането и модернизирането на
стопанствата, особено с оглед на
увеличаването на пазарното участие и
ориентация и на разнообразяването в селското
стопанство

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

0

0

P2

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

2B

Улесняване на навлизането на земеделски
стопани с подходяща квалификация в
селскостопанския сектор, и по-специално
приемствеността между поколенията

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

0

0

P3

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

3A

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто
им интегриране в селскостопанската и
хранителната верига посредством схеми за
качество, които да добавят стойност към
селскостопанските продукти, популяризиране
на местните пазари и къси вериги на доставки,
групи на производителите и организации и

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

0

0
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междубраншови организации

P3

P4

P4

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

P4
P4

P4
P4

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката
и търговията със селскостопански
продукти, хуманното отношение към
животните и управлението на риска в
селското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
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Подпомагане на превенцията и управлението
на риска на стопанствата

3B

4A

4A

4B
4B

4C
4C

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или
други специфични ограничения и земеделие с
висока природна стойност, както и на
състоянието на европейските ландшафти (За
земеделие и развитие на селските райони)
Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или
други специфични ограничения и земеделие с
висока природна стойност, както и на
състоянието на европейските ландшафти (За
горско стопанство)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За горско стопанство)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им
(За
земеделие и развитие на селските райони)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За горско
стопанство)
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Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

0

0

Обща подпомогната площ
(ха)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обща
(ха)

подпомогната

площ

Обща
(ха)

подпомогната

площ

Обща
(ха)

подпомогната

площ

Обща
(ха)

подпомогната

площ

Обща
(ха)

подпомогната

площ

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

P5

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

P5

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

P5

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

P5

Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване
на ресурсите и подпомагане на прехода
към нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
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
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5A

Повишаване
на
ефективността
при
потреблението на вода в селското стопанство

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

5B

Повишаване
на
потреблението на
стопанство
и
промишленост

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

52 971,87

192 918,18

5C

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

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

0

0

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове
и амоняк от селското стопанство

Обща площ (ха)

0

0

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове
и амоняк от селското стопанство

Брой
на
подпомаганите
животински единици (ЖЕ)

0

0

5E

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

Обща площ (ха)

0

0

ефективността
при
енергия в селското
хранително-вкусовата
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0

0

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

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП
Микропредприятие
Физическо лице
ЕТ
Лице, рег. ТЗ

Общо от ЕЗФРСР:

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)
2

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от
МИГ
от скл.
за отч.
на
период
спораз.
3
4

Брой одобрени
заявления от
МИГ
за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ

7

от скл.
на
спораз.
8

за отч.
период

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

9

от скл.
на
спораз.
10

за отч.
период

Брой сключени
договори с
кандидати

11

от скл.
на
спораз.
12

за отч.
период

Процент
на
одобрение
колона 12
разделена
на колона
2

Брой договори с
изплатена
субсидия

13

14

от скл.
на
спораз.
15

за отч.
период

Процент
на
изплащане
колона 15
разделен
а на
колона 2
16

6
0

6
0

15
0

3
0

11
0

3
0

11
0

10
0

11
0

6
0

7
0

233%

1
0

1
0

17%

3
3
22
0
22
11
4
7

0
6
11

4
11
44

0
3
8

4
7
19

0
3
8

4
7
19

3
7
0

4
7
0

2
4
0

3
4
0

100%

1
0
0

33%

133%
0%

1
0
0

11
4
1
6

44
4
4
36

8
3
1
4

19
3
1
15

8
3
1
4

19
3
1
15

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%

28

17

59

11

30

11

30

10

11

6

7

25%

1

1

4%

4

0

5

1

4

1

4

1

4

1

4

100%

2

2

50%

4
0
2
2
0

0
0
0
0
0

5
0
2
2
0

1
0
0
0
0

4
0
2
2
0

1
0
0
0
0

4
0
2
2
0

1
0
0
0
0

4
0
2
2
0

1
0
0
0
0

4
0
2
2
0

100%

2

2

50%

100%
100%

2
2

2
2

100%
100%

0

7

1

6

1

6

1

6

1

6

100%

4

4

67%

0%
0%

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП
Микропредприятие
ЕТ
Лице, рег. ТЗ

Общо от ОПРЧР

0

6

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
~ 41 ~

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)
2

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от
МИГ
от скл.
за отч.
на
период
спораз.
3
4

Брой одобрени
заявления от
МИГ
за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от
МИГ за
одобрение от
УО/ДФЗ

7

от скл.
на
спораз.
8

за отч.
период

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

9

от скл.
на
спораз.
10

за отч.
период

Брой сключени
договори с
кандидати

11

от скл.
на
спораз.
12

за отч.
период

Процент
на
одобрение
колона 12
разделена
на колона
2

Брой договори с
изплатена
субсидия

13

14

от скл.
на
спораз.
15

за отч.
период

Процент
на
изплащане
колона 15
разделен
а на
колона 2
16

от ОПИК
ЧАСТНИ
МСП

5
5

0
0

7
7

0
0

7
7

0
0

7
7

0
0

7
7

0
0

7
7

140%
140%

7
7

7
7

Общо от ОПИК

5

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

140%

7

7

140%
140%
140%

39

17

73

12

43

12

43

11

24

7

20

51%

12

12

31%

ОБЩО:
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7

8

1 058
645,76
0,00

1 058
645,76
0,00

977 331,63

977 331,63

977 331,63

0,00

0,00

835 320,00

853 698,80

853 698,80

853 698,80

142 580,00

204 946,96

204 946,96

1 955
800,00

5 188
502,80

0,00

ПУБЛИЧНИ

977 900,00

МИГ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП
Микропредпри
ятие
Физическо лице
ЕТ
Лице, рег.
ТЗ

Общо от
ЕЗФРСР:

9

0,00

977
331,63
0,00

977
331,63
0,00

853 698,80

853 698,80

853 698,80

853 698,80

123 632,83

123 632,83

123 632,83

123 632,83

123 632,83

3 347
705,97

2 539
760,57

1 530
567,84

2 539
760,57

1 530
567,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 955
800,00

5 188
502,80

3 347
705,97

2 539
760,57

1 530
567,84

2 539
760,57

410 718,00

493 510,60

268 259,60

292 936,00

164 180,70

567 182,00

413 407,73

253 853,87

188 800,00

2 933
700,00

4 281
584,47
6 247
148,56

2 825
592,50
4 406
351,73

1 018
189,48
1 018
189,48
0,00

1 404
775,40
1 404
775,40
0,00

468 218,52

Изплатена
субсидия

6

Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

5

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

4

Сключени
договори

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

3

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

2

1
от ЕЗФРСР

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в МИГ

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Одобрен
бюджет на
субсидията за
целия период

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

10

11

12

13

14

532
260,67
0,00
462
635,34

445
639,33
0,00
372
684,66

69 625,33

0,00

0,00

1 530
567,84

292 936,00

94 400,00

2 058
024,57
3 517
092,20

1 404
775,40
1 404
775,40
0,00

470 541,45

468 218,52
0,00

977 900,00

977
331,63
0,00
853
698,80
123
632,83

54,4%

192
918,18
0

55,4%

192 918,18

72 954,67

48,8%

0

0,00

1 955
800,00

0,0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 180,70

0,00

0,00

0,00

188 800,00

94 400,00

0,00

0,00

0,00

1 271
987,14
2 507
899,47

2 058
024,57
3 517
092,20

1 271
987,14
2 507
899,47

0,00

0,00

0,00

977
331,63

977
331,63

532
260,67

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00
470
541,45

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00
470
541,45

470 541,45

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

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00
470
541,45
470
541,45
0,00

1 015
658,94
1 015
658,94
0,00
470
541,45
470
541,45
0,00

1 955
800,00
410
718,00
567
182,00
977
900,00
2 401
439,33

0
0,0%

0,00

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

18,1%

192
918,18

2 530,54

99,8%

615
146,90

2 530,54

99,8%

615 146,90

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП
Микропредпри
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0,00
-2 322,93

100,5%

-2 322,93

100,5%

0,00

0
294
714,86
294 714,86
0,00

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

6

7

8

9

Изплатена
субсидия

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

5

Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

4

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в МИГ

3

Сключени
договори

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в МИГ

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Одобрен
бюджет на
субсидията за
целия период

1

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

10

11

12

13

14

ятие
рег ТЗ

ЕТ
Лице,

Общо от
ОПРЧР

1 486
408,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

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

1 486
200,39

207,61

100,0%

2 169
577,64
2 169
577,64
2 169
577,64

1 952
619,89

2 169
577,64
2 169
577,64
2 169
577,64

1 952
619,89
1952619,
89
1 952
619,89

1 952
619,89
1 952
619,89
1 952
619,89

99,8%

3 180,11

99,8%

1 952
619,89

1 952
619,89
1952619,8
9
1 952
619,89

3 180,11

1952619,89

2 169
577,64
2 169
577,64
2 169
577,64

3 180,11

99,8%

7 172
870,23

5 946
719,75

7 172
870,23

5 946
719,75

4 633
109,66

4 416
151,91

3 971
080,95

2 404
827,05

62,3%

909
861,76

от ОПИК
ЧАСТНИ
МСП

Общо от
ОПИК
ОБЩО:

1 955 2 196
800,00453,64
1 955 2 196
800,00453,64
1 955 2 196
800,00453,64

6 375
908,00

1 976
808,29
1 976
808,29
1 976
808,29

10 318
919,05
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1 713
980,58
1 713
980,58
1 713
980,58
2 816
760,52

Мерки,
финансирани
от ЕЗФРСР
6,4-Инв.в
незем.дейности
6,4-Инв.в
незем.дейности
6,4-Инв.в
незем.дейности

ДУМБОВ И
ФАМИЛИЯ ЕООД
МТЛ ИВИ ДЕНТ
ЕООД

„Оборудване на спа зона
в семеен хотел Флора,
гр.Златоград“
Закупуване на
оборудване за медико техническа лаборатория

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

Закупуване на
оборудване за кабинет по
дентална медицина

6,4-Инв.в
незем.дейности

ЕМА 20 ЕООД

6,4-Инв.в
незем.дейности

КАЛИ 111 ЕООД

6,4-Инв.в
незем.дейности

КАРПЕТ ЛУКС
ЕООД

Разнообразяване на
туристическото
предлагане, посредством
оборудване на Уелнес
център ЕМА
„Предлагане на
допълнителни
туристически услуги в
център за игри и
развлечения КАЛИ“
Изграждане на автомивка
и закупуване на
оборудване за машинно
пране на килими в УПИ - 9
село Чорбаджийско,
община Кирково

6,4-Инв.в
незем.дейности

„Подобряване на
туристическото
предлагане в Кирково“
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Одобрена субсидия от
УО/ДФЗ

Изплатена субсидия

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

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

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

% на заявената помощ

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

41 044,00

30 783,00

75%

резервен
спис

143 004,00

107 253,00

75%

резервен
спис

144 969,98

108 727,48

75%

резервен
спис

109 610,53

49 993,37

46%

109 610,53

49 993,37

109 610,53

49 993,37

146 482,78

109 862,09

75%

146 482,78

109 862,09

146 482,78

109 862,09

145 263,94

108 947,95

75%

145 263,94

108 947,95

145 263,94

108 947,95

143 974,71

107 981,03

75%
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резервен
спис

6,4-Инв.в
незем.дейности

ЗАКУСКИ
СВЕТЛАНА ЕООД

6,4-Инв.в
незем.дейности

БОРАНИ ЕООД

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
6,4-Инв.в
незем.дейности

БОРАНИ ЕООД

ГЕРГАНА-М ЕООД

Закупуване на
оборудване за
съществуващ цех за
закуски в с. Долен,
община Златоград, област
Смолян
Ремонт на къща за гости
БорАни
Подобряване на
туристическите услуги в
семеен хотел Енчеви –
Кирково
”Разнообразяване на
продуктите и услугите в
община Златоград и
популяризиране на
традиционни местни
рецепти, чрез
производство и продажба
на хляб и закуски и
организиране на
„работилници за
традиции””
„Преустройство и
надстрояване на
съществуваща сграда за
търговия в амбулатория
за групова медицинска
практика“ с идент. 1.62.1
в УПИ-I, кв.44 по ПУП и КК
на с.Кирково,
общ.Кирково
„Къмпинг за каравани и
кемпери и преустройство
на съществуваща сграда с
идентификатор по КККР
77092.12.189.1 от сеновал
в обслужваща сграда за
къмпингуващите“ в
землището на
с.Хаджийско, община
Кирково - етап
Ремонт на къща за гости
БорАни
Ремонт и закупуване на
оборудване за
съществуващ кафе - клуб
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40 290,00

30 217,50

резервен
спис

75%

2
отхвърлен предложе
о
ния

66 202,75

33 101,38

50%

119 530,49

89 647,87

75%

145 706,59

109 279,95

75%

144 389,61

108 292,21

144 389,61

108 292,21

146 223,98

109 667,99

75%

146 223,98

109 667,99

146 223,98

109 667,99

145 398,67

109 049,00

75%

резервен
спис

66 202,75

49 652,06

75%

резервен
спис

102 849,35

77 137,01

75%

102 849,35

77 137,01

резервен
спис

102 849,35

77 137,01
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No name

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
6,4-Инв.в
незем.дейности

6,4-Инв.в
незем.дейности

6,4-Инв.в
незем.дейности

6,4-Инв.в
незем.дейности

ЕТ „МАЕСТРО –
СТЕФАН МЕРКОВ“
„АНИ СТИЛ 80“
ЕООД

Оли Ан ЕООД

ОРЕНДА - ТС7
ЕООД

Д-р СТИЛИЯНА
МИЗОВА АПМПДМ ИП ЕТ

6,4-Инв.в
незем.дейности

Вики Суит ЕООД

6,4-Инв.в
незем.дейности

ЕР ИНВЕСТ 2011
ЕООД

Изграждане на шивашка
работилница в УПИ - VIII 278, кв. 36 в село Долен,
община Златоград и
закупуване на машини и
оборудване
Подобряване качеството
на туристическия продукт
чрез развитие на услуги за
професионално
почистване на
туристически обекти
Разнообразяване на
дейността на СИЕМ ЕООД

резервен
спис

146 185,20

109 638,90

75%

136 940,80

102 705,60

75%

37 348,80

28 011,60

75%

резервен
спис

42 000,00

31 500,00

75%

резервен
спис

146 576,00

109 932,00

75%

резервен
спис

48 330,00

36 247,50

75%

резервен
спис

89 161,20

49 038,66

55%

резервен
спис

86 410,24

61 432,67

71%

резервен
спис

28 457,62

21 343,19

75%

66 500,00

49 875,00

75%

136 940,80

102 705,60

„Оборудване на ателие за
реклама и сувенири“
Развитие и модернизация
на предприятие за
механично обработване
на метал в с. Долен
Доставка на офис
оборудване за
извършване на печатни и
офис услуги
Извършване на
довършителни ремонтни
дейности и закупуване на
оборудване за къща за
гости
Закупуване на
оборудване за нуждите на
съществуващ кабинет по
дентална медицина
Закупуване на
оборудване за сладкарска
дейност
„Изпълнение на
довършителни работи в
къща за гости на „ЕР
ИНВЕСТ 2011“ ЕООД, с.
Чакаларово, общ.
Кирково“
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резервен
спис

136 940,80

102 705,60

28 457,62

21 343,19

6,4-Инв.в
незем.дейности

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

6,4-Инв.в
незем.дейности

"НИКИДЕНТ – Д-Р
НИКОЛАЙ
ЙОРДАНОВ АПМПДМ ИП"
ЕООД
МОНИ БГ 05
ЕООД
МИГЛЕНА
ТОПАЛОВА МЕГАН ЕТ

"АЛФА ПРИМ"
ЕООД

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
Златоград
„Създаване на нови
услуги на територията на
МИГ Кирково-Златоград и
подпомагане на
развитието на събитийния
туризъм”
Модернизация на
туристически обект

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 в
регулационните граници
на с.Кирково

7,2-Инв.в
публ.инфрастр.
ОБЩИНА
КИРКОВО
7,2-Инв.в
публ.инфрастр.
ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

"Благоустрояване на
улици" в с.Бенковски,
община Кирково - първи
етап
Изграждане на паркова
среда за широко
обществено ползване в
град Златоград
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140 539,00

105 404,25

75%

140 539,00

107 848,26

80 886,19

75%

резервен
спис

146 600,00

109 950,00

75%

резервен
спис

146 592,98

109 944,74

75%

резервен
спис

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

391 063,46

391 063,46

100%

391 063,46

146 630,16

105 404,25

140 539,00

105 404,25

146 630,16

73 315,08

99 490,80

49 745,40

391 120,34

391 120,34

391 120,34

391
120,34

391 120,34

391 063,46

391 063,46

391 063,46

391
063,46

391 063,46

73 315,08
резервен
спис

99 490,80

49 745,40

след
отхвърлен срока
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192918,1
8

7,5,1Иновативна
мярка
7,5,1Иновативна
мярка

7,5,1Иновативна
мярка

Средно училище
"Никола Йонков
Вапцаров"
с.Бенковски

НАРОДНО
ЧИТАЛИЩЕ
"ИСКРА-1997"
Сдружение с
нестопанска цел с
обществено
полезна дейност
"УЧИЛИЩНО
НАСТОЯТЕЛСТВО"
БЕНКОВСКИ 2012"
ПРИ
СОУ"Н.Й.ВАПЦАР
ОВ"-БЕНКОВСКИ"

7,5,1Иновативна
мярка
ОБЩИНА
КИРКОВО
7,5,1Иновативна
мярка

7,5,1Иновативна
мярка
7,5,1Иновативна
мярка
7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием
7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием
7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием

Община
Златоград
СДРУЖЕНИЕ
"МЕСТНИ
ИНИЦИАТИВИ ЗА
РАЗВИТИЕ"
Сдружение
"Дельо Хайдутин"

"Учим се от миналото,
живеем в настоящето и
създаваме нашето
бъдеще"
Закупуване на сценично
облекло и реквизити за
Народно Читалище
"Искра - 1997" в село
Долен, община Златоград.

"Съхраняване на
нематериалното културно
и природно наследство на
територията на община
Кирково"
"Съхраняване и
популяризиране на
нематериалното културно
природно наследство на
територията на община
Кирково"
"Инвестиции за
повишаване на
туристическата
атрактивност на Община
Златоград"
Валоризация на местното
културно и природно
наследство за развитие на
туризъм

ДЕТСКА ГРАДИНА
"СНЕЖАНКА"

"Гайдата - от траките до
днес"
"Да опознаем и съхраним
нематериалното културно
и природно наследство на
Община Кирково"
"Децата на Златоград по
пътя на народните
традиции с усмивка и
надежда"

Сдружение „К3
Ултра”

К3 Ултра Маратон

Основно училище
"Иван Вазов"
с.Чакаларово
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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

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

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

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

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

19 520,00

19 520,00

100%

19 520,00

19 520,00

19 520,00

19 520,00

19 520,00

19 520,00

19 435,00

19 435,00

100%

0,00

0,00

рез.списъ
к

17 771,60

17 771,60

100%

0,00

0,00

рез.списъ
к

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

отхвърлен АСД
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7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием
7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием
7,5,1Иновативна
мярка-втори
прием

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

4,1- Инвестиции
в
земед.стопанств
а-пр. 2
4,1- Инвестиции
в
земед.стопанств
а-пр. 2
4,1- Инвестиции
в
земед.стопанств
а-пр. 2

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

СНЦ Б.Е.Т.Т.Е.Р

"Развитие, запазване и
обогатяване на
нематериалното културно
и природно наследство"
"Опазване на
нематериалното културно
и природно наследство на
територията на МИГ
Кирково-Златоград"

Сдружение за
социална
интеграция

Златната кухня на
Златоград-Кирково

"Бори" ЕООД

Закупуване на земеделска
техника за животновъдно
стопанство

173 000,00

86 500,00

50%

173 000,00

86 500,00

173 000,00

86 500,00

Валентин Милков
Пъчев

Модернизация на
животновъдно стопанство

194 889,00

97 444,50

50%

194 889,00

97 444,50

194 889,00

97 444,50

Златна ферма
ЕООД

172 146,00

86 073,00

50%

172 146,00

86 073,00

172 146,00

86 073,00

Хикмет Ахмед
Чалъшкан

Модернизация на
животновъдна ферма
Закупуване на трактор и
оборудване за
биологично стопанство в
село Могиляне, община
Кирково

79 080,00

55 356,00

70%

79 080,00

55 356,00

79 080,00

55 356,00

Златна ферма
ЕООД

Модернизация на
животновъдно стопанство

170 500,00

85 250,00

50%

170 500,00

85 250,00

170 500,00

85 250,00

Народно
читалище "Васил
Левски - 1952 г."

Валентин Милков
Пъчев

Модернизация на
животновъдна ферма
Подобрено производство
и опазване компонентите
на околната среда в
АЛЬОША ЦАНКОВ малко земеделско
МЕРИЧЕВ
стопанство

Златна ферма
ЕООД

19 400,00

19 400,00

100%

17 968,00

17 968,00

17 968,00

17 968,00

17 968,00

17 968,00

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

17 367,40

17 367,40

рез.списъ
к

отввърле
н ТФО

получени
точки<
мин

191 100,00

95 550,00

50%

0,00

0,00

28 441,55

19 909,08

70%

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

Закупуване на
оборудване за
млекопреработка
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4,2 Инвестиции в
прер. и
предл.на
зем.прод
4,2 Инвестиции в
прер. и
предл.на
зем.прод-П2
4,2 Инвестиции в
прер. и
предл.на
зем.прод-П3

ЕТ "Валентин
Пъчев"

Закупуване на
технологично оборудване
за преработка на мляко

Златна ферма
ЕООД

СМР на млекопреработ
предприятие

ЕС - БИ - ЕН ВИОЛЕТА
БЕШИРОВА ЕООД

Закупуване на машини и
оборудване за
месопреработвателно
предприятие

Общо от
ЕЗФРСР :

Мерки,
финансирани
от ОПРЧР
(ЕСФ)
ЧР-1 Достъп до
заетост на икон.
Неакт. и безр.
лица..

ОБЩИНА
КИРКОВО

ЧР-1 Достъп до
заетост на икон.
Неакт. и безр.
лица..

"БОРИ" ЕООД

ЧР-1 Достъп до
заетост на икон.
Неакт. и безр.
лица..

ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

"Осигуряване на достъп
до заетост на
икономически неактивни
и безработни лица,
насърчаване и
подпомагане на
младежката заетост и
инвестиции в повишаване
квалификацията на
територията на община
Кирково"
"Увеличаване на заетостта
и повишаване на
квалификацията на
заетите лица в "Бори"
ЕООД"
"Заетост и инвестиции в
повишаване на
квалификацията на
безработни лица от
Община Златоград"
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188 800,00

94 400,00

50%

94 400,00

188 800,00

94 400,00

195 496,30

97 748,15

50%

оценка

161 950,00

97 170,00

60%

оценка

6 247 148,57

4 406 351,73

71%

3 517 092,20 2 507 889,47

3 517 092,20

2 507 889,47

328961,60

328961,60

100%

328961,60

328961,60

122324,40

122324,40

100%

115394,40

115394,40

299742,30

299742,30

100%

188 800,00

резервен
спис

2
отхвърлен проект.пр
о
ед
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977
331,63

977 331,63

192
918,18

328961,60

328961,60 328961,60

328961,60

65792,32

115394,40

115394,40 115394,40

115394,40

44836,03

ЧР-1 Достъп до
заетост на икон.
Неакт. и безр.
лица..
ЧР-1 Достъп до
заетост на икон.
Неакт. и безр.
лица..

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

"ЧИЛИНГ" ООД

ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

Община
Златоград

ОБЩИНА
КИРКОВО

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"

ИК 2,2 –
Подобряване на
произв.
БЕЛОТЕКС-95 АД
капацитет на
МСП

355147,05

100%

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05 355147,05

355147,05

249875,8
6

299742,30

299742,30

100%

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30 299742,30

299742,30

239
793,84

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

187
759,68

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

121804,0
3

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

909
861,76

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
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

239
639,40

Социални и здравни
услуги в домашна среда –
интегрирани услуги за
качествен живот
"Изграждане на
интегриран модел за
предоставяне на
устойчиви услуги, вкл.
здравни и социални
услуги на територията на
община Кирково"

Общо от
ОПРЧР (ЕСФ):

Мерки,
финансирани
от ОПИК
(ЕФРР)
ИК 2,2 –
Подобряване на "ЕС БИ ЕН произв.
Виолета
капацитет на
Беширова" ЕООД
МСП

355147,05

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
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ИК 2,2 –
Подобряване на ЕМТЕКС 05 произв.
АМЕДИЯ ПАШОВА
капацитет на
ЕТ
МСП
ИК 2,2 –
Подобряване на
ЗММ-ЗЛАТОГРАД
произв.
АД
капацитет на
МСП
ИК 2,2 –
Подобряване на
произв.
капацитет на
МСП

КИРКОВО ООД

ИК 2,2 –
Подобряване на САТЕЛИТ - ТМ произв.
АНТОН
капацитет на
СИМЕОНОВ ЕТ
МСП

ИК 2,2 –
Подобряване на
произв.
СВОБОДА-97 АД
капацитет на
МСП

Подобряване на
производствения
капацитет и увеличаване
обема на износа в ЕТ
Емтекс 05- Амедия
Пашова.
Подобряване на
производителността и
осигуряване на устойчива
пазарна
конкурентоспособност на
ЗММ-Златоград АД
Повишаване на
производителността и
експортния потенциал на
"Кирково" ООД
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.
Подобряване на
производствения
капацитет и увеличаване
обема на износа в
"СВОБОДА- 97"АД

258 527,00

232 674,30

90%

258 527,00

232 674,30

258 527,00

232 674,30

258
527,00

232 674,30

185
544,00

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

160
020,00

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

331
159,50

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
525,00

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

184
544,10

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

1 713
980, 58

ОБЩО
ВСИЧКИ
ФОНДОВЕ

10 318 919,
06

8 258 476,
87

80%

7 172 870,
23

5 946 709,
75

7 172 870,
23

5 946 709,
75

4 633
109, 66

4 416 151,91

2 816
760, 52

(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното
анулиране.
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Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места:
Вид
Изходен

Индикатор

Мярка

Брой финансирани проекти по брой
СВОМР
Брой подадени проектни предложения брой
по СВОМР
Брой на сключените договори
брой
Стойност на одобрените проектни лв.
предложения
по
СВОМР (обща
стойност на проектите, вкл. съфинансиране от бенефициентите) по
СВОМР
Стойност на публичния принос към лв.
проектите в рамките на СВОМР

Стойност на публичния принос на лв.
ЕЗФРСР към проектите в рамките на
СВОМР

Цел до
2023
39

Отчет 2020
7

Отчет с
натрупване
20

70

17

73

39

7

20

7 287 310

1 574 815,47/
381 933,47

7 172 870,23/
4 633 109,64

Одобрени от
МИГ / от УО
996 087,17/
381 933,47

Одобрени от
МИГ / от УО
5 946 719,76/
4 416 151,91

Одобрени от
МИГ / от УО
667 125,57/
52 971,87
Одобрени от
МИГ / от УО
0

Одобрени от
МИГ / от УО
2 507 899,00/
977 331,6
Одобрени от
МИГ / от УО
1 952 619,89

6 375 908

2 933 700

Стойност на публичния принос на лв.
1 955 800
ЕФРР към проектите в рамките на
СВОМР
Стойност на публичния принос на ЕСФ лв.
1 486 408
328 961,60
1 486 200,39
към проектите в рамките на СВОМР
Брой бенефициенти, подпомогнати брой
39
7
20
по СВОМР
Брой
проекти,
насочени
към брой
2
0
2
създаване на качествена жизнена
среда и подобряване и разширяване
на основните услуги за населението
Общ обем на инвестициите, насочени лв.
782 320
0
782 320
към създаване на качествена жизнена
среда и подобряване и разширяване
на основните услуги за населението
Брой
проекти,
насочени
към брой
14
8
0
повишаване
на
конкурентоспособността на земеделския сектор и
добавяне на стойност към зем.
продукти
Общ обем на инвестициите, насочени лв.
1 500 000
1 192 882
1 192 882
към
повишаване
на
Одобрени от
конкурентоспособността
на
МИГ
земеделския сектор и добавяне на
стойност към земеделските продукти
Брой
проекти,
насочени
към брой
8
0
11
разнообразяване
на
местната
икономика
и
развитие
на
микропредприятия извън сектор
Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
www.mig-kirkovo-zlatograd.com
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Вид

Индикатор

Мярка

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.)
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от жени
Резултат

Отчет 2020

Отчет с
натрупване

1 200 000

0

1 346 878
Одобрени от
МИГ

брой

4

9

9

брой

195 580

52 971,87

195 147,83

30%

29%

60%

40%

41%

49%

30

106

106

брой

8

0

0

брой

25

0

0

%

20%

25%

25%

%

30%

35%

35%

80

0

0

30%

0

0

лв.

%
от
под.заяв
ления
%
от
под.заяв
ления
места Брой

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

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Цел до
2023

брой

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДНЕВНИК НА ВХОДЯЩАТА И ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 2020
№
Вх.№20-602

ДАТА
03.01.2020г

ЧРЕЗ
Е-поща

ОТ/ДО
ПРСР Ралица Василева

Изх.№20-603

03.01.2020г

Е-поща

Иван Симов

Изх.№20-604

07.01.2020г

Поща

Ръководителя на УО на
ПРСР

Вх.№20-605

09.01.2020г

Поща

Ръководителя на УО на
ПРСР

Уведомително писмо за подписване на
доп.споразумение

Изх.№20-607

13.01.2020г

Поща

Вх.№20-608

14.01.2020г

Е-поща

Вх.№20-609

14.01.2020г

Е-поща

Вх.№20-610
Изх.№20-611

14.01.2020г
16.01.2020

Лично
Е-поща

Одобрение и активиране на процедури - 4,1
и 4,2
Преглед на въведени процедури в МИГ ИГРП
Покана за събитие Представяне на ОСП
2021-2027
Доп.споразумение №РД50-41/14.01.2020г.
Съгласуване на процедури мярка - 4,1 и 4,2

Изх.№20-612
Изх.№20-613
Вх.№20-614

16.01.2020
16.01.2020
16.01.2020

Е-поща
Е-поща
Е-поща

Ръководителя на УО на
ПРСР
Ралица Василева –
МЗХГ Д РСР
Ралица Василева –
МЗХ Д РСР
УО на ПРСР
УО на ПРСР – експерти
Камелия Никова Борислав
Асенов
ОИЦ Смолян
ОИЦ Смолян
ОИЦ Смолян

Вх.№20-615

17.01.2020

Е-поща

ОИЦ Смолян

Вх.№20-616

17.01.2020

Е-поща

Изх.№20-617

17.01.2020

Е-поща

Изх.№20-619

20.01.2020

Е-поща

Изх.№20-620

20.01.2020г

Е-поща
vomr

Ралица Василева
МЗХГ
Камелия Никова
Борислав Асенов
Ралица Василева
МЗХГ
Ръководителя на УО на
ОПРЧР

Вх.№20-624

27.01.2020

Е-поща

Вх.№20-625

27.01.2020

Е-поща

Изх.№20-626
Вх.№20-627

27.01.2020
28.01.2020

Поща
Е-поща

Изх.№20-628

29.01.2020

Изх.№20-629

29.01.2020

Поща
Е-поща
Е-поща

Вх.№20-630
Вх.№20-631

29.01.2020
30.01.2020

ИСУН
Е-поща

Изх.№20-632

30.01.2020

Е-поща

Изх.№20-633

31.01.2020г

Е-поща

Изх.№20-635

03.02.2020г

Е-поща

Проект Знания за Натура
2000 гр.Смолян
Ръководителя на УО на
ОПРЧР
УО на ПРСР
УО на ОПРЧ
Анелия Ценова -експерт
УО на ПРСР
Лозана Василева
Борислав Асенов
Камелия Никова
Камелия Никова
Ралица Василева
(MAstardzhieva@mzh.gover
nment.bg)
Ръководителя на УО на
ПРСР
Борислав Асенов
Камелия Никова
УО на ПРСР

ОТНОСНО
Наети лица по трудовоправни отношения в
МИГ
Информация
за
наети
лица
по
трудовоправни отношения в МИГ
Промяна в състава на ОС и УС на МИГ

Съгласуване на процедура мярка - 4,1
Съгласуване на процедура мярка - 4,2
Контролен лист за съгласуване на
процедура мярка - 4,1
Контролен лист за съгласуване на
процедура мярка - 4,2
Справка външни експерти-възнаграждения
Препращане отговори ОИЦ мярка - 4,1 и 4,2
Справка външни експерти-възнаграждения
Одобрение на резервен проект по мярка ЧР1
Регионално събитие на 05.02.2020
Одобрение на резервен проект по мярка ЧР1
Годишен доклад по подмярка 19.4 2019г.
Покана за сключване на договор по мярка
ЧР1 с община Кирково
Уведомление – втори прием мярка - 7,5,1
Уведомление втори прием мярка - 7,5,1
Информация по мярка мярка - 4,1
Справка
изплатени
възнаграждения
оценители ЦКЗ
Справка
изплатени
възнаграждения
оценители ЦКЗ
Активиране на втори прием по мярка 7,5,1
Обява за публикуване втори прием по мярка
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Вх.№20-636

03.02.2020

Е-поща

Изх.№20-640

04.02.2020

Е-поща

Вх.№20-644

06.02.2020

Е-поща

Вх.№20-645

06.02.2020

ИСУН

Изх.№20-646

07.02.2020

Е-поща
ИСУН

Вх.№20-647

07.02.2020

Изх.№20-650

12.02.2020

Е-поща
ИСУН
Поща

Вх.№20-654

17.02.2020

ИСУН

Вх.№20-663

25.02.2020

Поща

Борислав Асенов-експерт
Местна група за действие
Полша Ziemia Gotyku
УО на ПРСР Борислав
Асенов, Камелия Никова
Регионалният център за
опазване
на
нематериалното културно
наследство в Югоизточна
Европа под егидата на
ЮНЕСКО
ВОМР - Стефан Спасов УО
на ПРСР -Камелия Никова,
Борислав Асенов
ВОМР - Стефан Спасов УО
на ПРСР - Камелия Никова,
Борислав Асенов
УО на ПРСР - Борислав
Асенов
Ръководители на ОУ ПРСР,
ОПРЧР, ОПИК
ВОМР, УО на ПРСР
Борислав Асенов
Камелия Никова
РА - ДФЗ

Вх.№20-666

26.02.2020

Поща

МЗГХ

Вх.№20-668

27.02.2020

Поща

РА - ДФЗ

Вх.№20-670

28.02.2020

Е-поща

ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД

Вх.№20-671

28.02.2020

Поща

УО на ОП РЧР

Вх.№20-673

02.03.2020

Поща

МЗХГ

Изх.№ 20677
Изх.№ 20682
Изх.№20-683

04.03.2019

Поща

ДФЗ

06.03.2020

Поща

06.03.2020

Изх.№ 20684
Вх.№20-685

06.03.2020

Ел.пощ
а
Поща

09.03.2020

Поща

Ръководител на
УО на ПРСР
Борислав Асенов,
Камелия Никова
Ръководител на
ОПРЧР
ДФ Земеделие

Изх.№20-690

11.03.2020

Поща

ДФ Земеделие

Вх..№ 20-692

11.03.2020

Лидер мрежа

Изх.№20-693
Вх.№20-694

12.03.2020
12.03.2020

УО НА ПРСР - МЗХГ
МЗХГ-Р.Василева

Уведомление за Промяна на УС на МИГ
Информация за мониторинг

Изх.№20-701
Изх.№20-702

16.03.2020
16.03.2020
16.03.2020

ДФ Земеделие
ДФ Земеделие
Дирекция Договаряне
АБНЛМ

Списък планирани и проведени ОП 2020
Списък планирани и проведени ОП2020

Вх.№20-705
Вх.№20-706

16.03.2020

Ел.
поща
Поща
Ел.пощ
а
Поща
Ел.пощ
а
Ел.пощ
а
Ел.пощ
а

Уведомително писмо за отстраняване на
нередовности по заявка за плащане
Писмо за одобрен годишен доклад по
подмярка 19.4 2019г.
Писмо за налагане на финансови корекции
по ЗУСЕСИФ
Покана за Информационно
събитие м.март
Подписване на Адм.Договор за община
Кирково – мярка ЧР1
Заповед РД 09-200/24.04.2020 за одобрение
на бюджет 2020 г.
Отстраняване на нередности към заявка за
плащане 31.12.2019
Искане за допълнително споразумение анекс №4
Искане за допълнително споразумение анекс №4
Екземпляр
от
подписан
Договор
BG05M9OP001-C01
Искане за допълнителни Документи по
заявка 12/2019
Отговор ДФЗ
Относно Обществените поръчки
Информация относно предстояща среща

МЗХГ –Иван Симов

УО

на

7,5,1
Оферта за транснационално сътрудничество
Актуализация на процедура по мярка 4,1
Покана за участие в семинар

Искане за допълнителна информация и
документи по мярка 4,2
Писмо допълнителна информация по мярка
4,2
Писмо по мярка 4,1 и мярка 4,2
Годишен доклад по подмярка 19.2 2019г.
Препоръки от ПРСР за
Стратегията –по мярка 4,2

промяна

в

Писмо УО ПРСР относно срокове за
разглеждане на приключени процедури
Разяснение относно срокове за разглеждане
на приключени процедури
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Изх.№20-711

17,03,2020

Поща

Вх.№ 20-717

23.03.2020

Поща

Ръководител на
ПРСР
УО на ПРСР/МЗХГ

УО

на

Вх.№20-721
Изх.№ 20722
Изх.№20-726

23.03.2020
24.03.2020

Поща
Поща

ДФЗ-РА-Кърджали
УО на ПРСР/МЗХГ

30.03.2020

ЦКЗ, Ръководител на УО на
ПРСР, Б.Асенов, К. Никова

Вх.№20-727
Вх.№20-728

31.03.2020
31.03.2020

Поща,
Ел.пощ
а
ИСУН
Поща
Поща

Вх.№20-729

31.03.2020

Лично

Изх.№ 20733
Вх.№20-734
Вх.№20-735

02.04.2020

Поща

Красимир Младенов Ема
Енева
ДФЗ- РА

08.04.2020
08.04.2020

Поща
Поща

МЗХГ
МЗХГ

Вх.№20-736
Вх.№20-737

08.04.2020
13.04.2020

Поща
Е-поща

МЗХГ
ВОМР

Изх.№20-739

14.04.2020

Е-поща

Вх.№20-740

14.04.2020

Е-поща

Изх.№20-741

14.04.2020

Е-поща

Вх.№20-742

15.04.2020

Е-поща

Изх.№20-743

27.04.2020

Вх.№20-744

29.04.2020

Е-поща
поща
Е-поща

Бенефициенти на МИГ по
ОПРЧР
forms-receiptsnoreply@google.com
forms-receiptsnoreply@google.com
ЦКЗ - Георги Стратиев
Венцислав Димитров
УО на ПРСР
Лозана Василева
УО ОПРЧР
Зорница Русинова

Вх.№20-746
Вх.№20-747

30.04.2020
04.05.2020

Е-поща
Е-поща

Асоциация Лидер Мрежа
УО на ПРСР
Ралица Василева

Вх.№20-752

05.05.2020

Е-поща

Агенцията по вписванията

Вх.№20-761

08.05.2020

Поща

ДФЗ-РА

Вх.№20-762

08.05.2020

Поща

ДФЗ-РА

Изх.№20-763

08.05.2020

Поща

Вх.№20-764

15.05.2020

Е-поща

Изпълнителен директор
на ДФЗ-РА
Лидер Мрежа

Изх.№20-765

19.05.2020

Е-поща

Вх.№20-766

20.05.2020

Е-поща

Изх.№20-771

27.05.2020

Поща

ДФЗ- РА
ДФЗ-РА

Ръководителя на УО на
ПРСР, ИСУН2020
Ръководителя на УО на
ОПРЧР
Ръководителя на УО на

Писмо за наблюдатели мярка 7,5- втори
прием
Допълнителна
информация
относно
промяна в УС на МИГ
Заявка за авансово плащане 12/2019г.
Допълнителна
информация
относно
промяна в УС на МИГ
Активиране на оценителна сесия мярка 7,5 –
втори прием
Изплащане на ФП към 30.06.2019г.
Отстраняване на нередности ФП
30.06.2019г.
Документи оценител

към

Второ писмо за нередности
Одобрение на Доклад 19.2 2019г.
Одобрение на промяна състава на УС и ОС
2020г.
Одобрение на промяна състава на УС на МИГ
Указания и препоръки на УО на ОПРЧР във
връзка с извънредното положение
Указания и препоръки на УО на ОПРЧР във
връзка с извънредното положение
ЕЛАРД: Проучване сред българските МИГ:
ВОМР и ЛИДЕР по време на коронавирус
ЕЛАРД: Проучване сред българските МИГ:
ВОМР и ЛИДЕР по време на коронавирус
Нов формуляр за кандидатстване в ИСУН
Писмо за наблюдател по мярка 4,1 – първи
прием
Писмо за пренасочване на средства от
мерките за изпълнение по Стратегиите по
ОПРЧР
Подготвяне на Становище – писмо ОПРЧР
Заповед № РД 09-365 от 27.04.2020 г. за
промяна на изискванията за допустимост на
МИГ
и
получатели
на
безвъзмездна финансова помощ и Заповед
№ РД 09-359 от 27.04.2020 г. за промяна на
изискванията за допустимост на МИГ
по подмярка 19.2 и подмярка 19.4
Искане за вписване на обстоятелства за МИГ
в Търговския регистър
Уведомително писмо за връщане на Запис
на заповед община Кирково
Уведомително писмо за връщане на Запис
на заповед община Златоград
Писмо за приключване на оценителна сесия
по по мярка 7,5,1 – втори прием
Въпроси и отговори към МЗХГ и ДФЗ за
разходи по 19.4
Активиране на оценителна сесия по мярка
4,1-първи прием
Относно Заповед на Министъра на
здравеопазването – обучения по проекти
Предстоящи
информационни
срещи-
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Вх.№20-772
Изх.№20-773
Вх.№20-774

28.05.2020
28.05.2020
03.06.2020

Е-поща
Е-поща
Е-поща

Вх.№20-775

04.06.2020

Поща

ПРСР и Изп.директор на
ДФЗ
Лидер мрежа
Лидер мрежа
ОП „Добро управление“ по
проекта „НПО Линкс“
ДФЗ-РА

Вх.№20-776

04.06.2020

Поща

ДФЗ-РА

Вх.№20-777

05.06.2020

Е-поща

ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД

Изх.№20-778
Изх.№20-779

05.06.2020
08.06.2020

Е-поща
Поща

Вх.№20-780

11.06.2020

Е-поща

Изх.№20-785

18.06.2020

Поща

Вх.№20-786

18.06.2020

Е-поща

ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД
Ръководителя на УО на
ПРСР и Изп.директор на
ДФЗ
Лидер Мрежа – Нели
Кадиева
Ръководителя на УО на
ПРСР
Ла Фит ООД

Вх.№20-787
Изх.№20-788

19.06.2020
19.06.2020

Е-поща
Е-поща

МЗХГ Иван Симов
ОИЦ Смолян

Вх.№ 20-789

22.06.2020

Е-поща

ОИЦ-Смолян

Изх.№ 20791
Вх.№ 20-792

23.06.2020

Е поща

МЗХГ-Иван Симов

24.06.2020

Поща

МЗХГ

Вх.№20-794

29.06.2020

ИСУН

Изх.№20-796

02.07.2020

ИСУН

Изх.№20-801

03.07.2020

Е-поща

УО на ПРСР- Камелия
Никова Борислав Асенов
УО на ПРСР- Камелия
Никова Борислав Асенов
Изпълн. Директор на ДФЗ

Изх.№20-802

03.07.2020

Е-поща

Вх.№20-803

03.07.2020

Е-поща

Вх.№20-804

07.07.2020

Е-поща

Вх.№20-805

07.07.2020

Е-поща

Вх.№20-806
Вх.№20-807

08.07.2020
08.07.2020

Е-поща
Е-поща

Вх.№20-808
Вх.№20-809

08.07.2020
08.07.2020

Е-поща
Поща

Изх.№20-812

10.07.2020

Е-поща

Изх.№20-813
Вх.№20-814

13.07.2020
14.07.2020

Поща
Е-поща

Вх.№20-816

15.07.2020

Е-поща

МЗХГ Стефан Спасов/Иван
Симов
АБНЛМ Нели Кадиева
ДФЗ Областна дирекция
Разград
МЗХГ Борислав Асенов

Изх.№20-817

15.07.2020

Поща

ДФЗ Областна дирекция

Ръководител на УО на
ПРСР Лозана Василева
Ръководител на УО на
ПРСР Лозана Василева
Асоциация Лидер мрежа
УО на ПРСР
Борислав Асенов
Дирекция ЦКЗ
УО на ПРСР
Лозана Василева
Лафит Консултинг
ДФЗ-РА

първото полугодие 2020г.
Предстоящо обучение по ЗОП
Заявка за участие в обучение по ЗОП
Анкета – провеждане на проучване
Решение №21 за авансово
плащане 105 821,25
Решение №21 –заявка за плащане 121835,04
Покана за информационна среща Правец18-19 юни 2020
Регистрационна форма за участие
Промяна в предстоящи информационни
срещи
Въпроси и отговори до/от УО на ПРСР
,свързани със заповедите за допустимост
Съгласуване и активиране на процедура по
мярка 4,2
Покана за обучение по ЗОП на 0203.07.2020г.
Въпроси за инф.среща 25-26 юни Разлог
Съгласуване на процедура по мярка 4,2първи прием
Контролен лист проверка на процедура
мярка - 4,2
Отговор на въпроси за инф.среща-Катарино
Покана за подписване на доп. Споразумение
№4
Писмо за отразени бележки за процедура
мярка 4,2-първи прием
Писмо за отразени препоръки от УО на ПРСР
на УК по мярка 4,2
Увед.писмо за приключване на оценка по
мярка 4,1 първи прием
Увед.писмо за приключване на оценка по
мярка 4,1-първи прием
Получено писмо за приключване на оценка
по мярка 4,1
Писмена позиция относно ЛИДЕР / ВОМР за
програмен период 2021-2027 на МИГ
Отговор на въпроси
Потребителско проучване – анкетна карта
Представяне на информация на онлайн
платформа
Презентация по ЗОП и ЦИАС 02-03.07.2020г.
Уведомително писмо за мярка 7.2 за община
Златоград –десетдневка за подписване на
АДоговор
Информация за бенефициенти на МИГ по
ОПРЧР
Позиция МИГ Кирково-Златоград
Уведомително писмо по мярка 7,5,1 първи
прием
Попълване на таблица с индикатори за
2019г.
Уведомително писмо по мярка 7,5,1 първи
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Изх.№20-818

15.07.2020

Поща

Разград
УО на ПРСР /ИД ДФЗ

Вх.№20-819

15.07.2020

Е-поща

УО на ПРСР

Вх.№20-820

15.07.2020

ИСУН

Изх.№20-821

16.07.2020

Изх.№20-824
Вх.№20-826

20.07.2020
21.07.2020

Поща/е
-поща
Е-поща
Е-поща

ДФЗ
Изп.директор
ОД на ДФЗ Разград

Вх.№20-827

23.07.2020

Е-поща

Изх.№20-828

29.07.2020

УО на ПРСР/ИД ДФЗ

Вх.№20-832

31.07.2020

Е-поща
поща
Поща

Изх.№20-833

04.08.2020

Поща

ДФЗ Разград

Вх.№20-884
Вх.№20-902

05.08.2020
12.08.2020

Поща
Е-поща

Изх.№ 20918

17.08.2020

Поща

ИД ДФЗ
ИНТЕРЕГ
Гърция
България
Изп. Директор на ДФЗ

Вх.№20-921
Изх.№20-927

18.08.2020
21.08.2020

Е-поща
Е-поща

Изх.№20-928

21.08.2020

Е-поща

Изх.№20-930

26.08.2020

Е-поща

Изх.№20-931

26.08.2020

Е-поща

Вх.№20-932

28.08.2020

Е-поща

Вх.№20-936
Вх.№20-937
Вх.№20-938
Вх.№20-939
Вх.№20-940

31.08.2020
01.09.2020
02.09.2020
02.09.2020
02.09.2020

Е-поща
Е-поща
Е-поща
Е-поща
Е-поща

Изх.№20-941

02.09.2020

Е-поща

Вх.№20-942

02.09.2020

Е-поща

ЕС ПИ КОНСУЛТИНГ
Асоциация Лидер
МЗХГ Ралица Василева
МЗХГ Ралица Василева
ДФЗ-РА Враца
Ралица Божкова Ст.експерт
ДФЗ-РА
Враца -Ралица
Божкова Ст.експерт
ОПИК Диана Трифонова

Изх.№20-943

03.09.2020

Е-поща

УО на ПРСР

Изх.№20-944

03.09.2020

ИД на ДФЗ УО на ПРСР

Изх.№20-945

08.09.2020

Е-поща,
поща
Е-поща

Вх.№20-947
Вх.№20-948
Вх.№20-949

11.09.2020
14.09.2020
14.09.2020

Е-поща
Е-поща
Поща

Ръководител УО на ПРСР
ЦКЗ
УО на ОПРЧР
ВОМР Ралица Василева
ДФЗ ОД Габрово

Вх.№20-954

16.09.2020

Е-поща

Цветомира Спасова

МЗХГ Борислав Асенов
CP Interreg V-A GreeceBulgaria 2014-2020
LaFit Consulting

Изп.директор на ДФЗ

-

Иван Симов-МЗХГ
Директора на Дирекция
„ФР“ на ДАНС
УО
на
ПРСР/
МЗХГ
Борислав Асенов
ОИЦ Смолян
УО на ПРСР Борислав
Асенов, Камелия Никова
ОИЦ Смолян

прием
Уведомление за предстояща среща на 0607.08.2020г.
Ууведомление за предстояща среща на 0607.08.2020г.
Заповед
№03-РД/1852-06.07.2020г.
за
одобрение на мярка 7,5,1-първи прием
Писмо за представяне на документи по
мярка 7,5,1-втори прием
Попълнена таблица с индикатори за 2019г.
Одобрение на проект
Информация за обучение по ЗОП –октомври
2020
Писмо за насрочени обучения м.август
2020г.
Писмо за одобрение на процедура мярка
7,5,1 – първи прием
Увед.писмо – Адм.договор 7,5,1- Сдружение
Социална интеграция Златоград
Уведомително писмо-процедура 6,4
Резултати от процедура за оценка 1-ва фаза
Обяснителна
записка,
документи,
приложения – отговор на Писмо ДФЗ по
процедура 6,4 на МИГ
Въпроси за среща с МИГ и УО на ОП
Уведомление по чл.107 от ЗМИП
Промяна на статуса на мярка 4,1 за
активиране на втори прием
Съгласуване на процедура по мярка 4,1втори прием
Съгласуване на процедура по мярка 4,1втори прием
Съгласуване на процедура по мярка 4,1втори прием
Покана за инф.събитие Трявна
Въпроси отговори от/до УО на ПРСР и ДФЗ
Писмо остатъчни средства по ОПОС и ОПРЧР
Информация по мярка 19.3
Искане за контактна информация за
оференти по мярка 7,5,1-втори прием
Представяне на контактна информация за
оференти по мярка 7,5,1-втори прием
Уведомление за промяна в Ръководителя на
УО на ОПИК
Писмо за наблюдатели по мярка 4,2 – първи
прием
Уведомително
писмо
за
обучения
м.октомври 2020
Активиране оценителна сесия 4,2 първи
прием
Писмо рестарт на процедури от РУО до МИГ
Указания бюджет 2021г.
Уведомително писмо мярка 7,5 – втори
прием
Проект QUALFARM и с участието на
Партньори: МИГ Обединени на общини
Еврос и МИГ Селски изследвания и развитие
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по

Изх.№20-955

16.09.2020

Е-поща

Партньори
ИНТЕРЕГ

Изх.№20-956

16.09.2020

Е-поща

Вх.№20-957

17.09.2020

Е-поща

Секретариат
на
програмата за код по
процедурата
Joint Secretariat
CP “INTERREG V-A GreeceBulgaria 2014-2020”

Вх.№20-962

21.09.2020

Е-поща

ДФЗ София

Изх.№20-963
Вх.№20-964

21.09.2020
23.09.2020

Е-поща
Е-поща

Вх.№20-965
Вх.№20-968

23.09.2020
25.09.2020

Е-поща
Е-поща

Цветомира Спасова
Иван Симов
ВОМР
ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ ООД
Цветомира Спасова

Изх.№20-969
Изх.№20-970

25.09.2020
28.09.2020

Е-поща
Поща

УО на ПРСР
ДФЗ Габрово

Изх.№20-973

28.09.2020

Е-поща

Вх.№20-975

29.09.2020

Е-поща

Изх.№20-976

29.09.2020

ИСУН

Изх.20-978

30.09.2020

Поща

УО на ПРСР
Лозана Василева
УО на ПРСР
Ралица Василева
ИСУН статус 7,5,1-втори
прием
Изпълн.директор на ДФЗ

Изх.№20-979

30.09.2020

Поща

ДФЗ Габрово

Вх.№20-983
Изх.№20-984
Вх.№20-989

06.10.2020
07.10.2020
13.10.2020

Е-поща
Поща
Е-поща

QUALFARM
ДФЗ Габрово
ДФЗ-РА

Изх.№20-993

19.10.2020

Е-поща

Вх.№20-994
Изх.№20-995

19.10.2020
19.10.2020

Е-поща
Е-поща

УО на ПРСР
Борислав Асенов
ВОМР -ДФЗ
УО на ПРСР

Вх.№20-998

20.10.2020

Е-поща

Изх.№20-999

21.10.2020

Е-поща

Изх.№201000/

21.10.2020

Е-поща

НСМ
Tanya
Georgieva
(ruralnet@abv.bg)
УО на ПРСР Борислав
Асенов, Камелия Никова
ОИЦ Смолян

Изх.№201001

22.10.2020

Поща

Изп.Директор на ДФЗ

Уведомително писмо за приключване на
процедура мярка 4,2 –първи прием

Изх.№201002
Вх.№20-1006

22.10.2020

Поща

УО на ПРСР

23.10.2020

Поща

Вх.№20-1007

23.10.2020

Е-поща

Ръководител
ПРСР
ОИЦ Смолян

Вх.№20-1008

23.10.2020

Е-поща

ДФЗ – РА

Уведомително писмо за приключване на
процедура мярка 4,2-първи прием
Отстраняване на нередности по заявление
за бюджет 2021 по подмярка 19.4
Съгласуване на процедура мярка 4,2-втори
прием
Указания във връзка с коригирани договори

на

проект

на Северен Еврос, Гърция; МИГ Харманли.
QUALFARM и с участието на Партньори: МИГ
Обединени на общини Еврос и МИГ Селски
изследвания и развитие на Северен Еврос,
Гърция; МИГ Харманли.
QUALFARM програма за трансгранично
сътрудничество Interreg Greece - Bulgaria

УО

на

Код за процедурата 98000252
QUALFARM програма за трансгранично
сътрудничество Interreg Greece - Bulgaria
Уведомително писмо по подмярка 19.4 за
отстраняване на нередности
Документи по проект ТГС
Международна конференция 5-7 октомври
к.к.Албена
Межд.конференция Албена – Покана
QUALFARM програма за трансгранично
сътрудничество Interreg Greece - Bulgaria
Информация по мярка 7,5,1-втори прием
Обяснителна записка по мярка 7,5,1 – втори
прием
Заявка за бюджет 2021г.
Държавни помощи по подмярка 1,1 и 1,3
Актуализация на документи по процедура
7,5,1
Уведомително писмо по подмярка 19.4 за
отстраняване на нередности
Допълн. Документи към обяснителна
записка по мярка 7,5,1 – втори прием
Подаден проект
Допълн.документи за ПП 0013 по мярка 7,5,1
Известие за промяна в договора по
подмярка 19.2
Екселски файл към Бюджет 2021 на МИГ
Кирково-Златоград в изискуемата форма
Указания за корекция на договор по 19.2
Писмо за определяне на наблюдатели по
мярка 4,1 – втори прием
Покана
за
работна
среща
между
представителите на МИГ, ДФЗ и УО на ПРСР
Актуализиране обява и документи по мярка
4,2 –втори прием
Проверка и Съгласуване на процедура по
мярка 4,2 –втори прием
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Анна Орцева
ДФЗ

по подмярка 19.2
Уведомително писмо за отстраняване на
нередности по мярка 7,2 за кандидат
община Златоград
Писмо за корекции по заявление за бюджет
2021 по подмярка 19.4

Вх.№20-1010

27.10.2020

Поща

Изх.№201011

27.10.2020

Е-поща

Вх.№20-1012

27.10.2020

Поща

Ръководител на УО на
ПРСР/документа
е
регистриран с № 19-19-202-5/ 27.10.2020
ДФЗ

Вх.№20-1016

30.10.2020

Поща

ДФЗ

Вх.№20-1017

30.10.2020

Поща

ДФЗ

Изх.№201021
Изх.№201028
Вх.№20-1030

02.11.2020

Е-поща

УО ПРСР/ЦКЗ

09.11.2020

Е-поща

УО на ПРСР, ДФЗ

10.11.2020

Поща

ДФЗ

Вх.№20-1031

10.11.2020

Поща

ДФЗ

Изх.№201032-до 1034
Вх.№20-1037

10.11.2020

ИСУН

ИСУН

13.11.2020

Е-поща

Лидер Мрежа

Вх.№20-1038

13.11.2020

Е-поща

Лидер Мрежа

Вх.№20-1039

16.11.2020

Поща

ДФЗ

Вх.№20 1044
Вх.№20 1045
Вх.№20-1046

18.11.2020

Поща

ДФЗ

18.11.2020

Поща

18.11.2020

Е-поща

Изпълнителен директор на
ДФЗ
Дирекция ЦКЗ

Изх.№201047
Вх.№20-1053

19.11.2020

Е-поща

Дирекция ЦКЗ

27.11.2020

Е-поща

Лидер Мрежа

Вх.№20-1054

30.11.2020

Е-поща

Лидер Мрежа

Вх.№20-1057
Изх.№201063
Вх.№20-1081

03.12.2020
09.12.2020

Е-поща
Е-поща

ДФЗ
ДФЗ, УО на ПРСР

15.12.2020

Е-поща

Вх.№20-1088

15.12.2020

Поща

Трансгранично
сътрудничество с Гърция
ДФЗ

Вх.№20-1089

16.12.2020

Поща

ДФЗ

Вх.№20-1090

16.12.2020

Поща

ДФЗ

Изх.№201091
Вх.№20-1092
Вх.№20-1093
Изх.№20-

17.12.2020

Е-поща

УО на ПРСР

Покана за сключване на договор мярка 7,5ПП №0004-община Кирково
Покана за сключване на договор мярка 7,5ПП №0006-Старцево
Покана за сключване на договор мярка 7,5 –
първи прием №0007- Гайдарите
Наблюдател 4,2-втори прием

17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

Е-поща
Е-поща
Е-поща

ПРСР ВОМР Иван Симов
УО ОПИК
УО на ПРСР

Рекламни материали 2020 на МИГ
Указания за подбор на проекти
Писмо приключване на процедура мярка

Уведомително писмо за подписване на
Анекс към договора с община Кирково по
мярка 7,2
Покана за представяне документи за
договор мярка 7,5-първи прием за община
Кирково
Покана за сключване на договор мярка 7,5първи прием Златоград
Активиране на процедура за прием по мярка
4,2
Уведомително
писмо
за
обучения
м.декември 2020
Покана за сключване на договор мярка 7,5първи прием за ПП №0006-Старцево
Покана за сключване на договор мярка 7,5 –
първи прием за ПП №0007- Гайдарите
Процедура мярка – уведомителни писма –
мярка 4,1
Обща позиция на Асоциация Лидер Мрежа
за ПП2021-2027
Въпроси до УО на ПРСР относно провеждане
на информационни събития по 19.4
Решение за одобрение на разходи за
първото шестмесечие
Одобрение първо шестмесечие - аванс
2020г.
Одобрение на процедура мярка 7,5,1 – втори
прием
Информация за подготовка и промяна на
публичния модул на ИСУН
Предоставена информация за публичния
модул на ИСУН
Въпроси до МЗХГ относно провеждане на
събития онлайн
Отговор на Въпроси до МЗХГ относно
провеждане на събития онлайн
Отговор за онлайн събития по 19.4
Уведомително писмо за обучения м
декември
Одобрен проект INTERREG
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1094
Изх.№201095
Вх.№20-1096

17.12.2020

Поща

ДФЗ

17.12.2020

Поща

ДФЗ

Вх.№20-1102

28.12.2020

Е-поща

Вх.№20 1103

29.12.2020

Е-поща

Асоциация
Българска
национална ЛИДЕР мрежа
ЛИДЕР мрежа

4,1-втори прием
Писмо приключване на процедура мярка
4,1-втори прием
Сключване на договор мярка 7,5-първи
прием Община Златоград
Информация от УО на ОПНОИР
Писмо информация относно ОПРЧР

Данните са извлечени от регистъра на общата кореспонденция на МИГ Кирково - Златоград.
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