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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 20142020
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
заинтересовани лица, намери израз в следното:
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- беше популяризирана Стратегията за ВОМР, с акцент за възможностите й
спрямо всяка от групите;
- при изготвянето на насоките за кандидатстване през 2019, 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;
- указа се конкретна помощ в процеса на изпълнение – особено по мерките по
ОПИК и ОПРЧР с подписани административни договори;
- популяризираха се на проектни дейности и продукти за одобрените проекти;
През 2019 г. служителите от МИГ Кирково-Златоград, отговарящи за прилагане
на СВОМР, консултираха заинтересовани лица от територията във връзка с мерките
включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. Консултациите
бяха провеждани, както по време на информационни срещи така и индивидуално в
офисите на МИГ. Интересът към възможностите, които предоставя Стратегията се
засилва значително, съдейки от многобройните посещения на официалния сайт,
фейсбук страницата и от зачестилите се обаждания по телефона, както и от
посещенията в двата офиса на МИГ в Златоград и Кирково.
През отчетния период МИГ Кирково - Златоград осигуряваше въздействие с
представители на заинтересованите страни, като:
 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 горните сектори;
 Подпомага прилагането на Стратегията;
 Информира потенциални кандидати с Условията за кандидатстване и
изпълнение по предвидените мерки;
 Консултира представители на заинтересованите страни относно процедурата
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;
През отчетния период са сформирани 5 оценителни сесии ( процедури по
мерки 7,2; 6,4; ЧР-1, ЧР-2 и 7,5,1).
Една от оценителните сесии-по мярка ИК2,2 на ОПИК, е сформирана през
предходния отчетен период, като е функционирала главно през настоящия.
През 2019 г бяха обявени и финализирани приеми на проектни предложения по
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Общият брой подадени проектни предложения са 49 за 2019г., разпределени по мерки
от Стратегията, както следва:
1. 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“- 2 броя;
2. 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ - 33 броя;
3. 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"5 броя;
4. ЧР.2 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги
чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково-Златоград“ – 2 броя;
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5. Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на
територията на МИГ Кирково - Златоград”- 7 броя;
Приключила е оценката на всички 6 процедури, обявени по мерки на МИГ.
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:





1 доклад е одобрен от ОПИК,
2 доклада са одобрени от УО на ОПРЧР,
1 доклад по ПРСР е одобрен от ДФЗ, заедно с 1 извадково проектно
предложение;
2 доклада по ПРСР (изпратени на 08.05.2019 и на 26.09.2016 г) са в процес на
одобрение от ДФЗ, като към датата на доклада са неразпределени за оценка от
Фонда.

Обобщено, въздействието по групи и сектори е както следва:
Група
Сектор
Прил. Приеми Пост.
Одобр
Скл.
мерки
проекти проекти Догов.
БИЗНЕС Микропредприятия, 6,4
2
33
11
0
извън сектора на ЧР1
земеделието;
Малки и средни ИК
2
9
9
9
предприятия, извън ЧР1
сектор земеделие;
Земеделски
4,1;4,2 само
производители
и
общ.
преработватели;
обсъжд
Малки земеделски
4,1;4,2 само
стопанства
общ.
обсъжд
ПУБЛИОбщини
7,2 7,5
4 бр
8
7
4
ЧЕН
ЧР1
ЧР2
Учебни заведения
7,2 7,5
2 бр
1
1
ОБЩЕСТВЕН

и 7,2 7,5
ЧР2
7,2 7,5

3 бр

6

5

2 бр

1

1

Поделения
на 7,2 7,5
вероизповеданията

2 бр

Сдружения
ЮЛНЦ
Читалища

Обучен
инф.ср
Инф. Ср
06/2019
Инф. Ср
06/2019
Инф. Ср
11/2019
Инф. Ср
11/2019

обуч
06/2019
обуч
06/2019
обуч
06/2019
обуч
06/2019

През отчетния период са подписани 13 административни договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по четири мерки от три Оперативни програми.
 ОПИК: Мярка ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Кирково-Златоград“ 7 (седем) договора на общата
стойност на БФП - 1 952 619.89 лв.;
 ПРСР: Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“- 1 (един)
договор с обща стойност на БФП: 391 120,34 лв.;
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ОП РЧР: Мярка ЧР1 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане
на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите
лица на територията на МИГ Кирково – Златоград" 3 (три) договора на общата
стойност на БФП - 770 283,75 лв.;
Мярка ЧР2 „МИГ Кирково - Златоград - По-добър достъп до устойчиви услуги,
вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ
Кирково – Златоград“, 2 (два) броя а договора на обща стойност на БФП - 386
954,64 лв.,
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 13 проекта, по които има подписани договори. Същевременно, не са
одобрени от страна на ДФЗ оценителните доклади по останалите 2 процедури по
ПРСР, включените в тях 17 одобрени проекта, както и 1 бр. неизвадков проект от
одобрена процедура на МИГ Кирково – Златоград.
През периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. са извършени две проучвания на
територията на Сдружението, със следните дейности:
Дейност 1: „Проучване и анализ на конкретни добри практики от България
и други страни от ЕС за внедряване на иновации в съществуващи предприятия
на територията на МИГ в земеделието“.
Проучването и анализа са възложени от МИГ „Кирково-Златоград“ за изпълнение,
съгласно договор У-10/30.04.2019г.,
на Агенция за регионално икономическо
развитие – Стара Загора, в който са изложени конкретни добри практики (от България
и други страни от ЕС) за внедряване на иновации в съществуващи предприятия на
територията на МИГ Кирково- Златоград в земеделието - производството,
преработката и маркетинга на селскостопански продукти; проучване на нормативната
уредба, регистрационните/патентни режими, законодателството и т.н. за внедряване
на иновациите. В документа са включени добри практики по отношение на развитието
на МСП в селските райони чрез създаването на иновативни продукти и/или
внедряването на иновативни технологии и бизнес-модели, които са приложими в МИГ
„Кирково – Златоград”. Внедряването на иновации в съществуващите предприятия за
производство, преработка и маркетинг на селскостопански продукти на територията
на МИГ „Кирково-Златоград” би повлияло върху ключовоопределящите параметри за
устойчиво икономическо развитие и цялостното развитие на територията.
Проучването е ориентирано към конкретно приложими за съществуващите
предприятия работещи иновативни практики, чрез които може да се стимулира
тяхното развитие.
Дейност 2: „Проучване за възможностите за клъстеризация и развитие
на бизнеса от територията на МИГ, извън сектор земеделие.
Направеното проучване служи като основа за създаване на иновационна среда и
пазарно позициониране на територията на МИГ Кирково-Златоград, тъй като
икономиките и на двете общини са с разнообразна откъм представените в
проучването икономически сектори структура. Очакванията за растеж и на двете
икономики са свързани с транспортните връзки със съседна Гърция. Те създават
предпоставки за смесен тип клъстери, включващи земеделски и неземеделски
дейности, като част от веригата на доставките и добавената стойност. Потенциалът за
този растеж са природните ресурси на двете общини и свързаните с тях сектори на
икономиките дават стабилна основа за създаване и развитие на местен бранд на
продукти и услуги, който да насочва клиентите/посетителите/туристите, че
продуктите и услугите носят определено постоянно високо качество и добавена
стойност от ползването им.
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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, а също така и чрез индивидуални
консултации в офиса на МИГ. Проведени са 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 се проведе и обучение 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 организираните дейности през периода по мерки ЧР-1 и ЧР-2 от Стратегията,
е постигнато въздействие върху следните уязвими групи:
- лица с увреждания, както и възрастни хора над 65 г. 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. В одобрените по тази мярка проектни
предложения (приемът, оценката и договарянето на проектните по мярката е
извършено през настоящата година) е 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.
- 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. В Стратегията за ВОМР е включена
мярка, в рамките на която е приключила процедура, конкретно адресираща нуждите
на тази група - Мярка „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“ (ОПРЧР Ос1, ИП 1, 3 и 6) и цели да подобри достъпа до заетост и качеството
на работните места е организиран от МИГ прием и приключена процедура със
сключени договори с бенефициенти. За одобрените и изпълнявани през периода 4
проектни предложения по тази мярка са обучени или предстои да бъдат обучени 118
лица, от които с основно образование 12, трайно безработни над 1 година - 18,
безработни над 54 години – 30. За 101 лица предстои да бъде осигурена заетост.
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4.Изпълнение на целите на СВОМР.
Изпълнението на целите на Стратегията през отчетния период е 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).
По-голямата част от дейностите и проектите са в обхвата на СЦ 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“ на стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград
са насочени към повишаване на заетостта на населението, чрез създаване на нови
работни места.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 се реализира чрез следните 5 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 са в процес на одобрение от УО по обявяване прием на проектни
предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по №BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярката с два крайни
срока: Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.; бюджет по мярката:
684 530,00лв.;


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 са в
процес на одобрение от УО по обявяване 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: 25.05.2020
година, 17:00 часа.; бюджет по мярката: 293 370,00лв.



6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР - Към
отчетния период е обявена процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково Златоград Мярка 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на
територията на МИГ Кирково - Златоград” за прием на проектни предложения
за периода от 11.01.2019 до 11.03.2019г. Мярката, вкл. Условията за
кандидатстване и критериите за оценка са популяризирани през 2018 и 2019г,
Организирани са изключително много индивидуални срещи с потенциални
кандидати за разяснения и консултиране. Мотивирани са кандидатите за
участие, главно с атрактивните условия (интензитет на помощта, допустими
дейности). По нея са постъпили значителен за МИГ проектни предложения -33,
Информация за дейността по Процедурата от Приема до подписване на
договори е посочена в Раздел 5,1,3 от настоящия доклад.
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ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията
на МИГ Кирково-Златоград“ от ОПРЧР – Процедурата е обявена през
предходния отчетен период с № BG16RFOP002-2.033- МИГ Кирково – Златоград
„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ
Кирково – Златоград“ с първи краен срок - 17.12.2018 г. 17:00 часа. Процедурата
е приключена през 2019г., с одобрен Оценителен доклад със 7 класирани
проектни предложения от УО на ОПИК. С всички тях е сключен
административен договор. Поради изчерпване на финансовия ресурс, не е
обявяван втори прием.



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“ (ОПРЧР: Ос 1 Инвестиционен приоритет 1, 3 и 6)
Обявена процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане
на младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите
лица на територията на МИГ Кирково – Златоград" с първи краен срок 30.05.2019 г. 17:00 часа. Процедурата е приключена през отчетния период, с
одобрен Оценителния доклад с 4 класирани проектни предложения от УО на
ОПРЧР .

По Стратегическа цел 1 са организирани три приема.
В изпълнение на Стратегическа цел 1 са постъпили 45 проектни предложения на
обща стойност 7 013 094.92 хил. лв., , в т.ч
- 33 по мярка 6,4, на обща стойност 3 437 599.63
7 по мярка ИК 2,2, на обща стойност – 2 169 577.64
5 по мярка ЧР-1, на обща стойност - 1 405 917.65
По Стратегическа цел 1, са одобрени от МИГ 10 проекта, в т.ч.
- 11 по мярка 6,4, на обща стойност 916 414.14
7 по мярка ИК 2,2, на обща стойност - 1 952 619.89
3 по мярка ЧР-1, на обща стойност –
770 283.75
По Стратегическа цел 1 са подписани 10 административни договора.
Общата сума на изпълняваните проекти по тази СЦ е както следва:
ОПИК - Общо допустими разходи – 2 169 577,64 лв. БФП - 1 952 619,89 лв. -7 проекта
ОПРЧР - Общо допустими разходи – 770 283,76 лв., БФП- 770 283,76 лв. - 3 проекта
Проектите, които са в процес на изпълнение са :
 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;
 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;
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Подобряване на производствения капацитет и увеличаване обема на износа в
"СВОБОДА- 97"АД;
"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";

Постигнати резултати по Стратегическа цел 1 през периода
1. Подкрепени инвестиционни дейности извън сектор земеделие и подпомогнат
процеса на диверсификация на местната икономика, създадени работни места –
11 проекта одобрени от МИГ, създадени или развити 11 нови бизнес дейности
или нови микропредприятия, осигурени 144 нови работни места за одобрените
и договорени проекти по трите процедури
2. Трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за
повишаване на капацитета на 7 МСП от територията на МИГ, в т.ч 6 от Община
Златоград и 1 от Община Кирково
3. Увеличен броят на започналите работа безработни или неактивни младежи до
29 г. и безработни над 29 год. Увеличен броят на икономически неактивните
младежи извън образование и обучение на възраст до29 г. вкл., които са
получили предложение за обучение, работа, стаж или обучение по време на
работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието.
Повишена квалификацията на заетите лица със средно или по-ниско
образование, водещо до повишаване производителността на бизнеса. – За
одобрените през 2019 година - 118
бр. обучени, 101 бр. предложения за
работа след обучение, включени 8 безработни или неактивни младежи до 29 г.
КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: „Създаване на качествена жизнена
среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в
публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги , развитие на
туризма и съхраняване на културното наследство“ са ориентирани три мерки:


Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Обявена процедура
BG06RDNP001-19.148МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ за прием на проектни предложения с първи краен
срок: 31.01.2019 г. 17:00 ч. Процедурата е приключена, с одобрен оценителен
доклад с две класирани проектни предложения от УС на МИГ и от ДФЗ на
извадков принцип одобрено едно проектно предложение през отчетния период.



Мярка ЧР2 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги
чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград,
инвестиционен приоритет 3 на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР 2014 – 2020 г.
Обявена процедура № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър
достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран
подход на територията на МИГ Кирково - Златоград", от Стратегията за ВОМР
на „МИГ Кирково - Златоград“ с краен срок за подаване на проектните
предложения 01 юли 2019 г. 17:30 часа. Приключена процедура с одобрен
оценителен доклад с две класирани проектни предложения от УО ОПРЧР.
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Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на
територията на МИГ Кирково - Златоград”, извън ПРСР (ЕЗФРСР). Обявена
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” за прием с първи краен срок : 07.08.2019 г.- 17:00 ч.
Процедурата е приключена с Одобрен оценителен доклад с класирани 6
проектни предложения от УС на МИГ. Представен оценителен доклад пред ДФЗ
за проверка и становище.

По Стратегическа цел 2 са организирани три приема.
В изпълнение на Стратегическа цел 2 са постъпили 11 проектни предложения на обща
стойност 1 413 158.96 хил. лв., , в т.ч
- 2 - по Мярка 7.2. на обща стойност - 782 183.80
- 2 –по Мярка ЧР2 на обща стойност – 469 399.20
- 7- по Мярка 7.5.1 на обща стойност – 161 575.96
По Стратегическа цел 2, са одобрени от МИГ 10 проекта, в т.ч.
- 2 по мярка 7.2, на обща стойност - 782 183.80
- 2 по мярка ЧР2 на обща стойност – 386 954.64
- 6 по мярка 7.51 на обща стойност – 161 575.96
По Стратегическа цел 2 са подписани 3 административни договора.
Общата сума на изпълняваните проекти по тази Цел е 778 074,98, в т.ч.
- ПРСР - Общо допустими разходи и БФП - 391 120,34 лв. - 1 проект
ОПРЧР - Общо допустими разходи и БФП- 386 954,64 - 2 проекта
Проектите, които са в процес на изпълнение са :
- ОБЩИНА КИРКОВО - "Благоустрояване на улици" в с.Бенковски, община
Кирково - първи етап“
- ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД – „Социални и здравни услуги в домашна среда –
интегрирани услуги за качествен живот“
- ОБЩИНА КИРКОВО - "Изграждане на интегриран модел за предоставяне на
устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги на територията на община
Кирково"
Постигнати през годината резултати по изпълнението на СЦ2 от стратегията:
1. Подобрена средата и качеството на живот на населението чрез инвестиции в
публична инфраструктура – 1 обект, в Община Кирково;
2. Подобрен достъпа до качествени социални и здравни услуги на децата и
възрастните хора с увреждания, в т.ч. възрастните над 65 г. 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.
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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 2019г., е приет с Решение № УС-4.36/30.08.2018г. на
УС на МИГ Същият е изпратен или съгласуван с УО на трите Оперативни програми.
Съгласно писмо от УО на ОПРЧР 2014-2020, за препоръчително обявяване на
процедурите по програмата през първо полугодие на 2019г. и във връзка с
невъзможността да бъде стартиран приема на документи по одобрената стратегия за
Водено от общностите местно развитие, поради фактори, произтичащи от промени в
нормативната уредба и други, индикативният график за 2019г. е актуализиран с
решение № УС-5.40/27.09.2018г. на Управителния съвет. Поради актуализации в
указания на ОП РЧР, провеждане на съгласувателните процедури с МФ, УО и
обществени обсъждания, с решения № УС-11.69/15.01.2019г., УС-13.84/12.03.2019г.,
№УС-20.116/15.07.2019г,
№УС-22.127/27.08.2019г.
и
№УС-24.132/05.12.2019г.
актуализира индикативния график за 2019г. Графиците и актуализации са
публикувани на сайта на Сдружението.
Съгласно актуализирания ИГ за 2019 г., за отчетения период обявихме и
финализирахме първи прием на оценка на проектни предложения по следните мерки
от СВОМР:
1. 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“;
2. 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“;
3. 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";
4. ЧР.2 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги
чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково-Златоград“;
5. Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на
територията на МИГ Кирково - Златоград”.
5,1,2 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти
на потенциалните кандидати.
Екипът на Сдружение „МИГ Кирково - Златоград” организира обучения на
местни лидери и информационни срещи с участието на земеделски производители,
представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора,
упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на
кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и неправителствените
организации, на общинските и социални институции. Целта на срещите беше
информиране на заинтересованите страни и потенциалните кандидати по Стратегията
за ВОМР 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.
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Срещите имаха също така за цел да представят дейността на сдружението по
изпълнение на стратегията, осъществена през текущия период.
За първото полугодие на 2019г., екипът на Местна инициативна група Кирково –
Златоград организира и проведе обучения, семинари и информационни срещи по
населени места на територията на двете общини, включени в раздел „Дейности за
популяризиране“, както следва:
 4 (четири) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката
на проекти по СВМОР за най-малко 20 участници;
 4 (четири) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката
на проекти по СВМОР за най-малко 10 участници;
 2 (две) еднодневни обучения за местни лидери и бенефициенти за наймалко 10 участници на 10 юни 2019г., в с.Кирково и на 11 юни 2019г. в
гр.Златоград.
В срещите и обученията взеха участие общо 156 активни граждани, представители на
бизнеса, публичния и нестопанския сектор местни лидери и бенефициенти от община
Кирково и община Златоград.
За второто полугодие на 2019г., екипът на „МИГ Кирково - Златоград“ организира
обучения на членове на КВО и екипа на МИГ и информационни срещи с участието на
земеделски производители, представители на кметствата, на читалищата, на детските
градини, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални
институции и проведе по населени места на територията на двете общини – Кирково и
Златоград, както следва:
 7 (седем) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на
проекти по СВМОР за най-малко 10 участници;
 1 (едно) двудневно обучение за членове на КВО и екипа на МИГ (за най-малко
10 участници)в с.Кирково.
В срещите и обученията взеха участие общо 109 активни граждани, представители на
бизнеса, публичния и нестопанския сектор, включително членове на КВО и екипа на
МИГ.
Целта на срещите беше информиране на заинтересованите страни и потенциалните
кандидати по мярка ЧР.2 на ОПРЧР и мерки 4,1; 4,2 ;7.5.1 от Стратегията за ВОМР 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. Срещите
имаха също така за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на
стратегията, осъществена през последните месеци. Презентирани и обсъдени бяха:
Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР
през 2019 година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при
оценка и одобрение на подадени проектни предложения, при отваряне на приема.
За всички горепосочени публични прояви, в указания срок е уведомяван писмено УО
на ПРСР и ДФЗ.
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.
Заявените идеи за проектни предложения са в различни направления, като създаване
на автомивка, къща за гости, оборудване на фризьорски и козметични салони,
закупуване на земеделска техника и други. Потенциалните бенефициенти получават
помощ и конкретни насоки във връзка с подготовка на техните проектни
предложения по конкретните мерки от Стратегията за ВОМР.
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5,1,3 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от
потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор;
За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ публикува актуална информация
на електронната страница: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com и на фейсбук
страницата си. През периода на отчитане е работено по шест покани за прием на
проектни предложения по мерки, както следва:
- Мярка ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Кирково-Златоград“
- Мярка 7.2 – „Инвестиции за малка по мащаби инфраструктура“ –
- Мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделските дейности“
- Мярка ЧР-1 – „Достъп до заетост на безработни лица и инвестиции в
повишаване квалификацията на заетите лица:
- Мярка ЧР-2 – „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и
социални услуги чрез интегриран подход“
- Мярка 7,5 – „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване на културно и природно наследство“:
За всеки от обявените в ИСУН 2020 приеми са поставени покани на информационни
табла на МИГ, намиращи се в сградите на двете общински администрации на
територията, на информационните табла пред офисите на МИГ. Публикация е
направена и в местна електронна медия. След изтичане крайния срок за прием на
проектни предложения бяха сформирани съставите на Комисии за подбор на проектни
предложения, предварително одобрени 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.
Процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2
„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ
Кирково-Златоград, финансирана по ОПИК 2014 – 2020.
По процедурата са подадени 7 бр. проектни предложения. Срок за
кандидатстване по процедурата е за периода 05.11 до 17.12.2018 г. 17:00 часа Оценката
на проектни предложения стартира през 2018 г. и приключи на 01.02.2019 г. Оценката
се извърши в законово установения срок от 30 работни дни от крайния срок за прием
по процедурата. По процедурата бяха класирани 7 броя проектни предложения, като за
финансирането за тях е наличен финансов ресурс. Оценителният процес се извърши в
информационната система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани
с него. Оценителният доклад е приет от УС на МИГ на с решение № УС-12,78 от
01.02.2019 г. След направена проверка за законосъобразното провеждане на
оценителния процес от страна на УО на ОПИК на 14.03.2019 г. е одобрен оценителния
доклад на КППП по процедурата.
Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката - 1 955 800,00 лева;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 7
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 7
- Общ брой сключени договори – 7
- Общ размер на подадените проектни предложения- 2 196 453.64
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 2 169 577.64
- Общ размер на сключени договори – 2 169 577.64
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- Общата стойност на БФП на одобрените проекти - 1 952 619.89 лв.;
- Остатък по мярката – 3 180,11 лева
Във връзка с Решение №18.104/31.05.2019г. от проведено заседание на УС на
Сдружението, МИГ Кирково – Златоград поради изчерпан финансов ресурс няма да
обявява втори прием по мярката.
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/78-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka-h1
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения:http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/Spisak-IK-22--odobreni-rezerv-othvarleni.pdf
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР
на
МИГ
Кирково
–
Златоград:
http://mig-kirkovozlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-DOGOVORENI-proekti31.10.2019.pdf
Процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ , финансирана по ПРСР
По процедурата са подадени 2 бр. проектни предложения. Първи срок за прием на
проектни предложения е от 05.12.2018 г. краен срок: 31.01.2019 г. 17:00 часа. Оценката
се извърши в законово установения срок от 30 работни дни от крайния срок за прием
по процедурата. По процедурата бяха класирани 2 броя проектни предложения, като за
тях е наличен финансов ресурс. Оценителния процес се извърши в информационната
система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани с оценителния
процес. Оценителният доклад е одобрен на 08.03.2019г. от УС на МИГ и представен
пред ДФЗ за становище След направена проверка за законосъобразното провеждане на
оценителния процес от страна на ДФЗ на 29.08.2019г.е одобрен оценителния доклад на
КППП по процедурата, както и на извадков принцип едно проектно предложение по
нея.
Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката – 782 320,00 лева;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 2
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 2
- Общ брой сключени договори – 1
- Общ размер на подадените проектни предложения- 782 183.80 лева
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 782 183.80 лева
- Общ размер на сключени договори – 391 120.34 лева
- Общата стойност на БФП на одобрените проекти – 782 183.80 лева.
- Остатък по мярката – 136,20 лева
Във връзка с Решение №18.105/31.05.2019г. от проведено заседание на УС на
Сдружението, МИГ Кирково – Златоград поради изчерпан финансов ресурс няма да
обявява втори прием по мярката.
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/79-pokana-za-priem-na-proekti-po-myarka7-2
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Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/Spisak-7.2--proekti-predlozheni-za-finansirane--iothvarl.pdf
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР
на
МИГ
Кирково
–
Златоград:
http://mig-kirkovozlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-DOGOVORENI-proekti31.10.2019.pdf
Процедура BG06RDNP001-19.195 - МИГ Кирково-Златоград - Мярка 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.
По процедурата са подадени 33 бр. проектни предложения. Първи срок за прием на
проектни предложения е през периода 11.01.2019г.- 11.03.2019 г.17:00 часа.
Оценителната сесия е активирана на 14.03.2019г. По процедурата едно проектно
предложения е получено извън обявения първи период за прием на проектни
предложение. Едно проектно предложение се смята за оттеглено, защото от същия
кандидат е подадено и друго проектно предложение. При тези условия оценката се
извърши в законово установения срок от 30 работни дни от крайния срок за прием по
процедурата. По процедурата бяха класирани 11 броя проектни предложения, като за
тях е наличен финансов ресурс. Оценителният процес се извърши в информационната
система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани с оценителния
процес. Оценителният доклад на КППП по процедурата е изготвен на 24.04.2019г..
Одобрен е от УС на МИГ с Решение №УС-15,95 от 25.04.2019 и е изпратен на УО на
ПРСР и ДФЗ на 08.05.2019г за проверка и становище по компетентност. Не е
разпределен за оценка от ДФЗ.
Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката – 977 900,00 лева;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 33
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 11
- Общ брой сключени договори – 0
- Общ размер на подадените проектни предложения- 3 437 599.96 лева
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 1 346 878.57 лева
- Общ размер на сключени договори – 0
- Общата стойност на БФП на одобрените проекти – 916 414.14 лева.
- Остатък по мярката – 61 485,86 лева
Втори прием по процедурата ще бъде обявен след Становището на ДФЗ относно
одобрение на оценителния доклад по проведената процедура. Сумата по приема да бъде
съобразена със сумата, одобрена от ДФЗ за предложенията по първи прием
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти по мярка 6.4 – „Инвестиции в подкрепа на неземеделските
дейности“
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/neaktualnipokani-arhiv/187-6-4-11-01-2019-11-03-2019
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/Spisak-64-odobr_rez_othv.pdf
Процедура BG05M9OP001-1.049 "МИГ Кирково - Златоград - Достъп до заетост на
икономически неактивни и безработни лица, в т.ч. насърчаване и подпомагане на
младежката заетост и инвестиции в повишаване квалификацията на заетите
лица на територията на МИГ Кирково – Златоград".
Първият краен срок за подаване на проектните предложения е 30.05.2019 г. 17:00 часа.
По процедурата са подадени 5 бр. проектни предложения. Община Златоград е подала
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две проектни предложения по процедурата - BG05М9ОР001-1.049-0003, подадено на
29.05.2019г. и BG05М9ОР001-1.049-0005 подадено на 30.05.2019г. в 14.54 часа. С оглед
спазване изискванията в Условията за кандидатстване по Процедурата, при подадени
повече от едно предложение от един кандидат по процедурата Към оценителната
сесия е присъединено само последното подадено проектно предложение на кандидата
Община Златоград – BG05М9ОР001-1.049-0005 и само то беше предмет на оценка.
Оценката се извърши в периода 31.05.2019г. - 11.07.2019г. извън законово
установения срок от 30 работни дни от крайния срок за прием по процедурата. Със
заповед на Председателя на МИГ е удължен срока на работа на КППП, след съгласуване
с УО на ОПРЧР. По процедурата бяха класирани 3 броя проектни предложения, като за
финансирането за тях е наличен финансов ресурс. Оценителният процес се извърши в
информационната система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани
с оценителния процес. Оценителният доклад е приет от УС на МИГ на 15.07.2019 с
решение № УС-20,113. След направена проверка за законосъобразното провеждане на
оценителния процес от страна на УО на ОПРЧР, на 01.08.2019 е одобрен оценителния
доклад на КППП по процедурата. Втори прием по процедурата не е обявяван.
Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката – 1 018 189,48 лева;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 5
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 3
- Общ брой сключени договори – 3
- Общ размер на подадените проектни предложения- 1 405 917.65 лева
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 770 283.75 лева
- Общ размер на сключени договори – 770 283.75 лева
- Общата стойност на БФП на одобрените проекти – 770 283.75 лева
- Остатъчен финансов ресурс – 247 905.73
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/224-224-1-24-04-2019-30-05-2019
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/CHR-1-Spisak-odobreni-rezervni-othvarleni.pdf
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР
на МИГ Кирково – Златоград:
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-RegistarDOGOVORENI-proekti-31.10.2019.pdf
Процедура: № BG05M9OP001-2.041 "МИГ Кирково-Златоград - По-добър достъп до
устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на
територията на МИГ Кирково - Златоград", от Стратегията за ВОМР на „МИГ
Кирково - Златоград“ с подкрепата на Оперативна Програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020.
Първи срок за прием на проектни предложения е за периода от 31.05.2019 г. 01.07.2019 г. 17:00 часа По процедурата са подадени 2 бр. проектни предложения..
Оценката се извърши в законово установения срок от 30 работни дни от крайния срок
за прием по процедурата. По процедурата бяха класирани 2 броя проектни
предложения, като за тях е наличен финансов ресурс. Оценителният процес се
извърши в информационната система ИСУН 2020, където са налични всички
документи свързани с оценителния процес. Оценителният доклад е приет от УС на
МИГ с решение № УС-22,126 от 27.08.2019 г. След направена проверка за
законосъобразното провеждане на оценителния процес от страна на УО на ОПРЧР, на
20.09.2019 е одобрен оценителния доклад на КППП по процедурата.
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Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката – 468 218,52 лева;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 2
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 2
- Общ брой сключени договори – 2
- Общ размер на подадените проектни предложения- 469 399.20 лева
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 386 954.64 лева
- Общ размер на сключени договори – 386 954.64 лева
- Общата стойност на БФП на одобрените проекти – 386 954.64 лева
- Остатъчен финансов ресурс -81 263.88
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-naproekti/neaktualni-pokani-arhiv/234-miarka-chr2-2019-30-05-2019
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения: http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/10.3_CHR-2-Spisak-odobreni-rezothv-2-041.pdf
Сключени договори за финансиране на одобрени проектни предложения към СВОМР
на
МИГ
Кирково
–
Златоград:
http://mig-kirkovozlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/Elektronen-Registar-DOGOVORENI-proekti31.10.2019.pdf
ДЕЙСТВИЯ ОТ МИГ ПО МЕРКИ ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ОПРЧР 20142020, ВКЛЮЧЕНИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ
С писмо изх. №19-522/02.10.2019г. след проведени процедури за подбор оценка на
проектни предложения по двете мерки от Оперативната програма ОПРЧР 2014-2020,
включени в Стратегията за ВОМР на територията на МИГ: BG05M9OP001-1.049 – ЧР-1 –
за обучение и заетост и BG05M9OP001-2.041 – ЧР-2 – за социални и здравни дейности, с
мотивирана докладна записка до УО на ПРСР 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020 и ОПИК
2014-2020 е отправено искане за компенсирана промяна в бюджета по двете мерки по
ОПРЧР от Стратегията на ВОМР: Мярка ЧР-2 (ОПРЧР Ос 2, ИП 3 Мярка „По-добър достъп
до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на
територията на МИГ Кирково – Златоград) в Мярка ЧР-1 ( ОПРЧР Ос 1 ИП 1,3 и 6 Мярка
„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“.
Към момента на съставяне на настоящия доклад е одобрено ново индикативно
разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки за прехвърляне на
финансовия ресурс, касаещ двете мерки по ОПРЧР с подписване на Допълнително
споразумение №РД50-41 от 14.01.2020 г, от Председателят на Управителния съвет на
МИГ Кирково-Златоград към Споразумението за изпълнение на Стратегията за
Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за територията на МИГ КирковоЗлатоград и страните по споразумението.

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”, финансирана от ПРСР.
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Първи срок за прием на проектни предложения е 03.06.2019г. - 07.08.2019г. 17:00 часа
По процедурата са подадени 7 бр. проектни предложения.. Оценката се извърши в
законово установения срок от 30 работни дни от крайния срок за прием по
процедурата. По процедурата бяха класирани 6 броя проектни предложения, като за
финансирането за тях е наличен финансов ресурс. Оценителният процес се извърши в
информационната система ИСУН 2020, където са налични всички документи свързани
с оценителния процес. Оценителният доклад е приет от УС на МИГ на с решение № УС23,129 от 21.09.2019 г. След направена проверка за законосъобразното провеждане на
оценителния процес от страна на ДФЗ и УО на ПРСР е одобрен оценителния доклад на
КППП по процедурата.
Показатели по мярката:
- Общ финансов ресурс за мярката –195 580,00 лева.;
- Общ брой на подадените проектни предложения- 7
- Общ брой одобрени проектни предложения от МИГ – 6
- Общ брой сключени договори – 0
- Общ размер на подадените проектни предложения- 1691 575.96 лева
- Общ размер на одобрени проектни предложения от МИГ – 142 175.96 лева
- Общ размер на сключени договори – 0
- Общата стойност на БФП на одобрените проекти –142 175.96 лева
- Остатък по мярката – 53 404,04 лева
Втори прием по процедурата ще бъде обявен през 2020 г в рамките на остатъчния
финансов ресурс.
Публичност по процедурата:
Покана за прием на проекти: „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и
съхраняване
на
културно
и
природно
наследство“:
http://mig-kirkovozlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/neaktualni-pokani-arhiv/235-miarka-7-5-201930-05-2019
Списък на одобрените, резервни и отхвърлени проектни предложения:http://migkirkovo-zlatograd.com/images/docs/priem_na_proekti/10.4--75--Spisak-odobreni-rez-othvBG06RDNP001-19.202.pdf

Резюме от дейността по приеми и договаряне за отчетния период :
Проектни предложения към 31/12/2019:
МЯРКА
ПОСТЪПИЛИ
ОДОБРЕНИ
МИГ
ИК2,2
7
7
7,2
6,4
ЧР-1
ЧР-2
7,5,1
общо

2
33
5
2
7

2
11
3
2
6
56
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Общ размер на проектите, хил. лв, към 31/12/2019

МЯРКА

ПОСТЪПИЛИ

ОДОБРЕНИ
МИГ

ДОГОВОРЕНИ

ИК2,2

2196
782
3438
1406
469
162

2170
782
1347
770
387
142

2170
391

7,2
6,4
ЧР-1
ЧР-2
7,5,1

общо

8453

5598

770
387

3718

Заявяване, одобряване и договаряне на БФП по фондове към 31/12/2019г.

5.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
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.
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5.3 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително
поддържане на електронната страница на МИГ;
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 - МИГКирково Златоград.
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.
На страницата на МИГ се публикува и изискуемата по чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от
общностите местно 9 развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 - 2020 г., както следва:
1.Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за одобряване на
бюджета за 2018 и 2019 нейните актуализации, Одобреното споразумение по
подмярка 19.2, 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 водещият фонд – ЕЗФРСР;
17. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в
Централния регистър при Министерството на правосъдието;
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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 63 новини. В раздел
Събития на сайта на МИГ са публикувани 21 събития. Актуална информация се
поддържа и на фейсбук страницата на МИГ. Същата се допълва периодично.
Фейсбук страницата на МИГ е с 443 последователи ( за сравнение 390 към
30/06/2019, 310-към 31/12/2018). В нея са създадени 56 публикации за периода
01.01-30.06.2019, със средна степен на ангажиране 180 посетители. /от 85 до 2320
посетители/ и 56 публикации през второто полугодие със средна посещаемост 305
посетители (от 128 до 3850 посетители)
Актуална информация се публикува периодично /ежеседмично
актуализиране/ на електронните информационни табла пред офисите на МИГ в
Златоград и Кирково.
Във връзка с популяризиране на дейността на МИГ са изработени рекламни
материали, които се предоставят на участници в информационни срещи, обучения и
други събития, организирани от МИГ.За популяризиране на дейността на МИГ и
постигане на по-добра разпознаваемост на територията през месец септември 2019 г.
бяха организирани на 14.09.2019г. в с. Кирково и на 22.09.2019г. в гр. Златоград две
публични събития на открито „Празник на МИГ“.
В сайта на Сдружението в раздел „Прием на проекти“ на http://mig-kirkovozlatograd.com/index.php/priem-na-proekti и в раздел „Договаряне“ http://mig-kirkovozlatograd.com/index.php/dogovaryane се поддържа актуална информация за покани за
обявяване на прием на заявения за кандидатстване по мерки, така също и резултатите
от етапите на оценка –АСД и ТФО и класираните проектни предложения по мерки.
Публикации и излъчвания:
 7 публикации в печатни медии
в-к Отзвук, Родопи Войс, Нов живот,
разпространявани на територията на МИГ.
 6 предавания – презентационни обяви в Регионална телевизия САТ ТМ, гледана
на територията на целия МИГ;
 2 предавания и 1 интервю по регионална ТВ Сат ТМ www.zlatograd.net;
 1 предаване по БНР – радио Кърджали;
 2 предавания по регионална ТВ Сат ТМ, във връзка с двата празника на МИГ
Кирково – Златоград;
 чрез информационните канали на Областен информационен център Смолян и
ОИЦ Кърджали;
 чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград;
 чрез публикации в електронни медии и портали на Асоциации на МИГ.

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;
Настоящият отчетен период е първият от функционирането на МИГ, в който са
сключени административни договори. Както бе указано в предходните раздели – общо
13 административни договора, по 4 мерки от СВОМР, по три оперативни програми.
Със Заповеди на Изпълнителния директор на МИГ, са определени отговорници
от екипа на МИГ, които да осъществяват съдействие във връзка с правилното
изпълнение на всеки от 13-те финансирани проекта, както и изпълнението на
изискванията в административните договори. Заповедите са изпратени на
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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 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.
Уточнени с УО на ОПИК и УО на ОПРЧР е взаимодействието с техните
регионални представители за недублиране на дейности и искана информация.
Текущото изпълнение на одобрените проекти е видимо в динамика и на сайта
на МИГ, групирано по мерки https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
Към датата на изготвяне на настоящия доклад, изпълнението е както следва:
Мярка ИК-2,2
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Мярка 7,2

Мярка ЧР-1

Мярка ЧР-2
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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 оценителни доклади
по 3 процедури по ПРСР:
 Процедура BG06RDNP001-19.148 - Мярка 7,2 – оценителен доклад, одобрен от
МИГ на 08.03.2019, представен в ДФЗ – 15.03.2019 ; одобрена процедура ДФЗ
29.08.2019, одобрен 1 извадков проект, чакащ 1 проект (на Община Златоград)
 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 08.05.2019,
 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 – оценителен доклад, одобрен от
МИГ на 21.09.2019 (с 6 одобрени от 7 подадени проектни предложения),
представен в ДФЗ – 26.09.2019
По двете последни процедури, оценителните доклади още не са разпределени за
проверка от ДФЗ. На практика това 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;
- Забавяне на следващите срокове за прием по обявени процедури или
обявяването им с остатъчни средства на база оценката на МИГ и с риска от
мултиплициране на същите грешки;
- Риск от неусвояване на средствата предвидени по Стратегията, поради
съчетаване на горните три 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 процедурите. 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.
Този проблем е само във взаимоотношението с ДФЗ по процедурите по ПРСР. С
останалите УО, одобрението на докладите от тяхна страна е протичало нормално.
Начини за решаване на проблема – Чрез Асоциацията на МИГ и поставяне на
проблема на Национални срещи, пред заместник Министър Председателя, ЦКЗ, други
органи – без сериозен успех.
Втората трудност е дългия период, обикновено 4-6 месеца, за подписване на
Допълнителни споразумения за изменение на Стратегията за ВОМР.
Начин за решаване – комуникация с експертите от МЗХГ за обобщаване при
възможност на предлаганите промени.
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Третата трудност - необосновано големия брой документи, прилагани към
проектните предложения при кандидатстване за процедури по ПРСР, вкл. прилагане
на една и съща информация в раздели от ИСУН и в приложени документи.

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 на малките земеделски
стопанства. Главно това се осъществява чрез включените в СВОМР мерки 4,1 и 4,2,
които предвиждат възможности и за малките стопанства. Те са по-голямата 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 разходи и разнообразяването на дейностите в
стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от
конвенционално към биологично земеделско производство. През отчетния период е
популяризирана възможността за участие на тези стопанства в организираните
приеми, които са планирани за следващия отчетен период. 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. В стратегията е предвидена мярка, 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 7 проектни предложения
по нея, като 4 тях имат пряко отношение към природните ресурси.
По мярка 6,4 бе предвидена възможност за ползване на ВЕИ като елемент на
допустимите дейност. От това се е възползвал 1 кандидат, вкл. в списъка на
резервните.
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
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диверсифициране на икономиката, основно в община Кирково, където тя има
моноструктурен характер, базиран на основния поминък на населението –
тютюнопроизводството. В подадените 33 проектни предложения през периода, тези
възможност са стимулирани. От 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
През предходния период са определени Критериите за оценка на проекти по
мерките, насочени към подобряване на конкурентоспособността на местната
икономика, се насърчават проекти, свързани с иновации. Те се прилагат през
настоящата година. Това е намерило отражение в Приложение Ж от Процедура от
Мярка ИК 2,2 Чрез иновативния подход и иновативните дейности, заложен и в
Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград се очаква подобряване на
конкурентоспособността на икономиката, диверсифицирането и на територията на
община Кирково и повишаване качеството и средата на живот на местната общност.
При определяне на Критериите и методологията за прилагането им, в рамките на
рамката на СВОМР, е направено съответствие с възможностите на местните
кандидати.
В хода на оценката по тази процедура, критериите, свързани с
иновативността са прилагани.
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 начини за изпълнение на критериите, свързани с иновативност на
проектите, би ги затруднила като време и процедура за осигуряване.

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.
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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);
През отчетния период са правени промени в екипа, ангажиран с прилагането на
СВОМР. В съответствие с препоръката в изготвения анализ на
наличния
административен, технически и финансов капацитет, е отправено искане за
актуализация на състава (изх.№18-212/20.12.2018) и одобрено назначаване на
служител на длъжност „Технически асистент“ с писмо Вх. №19-203/18.02.2019 г. на УО
на ПРСР.
7.5 Промяна в представляващите на членове на колективния върховен орган на
МИГ (ако е приложимо);
Към края на отчетния период са налице следните
промени, в частта представляващите членове на Общото Събрание (Колективен Върховен орган) и
Управителния съвет (Колективния Управителен орган) на Сдружението, а именно:
 Фьодор Веселинов Думбов, бе представител на „Думбов и фамилия“ ЕООД, като
Управител, член на УС и ОС на МИГ, представител на стопанския сектор.
Дружеството продължава да бъде член на УС и ОС и към настоящия момент се
представлява от Росица Младенова Думбова, съгласно вписани обстоятелства
и обявен акт в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Промяната в
представителството е валидна и по отношение на Общото събрание.
 Мирослав Руменов Димитров, като Директор бе представител на Средно
Общообразователно Училище "Никола Й. Вапцаров" с. Бенковски, общ. Кирково.
Средното училище продължава да бъде член на Върховния Колективен органОбщото събрание и към настоящия момент се представлява от Владимир
Желязков Петров – Директор на училището, съгласно Регистър
Булстат/Агенция по вписванията;
 Сениха Нури Халил, като Председател бе представител на Народно читалище
"ПРОБУДА - 1948 г." с. Фотиново, общ. Кирково. Народното читалище
продължава да бъде член на Върховния Колективен орган - Общото събрание и
към настоящия момент се представлява от Селчук Сунай Сали – Председател
и Светлана Юриева Юсеинова – Секретар, съгласно вписани обстоятелства и
обявен акт в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. на досегашния
представляващ Основание – смяна на представляващите на Организацията след
избор.
За настъпилите промени в обстоятелствата е уведомен Ръководителя на УО на ПРСР с
писмо изх.№20-604/07.01.2020г.
7.6 Промяна в представляващите на членове на колективния управителен
орган на МИГ;
 Фьодор Веселинов Думбов, бе представител на „Думбов и фамилия“ ЕООД, като
Управител, член на УС и ОС на МИГ, представител на стопанския сектор.
Дружеството продължава да бъде член на УС и ОС и към настоящия момент се
представлява от Росица Младенова Думбова, съгласно вписани обстоятелства
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и обявен акт в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Промяната в
представителството е валидна и по отношение на Общото събрание.
За настъпилите промени в обстоятелствата е уведомен Ръководителя на УО на
ПРСР. с писмо изх.№20-604/07.01.2020г.
7.7 Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо); НЕПРИЛОЖИМО
7.8 Други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);
През отчетния период бяха проведени: 2 (две) Общи събрания с приети общо 11
(единадесет) решения и проведени 14 (четиринадесет) заседания на Управителния
съвет, с приети общо 72 (седемдесет и две) решения.
7.9 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително
споразумение(ако е приложимо);
Първата промяна е инициирана с Решение № ОС-1.05/25.06.2018г. на Общото
събрание на МИГ за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР. Подписано е
Допълнително Споразумение №РД50-41/25.10.2018г.. към Споразумение за
изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 5041/27.04.2018 год. Основание за сключване на допълнителното споразумение е
променената приложима нормативна уредба – Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., влизане в
сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските
производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018г.) и отпадане на правното основание за издаване
на наредби по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020 г,
Втората промяна на Споразумението е от 19 август 2019 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. Одобрените през 2019 г. от МИГ КирковоЗлатоград проекти по първи прием на мярката, които очакват утвърждаване от ДФЗ
повече от 6 месеца, са с интензитет на подпомагане 75%.
Третата промяна – с допълнително споразумение подписано на 14.01.2020г, към
Споразумението за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие (СВОМР) за територията на МИГ Кирково-Златоград. Настоящото изменение
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).
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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);
Във връзка с подадена годишна заявка за плащане на 29.01.2019г. за 2018 г. по
подмярка 19.4, беше извършена проверка на място през периода 19,02-25,02,2019 от
представители на отдел РТИ на ОД на ДФЗ - Кърджали. Проверката приключи с
подписване на Контролен лист за проверка на място вх. №19-285 от 06.03.2019, като
резултатите от нея бяха изцяло положителни и няма направени препоръки.

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
Осъществена е обмяна на опит и прилагане на добри практики от МИГ Горен Некар с
представителите на МИГ Кирково-Златоград в периода 08-11.12.2019г. В двустранната
среща участваха 8 представителя на екипа и членове на Управителния съвет на МИГ.
В рамките на посещението бяха реализирани посещения на обекти изградени с
помощта на Лидер и други източници:
1. Ансамбъл от изкуство и архитектура в обширен парков пейзаж - Художествената
фондация на Ерих Хаузер в Ротвайл
2. Съхраняване на индустриалната култура - нов живот на старите сгради
3. „Изграждане на мостове – едно пътуване във времето "
4. Значение на кулата ThyssenKrupp;
5. Место за настаняване - "Bed & Bike"
6. Проект „Раят е на прага ти” – Фантастично колоездене, туризъм и още ...
7. Биоферма Фрей - отглеждане на ленено семе и производство на ленено масло,
екологични изисквания за биопроизводство и продажба;
8. Обучение на педагози в областта на овощарството"
9. Овощна градина Горен Некар
10. Изграждане на място за отдих с публична хижа и наблюдателна кула;
11. Гостилница Шлосбрюке
12. Ферма с алпийски подслон в Северен Шварцвалд и туристическа марка Алмрухе
Представени бяха териториите на действие на ЛИДЕР регион Горен Некар и
Стратегиите по подхода Лидер. Обсъдени бяха допирните точки и различията при
изпълнение на СВОМР, споделяне на добри практики, обмен на опит. Представен беше
опита и дейността на МИГ Кирково-Златоград. Екипът на МИГ Горен Некар споделиха
дългогодишния си опит в изготвяне и изпълнение на Стратегията за развитието на
териториите си. Приоритет са ползването на старите гостилници за социални цели;
разработване на туристически проекти; фокусиране върху земеделието; електрически
велосипеди – проект на организация за защита на околната среда. Важен приоритет са
малките населени места, с идеята да се задържат младите хора, с цел да се спре
обезлюдяването по населените места.

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: 27. 01. 2020 г.
Пламен Чингаров,
Изпълнителен Директор
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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
58
91
58
91
0
0
0
0
подпомагане на проектите, финансирани от:
30
19
24
19
24
0
0
0
0
ЕЗФРСР
0
36
65
36
65
0
0
0
0
ОПРЧР
0
3
2
3
2
0
0
0
0
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

50077

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.

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

Златоград 4980, ул. Стефан Стамболов 1
тел. 03071 4205 ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
~ 32 ~

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

35

35

13

8
6
8
2

0
0
33
2

0
0
33
2

4

7

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

13

13

0
0
11
2

0
0
11
2

7

6

7

7

6

7

4

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

9

от скл.
на
спораз.
10

13

1

0
0
11
2

0
0
11
2

6

6

6

6

7

5

5

5

2

2

5
5
39

Брой сключени
договори с
кандидати

11

от скл.
на
спораз.
12

1

1

0
0
0
1

0
0
0
1

6

0

6

6

5

5

3

3

2

2

0

7

0
49

7
56

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%

0

0

0%

0
0
0
1

0
0
0
1

0%
0%
0%
50%

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%

5

5

5

5

5

83%

0

0

0%

3

3

3

3

3

3

75%

0

0

0%

2

2

2

2

2

2

2

100%

0

0

0%

7

7

7

7

7

7

7

7

140%

0

0

0%

7
31

7
31

7
31

7
31

7
13

7
13

7
13

7
13

140%
33%

0
0

0
0

0%
0%

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

Изплатена
субсидия

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4 219 783,76

3 216 739,12

76%

2 129 062,37

1 698 597,94

2 129 062,37

1 698 597,94

391 120,34

391 120,34

0,00

0,00
0,00
3 437 599,96
782 183,80

0,00
0,00
2 434 555,32
782 183,80

0%
0%
71%
100%

0,00
0,00
1 346 878,57
782 183,80

0,00
0,00
916 414,14
782 183,80

0,00
0,00
1 346 878,57
782 183,80

0,00
0,00
916 414,14
782 183,80

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

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

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

161 575,96

161 575,96

100%

142 175,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

0,00

0,00

0,00

161 575,96

161 575,96

100%

142 175,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

0,00

0,00

0,00

1 875 316,85

1 875 316,85

100%

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

106 888,38

1 405 917,65

1 405 917,65

100%

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

59 948,46

469 399,20

469 399,20

100%

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

46 939,92

0,00

0,00

0%

2 169 577,64

1 952 619,89

2 169 577,64

1 952 619,89

2 169 577,64

1 952 619,89

429 901,20

0,00

0,00

0%

2 169 577,64

1 952 619,89

2 169 577,64

1 952 619,89

2 169 577,64

1 952 619,89

429 901,20

6 256 676,57

5 253 631,93

84%

5 598 054,36

4 950 632,18

5 598 054,36

4 950 632,18

3 717 936,37

3 500 978,62

536 789,58

(излишните редове да се изтрият)
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Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

3

4

5

6

7

8

9

10

2 738 120,00

4 219 783,76

3 216 739,12

2 129 062,37

1 698 597,94

2 129 062,37

1 698 597,94

391 120,34

391 120,34

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

0,00
0,00
3 437 599,96
782 183,80

0,00
0,00
2 434 555,32
782 183,80

0,00
0,00
1 346 878,57
782 183,80

0,00
0,00
916 414,14
782 183,80

0,00
0,00
1 346 878,57
782 183,80

0,00
0,00
916 414,14
782 183,80

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

195 580,00

161 575,96

161 575,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

195 580,00

161 575,96

161 575,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

1 486 408,00

1 875 316,85

1 875 316,85

1 157 238,39

1 157 238,39

1 018 189,48

1 405 917,65

1 405 917,65

770 283,75

468 218,52

469 399,20

469 399,20

1 955 800,00

2 196 453,64

1 955 800,00
6 375 908,00

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,
(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:

Изплатена
субсидия

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

2

Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

1

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени
в МИГ

Сключени
договори

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

11

12

13

14

391 120,34

2 346 999,66

14,3%

0,00

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

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

684 530,00

391 199,66

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

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

0,00

0,00

0,00

195 580,00

0,0%

0,00

142 175,96

0,00

0,00

0,00

195 580,00

0,0%

0

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

329 169,61

77,9%

106 888,38

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

770 283,75

247 905,73

75,7%

59 948,46

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

386 954,64

81 263,88

82,6%

46 939,92

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%

429 901,20

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%

429 901,20

8 453 130,21

7 230 440,22

5 598 054,36

4 950 632,18

5 598 054,36

4 950 632,18

3 717 936,37

3 500 978,62

3 500 978,62

2 874 929,38

54,9%

536 789,58

(излишните редове да се изтрият)
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293 370,00
977 900,00

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0%

0

0

0,0%

17

38

45

21

21

21

21

10

10

10

10

58,8%

0

0

0,0%

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

75,0%

0

0

0,0%

4

7

7

6

6

6

6

0

0

0

0

0,0%

0

0

0,0%

39

49

56

31

31

31

31

13

13

13

13

33,3%

0

0

0,0%

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

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

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 843 517,61

3 840 472,97

79%

4 286 739,96

3 639 317,78

4 286 739,96

3 639 317,78

2 939 861,39

2 722 903,64

489 849,66

1 251 583,00

1 251 583,00

100%

1 169 138,44

1 169 138,44

1 169 138,44

1 169 138,44

778 074,98

778 074,98

46 939,92

161 575,96

161 575,96

100%

142 175,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

0,00

0,00

0,00

6 256 676,57

5 253 631,93

84%

5 598 054,36

4 950 632,18

5 598 054,36

4 950 632,18

3 717 936,37

3 500 978,62

536 789,58
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ПРИОРИТЕТИ

Одобрен бюджет на
субсидията за целия
период

Заявен общ размер
на разходите по
заявления, подадени
в МИГ

Заявенасубсидия по
заявления, подадени
в МИГ

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Субсидия по
проектите, одобрени
от МИГ

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от УО/ДФЗ

Сключени договори

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11

Проце.нт на
одобрение
колона 11 разделена
на колона 2

Изплатена субсидия

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Общо:

977 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

977 900,00

0,0%

0,00

3 951 889,48

7 039 971,25

5 817 281,26

4 286 739,96

3 639 317,78

4 286 739,96

3 639 317,78

2 939 861,39

2 722 903,64

2 722 903,64

1 228 985,84

68,9
%

489 849,66

1 250 538,52

1 251 583,00

1 251 583,00

1 169 138,44

1 169 138,44

1 169 138,44

1 169 138,44

778 074,98

778 074,98

778 074,98

472 463,54

62,2
%

46 939,92

195 580,00

161 575,96

161 575,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

142 175,96

0,00

0,00

0,00

195 580,00

0,0%

0,00

6 375 908,00

8 453 130,21

7 230 440,22

5 598 054,36

4 950 632,18

5 598 054,36

4 950 632,18

3 717 936,37

3 500 978,62

3 500 978,62

2 874 929,38

54,9%

536 789,58
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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
0
0
0
0
0
0
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
0
0
0
0
0
0
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

0

0

11

0

0

916 414,14

0,00

0

8

1

0

924 359,76

391 120,34

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

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

Индикатор

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

6

7

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)

0

0

5C

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

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

9
0

9
0

8
0

8
0

8
0

8
0

1
0

1
0

1
0

1
0

33%

0
0

0
0

0%

3
3
22
0
22
11
4
7

4
5
33

4
5
33

4
4
11

4
4
11

4
4
11

4
4
11

1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
0
0

33%

0
0
0

0%

0%

0
0
0

33
0
3
30

33
0
3
30

11
0
0
11

11
0
0
11

11
0
0
11

11
0
0
11

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

42

42

19

19

19

19

1

1

1

1

4%

0

0

0%

4

5

5

3

3

3

3

3

3

3

3

75%

0

0

0%

4
0
2
2
0

5
0
2
2
0

5
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

3
0
2
2
0

75%

7

7

5

5

5

5

5

5

5

5

0%
0%

от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП
Микропредприятие

100%
100%

0%
0

0

0

0

0

0

0%
0%

ЕТ
Лице, рег. ТЗ

Общо от ОПРЧР

0

6
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83%

0%

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

5
5

0
0

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

7
7

140%
140%

0

0

МСП

Общо от ОПИК

5

0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

140%

0

0

0%
0%
0%

39

49

56

31

31

31

31

13

13

13

13

33%

0

0

0%

ОБЩО:
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ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
МСП

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

Сключени
договори

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

977 900,00

943 759,76

943 759,76

924 359,76

924 359,76

924 359,76

924 359,76

391 120,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11
Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2
Изплатена
субсидия

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в МИГ

1
от ЕЗФРСР

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

12

391
120,34
0,00

391
120,34
0,00

586
779,66

13

14

40,0%

0,00
0

0,00
444
199,66

835 320,00

834 188,80

834 188,80

834 188,80

834 188,80

834 188,80

834 188,80

391 120,34

391 120,34

391 120,34

142 580,00

109 570,96

109 570,96

90 170,96

90 170,96

90 170,96

90 170,96

0,00

0,00

0,00

1 955 800,00

3 437 599,96

2 434 555,32

1 346 878,57

916 414,14

1 346 878,57

916 414,14

0,00

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

0,0%

0,00

0,0%

0

567
182,00
977
900,00

0,0%

0

0,0%

0

142
580,00
1 955
800,00

46,8%

0

0,0%

0

0,0%

0,00
0

1 955 800,00

3 437 599,96

2 434 555,32

1 346 878,57

916 414,14

1 346 878,57

916 414,14

0,00

0,00

0,00

1 955
800,00

410 718,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410
718,00

ЕТ

567 182,00

224 607,73

159 453,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Лице, рег. ТЗ

977 900,00

3 212 992,23

2 275 101,45

1 346 878,57

916 414,14

1 346 878,57

916 414,14

0,00

0,00

0,00

2 933 700,00

4 381 359,72

3 378 315,08

2 271 238,33

1 840 773,90

2 271 238,33

1 840 773,90

391 120,34

391
120,34

391
120,34

2 542
579,66

13,3%

0,00

1 040 485,60

1 404 775,40

1 404 775,40

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686
696,94

686
696,94

353
788,66

66,0%

106
888,38

1 040 485,60

1 404 775,40

1 404 775,40

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

686 696,94

353
788,66

66,0%

106
888,38

0,00
470
541,45

0,00
470
541,45

Микропредприятие
Физическо
лице

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

Общо от ОПРЧР

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

445 922,40

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

445 922,40

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

470 541,45

-24 619,05

0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 486 408,00

1 875 316,85

1 875 316,85

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157 238,39

1 157
238,39

1 157
238,39

329
169,61
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0,00
-24 619,05

0
105,5
%
105,5
%

0,00
0,00
0,00
0
0

77,9%

106
888,38

Одобрен
бюджет на
субсидията за
целия период

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в МИГ

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в МИГ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

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

Сключени
договори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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% 901,20

1 955 800,00

2 196 453,64

1 976 808,29

2 169 577,64

1952619,89

2 169 577,64

1952619,89

2 169 577,64

1952619,89

1 952 619,89

3 180,11

99,8% 901,20

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% 901,20

6 375 908,00

8 453 130,21

7 230 440,22

5 598 054,36

4 950 632,18

5 598 054,36

4 950 632,18

3 717 936,37

3 500
978,62

3 500
978,62

2 874
929,38

ОСТАТЪК
колона 2 минус
колона 11
Процент на
одобрение
колона 11
разделена на
колона 2
Изплатена
субсидия

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

12

13

14

от ОПИК
ЧАСТНИ
МСП

Общо от ОПИК
ОБЩО:
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429
429
429

54,9%

0

4

5

6

7

8

9

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

146 482,78

109 862,09

75%

145 263,94

108 947,95

75%

143 974,71

107 981,03

75%

Изплатена субсидия

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

3

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

2

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

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

1

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

Име на проекта

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

Мотив за
отхвърляне

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

% на заявената
помощ

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

10

11

12

13

14

15

49 993,37

109 610,53

49 993,37

146 482,78

109 862,09

146 482,78

109 862,09

145 263,94

108 947,95

145 263,94

108 947,95

Мерки, финансирани от ЕЗФРСР
6,4-Инв.в
ДУМБОВ И
„Оборудване на
незем.дейностФАМИЛИЯ ЕООД спа зона в семеен
и
хотел Флора,
гр.Златоград“
6,4-Инв.в
МТЛ ИВИ
Закупуване на
незем.дейност ДЕНТ ЕООД оборудване за медико
и
- техническа
лаборатория
6,4-Инв.в
ВАЛДИДЕНТ
Закупуване на
незем.дейност
- Д- р
оборудване за
и
ВЛАДИМИР
кабинет по дентална
ХРИСТОЗОВмедицина
АИППМПДМ
6,4-Инв.в
"ЕКО ДРИЙМ
„Подобряване на
незем.дейност 2018" ООД
туристическото
и
предлагане в
Кирково“
6,4-Инв.в
ЕМА 20 ЕООД
Разнообразяване
незем.дейност
на туристическото
и
предлагане,
посредством
оборудване на Уелнес
център ЕМА
6,4-Инв.в
КАЛИ 111
„Предлагане на
незем.дейност
ЕООД
допълнителни
и
туристически услуги
в център за игри и
развлечения КАЛИ“
6,4-Инв.в
КАРПЕТ
Изграждане на
незем.дейност ЛУКС ЕООД
автомивка и
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резервен
спис
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9

40 290,00

30 217,50

75%

резервен
спис

66 202,75

33 101,38

50%

119 530,49

89 647,87

75%

от
2
хвърлпредложени
ено
я
резервен
спис

145 706,59

109 279,95

75%

144 389,61

146 223,98

109 667,99

75%

146 223,98

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

6

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

5

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

4

Мотив за
отхвърляне

3
закупуване на
оборудване за
машинно пране на
килими в УПИ - 9 село
Чорбаджийско,
община Кирково
6,4-Инв.в
ЗАКУСКИ
Закупуване на
незем.дейностСВЕТЛАНА ЕООД
оборудване за
и
съществуващ цех за
закуски в с. Долен,
община Златоград,
област Смолян
6,4-Инв.в
БОРАНИ
Ремонт на къща за
незем.дейност
ЕООД
гости БорАни
и
6,4-Инв.в
ЕНЧЕВИ - 4
Подобряване на
незем.дейност
ЕООД
туристическите
и
услуги в семеен хотел
Енчеви – Кирково
6,4-Инв.в
"Пекарна
”Разнообразяване
незем.дейност Хлебчо" ЕООД
на продуктите и
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””
6,4-Инв.в
(АИППДП) „Преустройство и
незем.дейност "ДЕНТАПЛАНТ"" надстрояване на
и
ЕООД
съществуваща сграда
за търговия в

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

1
и

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

10

11

12

13

14

15

108 292,21

144 389,61

108 292,21

109 667,99

146 223,98

109 667,99
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9

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%

146 185,20

109 638,90

75%

136 940,80

102 705,60

75%

102 849,35

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

6,4-Инв.в

Ремонт и
закупуване на
оборудване за
съществуващ кафе клуб No name
ПАВАНИ - ЮС
Изграждане на
ЕООД
шивашка
работилница в УПИ VIII - 278, кв. 36 в село
Долен, община
Златоград и
закупуване на
машини и оборудване
ДАНИ 111
Подобряване

6

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

6,4-Инв.в
незем.дейност
и

ГЕРГАНА-М
ЕООД

5

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

6,4-Инв.в
незем.дейност
и
6,4-Инв.в
незем.дейност
и

4

Мотив за
отхвърляне

6,4-Инв.в
незем.дейност
и

3
амбулатория за
групова медицинска
практика“ с идент.
1.62.1 в УПИ-I, кв.44
по ПУП и КК на
с.Кирково,
общ.Кирково
"БЕРИ 98"
„Къмпинг за
ЕООД
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
БОРАНИ
Ремонт на къща за
ЕООД
гости БорАни

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

1

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

10

11

12

13

14

15

102 849,35

77 137,01

136 940,80

102 705,60

77 137,01

резервен
спис

136 940,80

102 705,60
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Мотив за
отхвърляне

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

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

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

Изплатена субсидия

3
качеството на
туристическия
продукт чрез
развитие на услуги за
професионално
почистване на
туристически обекти
6,4-Инв.в
"СИЕМ ЕООД
Разнообразяване
незем.дейност
на дейността на СИЕМ
и
ЕООД
6,4-Инв.в
ЕТ „МАЕСТРО
„Оборудване на
незем.дейност
– СТЕФАН
ателие за реклама и
и
МЕРКОВ“
сувенири“
6,4-Инв.в
„АНИ СТИЛ
Развитие и
незем.дейност
80“ ЕООД
модернизация на
и
предприятие за
механично
обработване на метал
в с. Долен
6,4-Инв.в
Оли Ан ЕООД
Доставка на офис
незем.дейност
оборудване за
и
извършване на
печатни и офис
услуги
6,4-Инв.в
ОРЕНДА - ТС7
Извършване на
незем.дейност
ЕООД
довършителни
и
ремонтни дейности и
закупуване на
оборудване за къща
за гости
6,4-Инв.в
Д-р
Закупуване на
незем.дейност СТИЛИЯНА
оборудване за
и
МИЗОВА нуждите на
АПМПДМ ИП ЕТсъществуващ кабинет
по дентална
медицина

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2
ЕООД

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

1
незем.дейност
и

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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
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66 500,00

49 875,00

75%

140 539,00

105 404,25

75%

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%

9

10

11
28 457,62

12
21 343,19

140 539,00

105 404,25

146 630,16

73 315,08

резервен
спис

140 539,00

146 630,16

105 404,25

73 315,08
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Изплатена субсидия

8
21 343,19

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7
28 457,62

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

6
75%

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

5
21 343,19

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

4
28 457,62

Мотив за
отхвърляне

3
Закупуване на
оборудване за
сладкарска дейност
ЕР ИНВЕСТ
„Изпълнение на
2011 ЕООД
довършителни
работи в къща за
гости на „ЕР ИНВЕСТ
2011“ ЕООД, с.
Чакаларово, общ.
Кирково“
6,4-Инв.в
"НИКИДЕНТ
Оборудване на
незем.дейност – Д-Р НИКОЛАЙ стоматологичен
и
ЙОРДАНОВ - кабинет и развитие
АПМПДМ ИП" на дентален туризъм
ЕООД
в град Златоград
6,4-Инв.в
МОНИ БГ 05
Изграждане на
незем.дейност
ЕООД
бистро в с.
и
Чакаларово, общ.
Кирково, обл.
Кърджали
6,4-Инв.в
МИГЛЕНА
Оборудване на
незем.дейност ТОПАЛОВА - Център за рекреация,
и
МЕГАН ЕТ
здраве и красота и
развитие на уелнес
туризъм в Златоград
6,4-Инв.в
"АЛФА
„Създаване на
незем.дейност ПРИМ" ЕООД
нови услуги на
и
територията на МИГ
Кирково-Златоград и
подпомагане на
развитието на
събитийния туризъм”
6,4-Инв.в
"ИВМА 2018"
Модернизация на
незем.дейност
ЕООД
туристически обект
и

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2
Вики Суит
ЕООД

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

1
6,4-Инв.в
незем.дейност
и
6,4-Инв.в
незем.дейност
и

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

13

14

15

7,2-Инв.в
публ.инфрастр.

ОБЩИНА
КИРКОВО

9

112 050,80

56 025,40

50%

99 490,80

49 745,40

66 666,65

49 999,99

75%

10
резервен
спис

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

6
50%

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

5
18 003,87

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

4
36 007,73

Мотив за
отхвърляне

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

1
2
3
6,4-Инв.в
ЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
незем.дейност "ДЕТЕЛИНА-Л НА КЪЩА ЗА ГОСТИ
и
СЕРЬОЖА
„ЛИЛИ“
ПЕХЛИВАНОВ"
6,4-Инв.в
"АВВА" ЕООД
Закупуване на
незем.дейност
професионално
и
оборудване и софтуер
в сферата на туризма
6,4-Инв.в
"ВАСУ" ЕООД
Реконструкция на
незем.дейност
съществуваща
и
жилищна сграда в
Къща за гости в ПИ с
идентификатор №
36926.1.117 в
регулационните
граници на с.Кирково

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

11

12

13

14

15

99 490,80

49 745,40

след
срока
от
хвърл
ено

"Благоустрояване
на улици" в
с.Бенковски, община
Кирково - първи етап
7,2-Инв.в
ОБЩИНА
Изграждане на
публ.инфрастр. ЗЛАТОГРАД
паркова среда за
широко обществено
ползване в град
Златоград

391 120,34

391 120,34

100
%

391 120,34

391 120,34

391 120,34

391 120,34

391 063,46

391 063,46

100
%

391 063,46

391 063,46

391 063,46

391 063,46

7,5,1Средно
"Учим се от
Иновативна
училище
миналото, живеем в
мярка
"Никола Йонков
настоящето и
Вапцаров"
създаваме нашето
с.Бенковски
бъдеще"
7,5,1НАРОДНО
Закупуване на
Иновативна
ЧИТАЛИЩЕ сценично облекло и
мярка
"ИСКРА-1997" реквизити за Народно

19 400,00

19 400,00

100
%

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
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391
120,34

391
120,34

7,5,1"УЧИЛИЩНО
"Съхраняване на
Иновативна НАСТОЯТЕЛСТВ
нематериалното
мярка
О"БЕНКОВСКИ
културно и природно
2012" ПРИ
наследство на
СОУ"Н.Й.ВАПЦАР
територията на
ОВ"община Кирково"
БЕНКОВСКИ"
7,5,1ОБЩИНА
"Съхраняване и
Иновативна
КИРКОВО
популяризиране на
мярка
нематериалното
културно природно
наследство на
територията на
община Кирково"
7,5,1Община
"Инвестиции за
Иновативна
Златоград
повишаване на
мярка
туристическата
атрактивност на
Община Златоград"
7,5,1СДРУЖЕНИЕ
Валоризация на
Иновативна
"МЕСТНИ
местното културно и
мярка
ИНИЦИАТИВИ природно наследство
ЗА РАЗВИТИЕ"
за развитие на
туризъм
7,5,1Сдружение
"Гайдата - от
Иновативна
"Дельо
траките до днес"
мярка
Хайдутин"

Общо от
ЕЗФРСР :

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

9

19 400,00

19 400,00

100
%

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

6

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

5

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

4

Мотив за
отхвърляне

3
Читалище "Искра 1997" в село Долен,
община Златоград.

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

1

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

10

11

12

13

14

15

АСД
от
хвърл
ено

19 510,00

19 510,00

100
%

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

13 380,96

13 380,96

100
%

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

4 381
359,72

3 378
315,08

77
%

2 271
238,33

1 840
773,90
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2 271
238,33

1 840
391
773,90 120,34

391
120,34

0

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

4

5

6

7

8

9

328961,60

328961,60

100
%

122324,40

122324,40

100
%

299742,30

299742,30

100
%

Изплатена субсидия

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

3

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

2

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

% на заявената
помощ

1

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

Име на проекта

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

Мотив за
отхвърляне

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

10

11

12

13

14

15

115394,40

115394,40

11539
4,40

115394,4
0

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

"ЧИЛИНГ"
ООД

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

"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"
Подобряване
достъпа до заетост и
качеството на
работните места в
"Чилинг" ООД
"Заетост и
инвестиции в
повишаване на
квалификацията на
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резервен
спис

115394,40

115394,40

от
хвърл
ено

2 проект.
пред

355147,05

355147,05

100
%

355147,05

355147,05

355147,05

355147,05

355
147,05

355
147,05

299742,30

299742,30

100
%

299742,30

299742,30

299742,30

299742,30

299
742,30

299
742,30
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59
948,46

Общо от
ОПРЧР (ЕСФ):

9

234 699,60

234 699,60

100
%

234 699,60

234 699,60

234 699,60

100
%

152 255,04

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

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

6

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

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

5

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

Община
Златоград

4

Мотив за
отхвърляне

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

3
безработни лица от
Община Златоград"

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

1

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

10

11

12

13

14

15

234 699,60

234 699,60

234 699,60

234
699,60

234
699,60

152 255,04

152 255,04

152 255,04

152
255,04

152
255,04

1 157 1 157
238,39 238,39

46
939,92

1 875
316,85

1 875
316,85

100
%

1 157
238,39

1 157
238,39

1 157
238,39

1 157
106
238,39 888,38

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

0,00

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

136
436,40

Мерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)
ИК 2,2 –
"ЕС БИ ЕН Подобряване на
Подобряване
Виолета
производствения
на произв. Беширова" ЕООД капацитет на "ЕС БИ
капацитет на
ЕН - Виолета
МСП
Беширова"- ЕООД
ИК 2,2 –
БЕЛОТЕКСПодкрепа за общи
Подобряване
95 АД
производствени
на произв.
инвестиции за
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ИК 2,2 –
Подобряване
на произв.
капацитет на
МСП
ИК 2,2 –
Подобряване
на произв.
капацитет на
МСП
ИК 2,2 –
Подобряване
на произв.
капацитет на
МСП
ИК 2,2 –
Подобряване
на произв.
капацитет на
МСП

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

СВОБОДА-97
Подобряване на
АД
производствения
капацитет и
увеличаване обема на
износа в "СВОБОДА97"АД

www.mig-kirkovo-zlatograd.com

9

10

11

12

Изплатена субсидия

8

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

7

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

6

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

5

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

4

Мотив за
отхвърляне

3
подобряване на
производствения
капацитет за растеж
на БЕЛОТЕКС - 95 АД
ЕМТЕКС 05 Подобряване на
АМЕДИЯ
производствения
ПАШОВА ЕТ
капацитет и
увеличаване обема на
износа в ЕТ Емтекс
05- Амедия Пашова.
ЗММПодобряване на
ЗЛАТОГРАД АД производителността
и осигуряване на
устойчива пазарна
конкурентоспособнос
т на ЗММ-Златоград
АД
КИРКОВО
Повишаване на
ООД
производителността
и експортния
потенциал на
"Кирково" ООД
САТЕЛИТ Подобряване на
ТМ - АНТОН капацитета за растеж
СИМЕОНОВ ЕТ на ЕТ САТЕЛИТ ТМ –
АНТОН СИМЕОНОВ,
чрез внедряване на
високотехнологично
оборудване

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

2

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

1
капацитет на
МСП

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

13

14

15

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

0,00

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

0,00

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

133
264,80

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

160
200,00

90%

229 565,00

229 565,00

206 608,50

237 641,00

213 876,90

206 608,50
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229
565,00

206
608,50

0,00

Общо от
ОПИК:
ОБЩО
ВСИЧКИ
ФОНДОВЕ

8
1 952
619,89

8 453
130,21

7 230
440,22

86%

5 598
054,36

4 950
632,18

9

10

11
2 169
577,64

12
13
1 952 2 169
619,89 577,64

14
15
1 952
429
619,89 901,20

5 598
054,36

4 950 3 717
632,18 936,37

3 500
536
978,62 789,58

(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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Изплатена субсидия

7
2 169
577,64

Одобрена
субсидия от УО/ДФЗ

6
90%

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

5
1 976
808,29

Заявена субсидия
към УО/ДФЗ

4
2 196
453,64

Заявен общ размер
на разходите по
проект към УО/ДФЗ

3

Мотив за
отхвърляне

2

Отхвърлено/
оттеглено/ анулирано
заявление

1

Субсидия по
проектите,
одобрени от МИГ

Име на проекта

Одобрен общ размер
на разходите по
проект от МИГ

Име на
кандидата/
получателя

Заявена
субсидия
по
заявления,
подадени в
МИГ

% на заявената
помощ

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявлени
я
подадени
в МИГ

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

Индикатор

Мярка

Цел до
2023

Отчет 2019

39

13

Отчет с
натрупван
е
13

70

49

56

39

13

13

Стойност на одобрените проектни лв.
предложения по СВОМР (обща
стойност на проектите, вкл. съфинансиране от бенефициентите)
по СВОМР
Стойност на публичния принос лв.
към проектите в рамките на
СВОМР

7 287 310

5 598 054 /
3 717 936

5 598 054 /
3 717 936

Одобрени от
МИГ / от УО

Одобрени от
МИГ / от УО

4 950 632/
3 500 978

4 950 632/
3 500 978

Одобрени от
МИГ / от УО

Одобрени от
МИГ / от УО

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

2 933 700

1 840 773/
391 120

1 840 773/
391 120

Стойност на публичния принос на
ЕФРР към проектите в рамките на
СВОМР
Стойност на публичния принос на
ЕСФ към проектите в рамките на
СВОМР
Брой
бенефициенти,
подпомогнати по СВОМР
Брой проекти, насочени към
създаване на качествена жизнена
среда
и
подобряване
и
разширяване на основните услуги
за населението
Общ обем на инвестициите,
насочени към създаване на
качествена жизнена среда и
подобряване и разширяване на
основните услуги за населението
Брой проекти, насочени към
повишаване
на
конкурентоспособността
на
земеделския
сектор и добавяне на стойност към
зем. продукти

лв.
лв.

Изходен Брой финансирани проекти по брой
СВОМР
Брой
подадени
проектни брой
предложения по СВОМР
Брой на сключените договори
брой
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6 375 908

Одобрени от
МИГ / от УО

Одобрени от
МИГ / от УО

1 955 800

1 952 619

1 952 619

1 486 408

1 157 238

1 157 238

брой

39

13

13

брой

2

1

1

782 320

391 120

391 120

14

0

0

лв.

брой
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Вид

Индикатор

Мярка

Общ обем на инвестициите,
насочени към повишаване на
конкурентоспособността
на
земеделския сектор и добавяне на
стойност
към
земеделските
продукти
Брой проекти, насочени към
разнообразяване
на
местната
икономика
и
развитие
на
микропредприятия извън сектор
земеделие
Общ обем на инвестициите,
насочени към разнообразяване на
местната икономика и развитие на
микропредприятия извън сектор
земеделие
Брой проекти за развитие на
туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство
Общ обем на инвестициите,
насочени
към
развитие
на
туристическа инфраструктура и
съхраняване на нематериалното
културно и природно наследство
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от млади
хора (до 40 г.)
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от жени
Резул- Създадени
работни
места
тат
(самонаети/наети)
Брой
новосъздадени
микропредприятия извън сектор
земеделие
Брой земеделски стопанства и
микропредприятия с подобрена
конкурентоспособност,
развити
нови продукти или услуги
Дял
от
населението
на
територията,
обхванато
от
проекти, свързани с подобряване
на жизнената среда
Дял
от
населението
на
територията, което се ползва от
подобрената среда
Брой младежи (вкл. ученици),
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Цел до
2023

Отчет 2019

1 500 000

0

Отчет с
натрупван
е
0

8

11

11

1 200 000

1 346 878
Одобрени
от МИГ

1 346 878
Одобрени
от МИГ

брой

4

6

6

брой

195 580

142 175
одобрени от
МИГ

142 175
одобрени
от МИГ

%
от
под.заяв
ления

30%

69%

69%

%
от
под.заяв
ления

40%

51%

51%

Брой

30

0

0

брой

8

0

0

брой

25

0

0

%

50%

0

0

%

70%
0

0

лв.

брой

лв.

брой

80
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Вид

Индикатор

Мярка

включени
в
проекти
за
съхраняване
на
местната
идентичност чрез инициативи за
опазване
на
културното
и
природното наследство
Дял на реализираните проекти %
извън общинския център
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Цел до
2023

Отчет 2019

Отчет с
натрупван
е

30%

0

0
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“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД”
Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов” №1 тел/ факс 03071/4205

№

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ДНЕВНИК НА ВХОДЯЩА И ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – 2019г.
ДАТА
ЧРЕЗ
ОТ/ДО
ОТНОСНО

Вх.№18-215

03.01.2019г.

Е-поща

ВОМР

Промени с указания на УО на ОПРЧР

Изх.№18-216

03.01.2019г.

поща

УО ПРСР

Наблюдатели по процедура 7.2

Вх.№19-217

03.01.2019г.

Е-поща

Съгласуване на процедура 6.4

Изх.№19-218

04.01.2019г.

Е-поща

ЦКЗ – Виктория
Ненкова
ЦКЗ

Изх.№19-219

08.01.2019г.

поща

МФ

Съгласуване на процедура 4.1

Изх.№19-220

08.01.2019г.

поща

МФ

Съгласуване на процедура 4.2

Вх.№19-221

08.01.2019г.

поща

МФ

Съгласуване на процедура ЧР1-коригирани

Изх.№19-223

08.01.2019г.

@ поща

МФ/УО ОПРЧ

Съгласуване на мярка ЧР1- окончателни

Вх.№19-224

09.01.2019г.

ИСУН

Борислав Асенов

Допълнителна информация по мярка 6.4

Изх.№19224а

09.01.2019г.

@ поща

УО ОПРЧ

Съгласуване №2 по мярка ЧР1

Изх.№19-225

10.01.2019г.

ИСУН

ПРСР

Активиране на процедура 6.4

Вх.№19-226

14.01.2019г.

поща

МЗХГ

Наблюдатели ОС – 7.2

Вх.№19-228

15.01.2019г.

Е поща

Ралица Василева

Информационна среща -19.3

Вх.№19-229

17.01.2019г.

поща

ДФ Земеделие

Изплатена авансова ФП

Вх.№19-230

18.01.2019г.

поща

МФ

Вх.№ 19-231

22.01.2019г.

поща

МЗХГ

Съгласуване на процедура „ Достъп до
заетост……. на територията на МИГ Кирково
– Златоград"
Назн.техн.сътрудник - отговор

Вх.№ 19-232

22.01.2019г.

Е- поща

Камура Холидейз

Вх.№ 19-233

23.01.2019г.

поща

МФ

Оферта – предложение за
посещения
Съгласуване на мерки 4.1и 4.2

Изх.№19-234

25.01.2019г.

поща

ПРСР

Допълнителни документи за техн.асистент

Изх.№19-235

25.01.2019г.

поща

ПРСР

Годишен доклад по подмярка 19.4

Изх.№19-236

28.01.2019г.

поща

ПРСР

Допълнение – ГД по подмярка 19.4

Вх.№19-238

30.01.2019г.

Е-поща

Изх.№19-240

01.02.2019г.

поща

ПРСР
Ралица
Василева
ЦКЗ и УО на ПРСР

Изх.№19-248

06.02.2019г.

поща

Информация за наети външни експерти за
периода 01.01.2018-31.12.2018г.
Уведомителни
писма
по
мярка
7.2
приключване на прием
Годишен доклад по подмярка 19.2

Изх.№19-249

06.02.2019г.

поща

УО на ПРСР,ОПРЧР
и ОПИ
ОПРЧР

Отразени бележки по мярка 6.4

обучения,

Съгласуване мярка ЧР2
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Вх.№19-250

06.02.2019г.

Е-поща

ПРСР –
Василева

Ралица

на

Покана за инф. среща и данни за
усвояването на средствата по мерки към
15.02.2019г.
Приключване на Оценителна сесия по
процедура ИК 2,2
Проект – обучение на заети с прилагането на
подхода ВОМР
Доклад на наблюдател ОПИК

Изх.№19-252

07.02.2019г.

Е-поща

УО на ОПИК

Вх.№19-256

12.02.2019г.

Е-поща

Вх.№19-257

12.02.2019г.

Поща

Вх.№ 19-260

14.02.2019г.

поща

Вх.№19-261

15.01.2019г.

поща

ПРСР-Ралица
Василева
Министерство
икономиката
Министерство
икономиката
МЗХГ

на

Указания от ОПИК

Вх.№19-263

18.02.2019г.

поща

МЗХГ

Вх.№19-264

18.02.2019г.

поща

Вх.№19-272

21.02.2019г.

Поща

МЗХГ
Василева
МЗХГ

Вх.№19-273

21.02.2019г.

Ел.поща

ВОМР

Съгласуване на мярка ЧР-1

Вх.№19-276

25.02.2019г.

Е-поща

Изх.№19-277

27.02.2019г.

Поща

Изх.№19-278

27.02.2019г.

Поща

ПРСР – Ралица
Василева
ПРСР-Лозана
Василева
ДФЗ

Спазване на изискв. по чл.46а, ал.5 от
Наредба №22/2015г.
Писмо за определяне на наблюдател-по
мярка 6,4
Списък с планирани ОП

Вх.№ 19-279

28.02.2019г.

Поща

ДФЗ

Нередовности по заявка за плащане по 19.4

Изх.№19-283

05.03.2019г.

Е-поща

Изх.№19-284

06.03.2019г.

лично

Съгласуване на процедура по мярка ЧР1,след обществено обсъждане
Заявка за авансово плащане бюджет 2019г.

Вх.№19-285

06.03.2019г.

поща

До УО на ПРЧР№3
ДФЗ
–РА
гр.Кърджали
ДФЗ –Кърджали

Вх.№19-289

12.03.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Съгласуване на процедура ЧР2

Вх.№19-290

12.03.2019г.

Изх.№19-292

12.03.2019г.

Поща
Е-поща
поща

Мустафа
Боровинов-ДФЗ
ДФЗ –РА гр.София

Изх.№19-295

13.03.2019г.

Е-поща

ЦКЗ и УО на ПРСР

Искане за представяне на списък за
планирани поръчки
Допълнителни документи по заявка за
плащане
Активиране на оценителна сесия 6.4

Вх.№19-299

14.03.2019г.

поща

Изх.№19-301

15.03.2019г.

поща

Министерство на
икономиката
Християн
Султанов
ДФЗ-РА гр.София

Изх.№19-302

15.03.2019г.

поща

Вх.№19-303

15.03.2019г.

поща

Вх.№19-304

18.03.2019г.

Е-поща

Изх.№19-305

19.03.2019г.

Поща

Министерство на
финансите, копие
до УО ОПРЧР
УО на ПРСР –
Лозана Василева
ЕС-ПИ-Консулт БГ
ООД
ДФЗ и УО на ПРСР

Вх.№19-307

25.03.2019г.

поща

МФ

Одобрен бюджет – 2019г.
Одобрение за технически асистент

Ралица

Анкета обучения
Одобрен ГД-19,4

Контролни листове от проверка на място

Одобрение на оценителен доклад
по ИК 2,2
Уведомление – Приключване на оценка на
ПП по мярка 7.2
Съгласуване на процедура ЧР-2
Наблюдател по мярка 6.4
Информационна среща, свързана с подхода
ВОМР на 28-29 март гр.Плевен
Работна среща с други МИГ
Съгласуване на процедура ЧР -2
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Вх.№19-308

25.03.2019г.

Поща

ДФЗ

Запитване от МИГ

Изх.№19-309

27.03.2019г.

поща

МФ

Съгласуване на процедура ЧР -2

Изх.№19-310

27.03.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Обосновка №2 по процедура ЧР1

Изх.№19-311

28.03.2019г.

Куриер

ДФЗ

Изх.№19-313

01.04.2019г.

куриер

Вх.№19-315

03.04.2019г.

поща

ПРСР –
Василева
МФ

Допълнителни документи към заявка за
авансово плащане
Актуализация на бюджет 2019г.

Вх.№19-316

03.04.2019г.

Е-поща

Вх.№19-317

03.04.2019г.

Е-поща

Вх.№19-318

03.04.2019г.

Е-поща

Изх.№19-319

03.04.2019г.

Е-поща

Вх.№19-320

04.04.2019г.

Поща

Стефан Спасов
-МЗХГ
Стефан Спасов
-МЗХГ
Борислав Асенов
МЗХГ
Борислав Асенов
МЗХГ
ДФЗ

Изх.№19-321

04.04.2019г.

поща

ДФЗ

Изх.№19-322

04.04.2019г.

Е-поща

Вх.№19-323

09.04.2019г.

Е-поща

Стефан Спасов
-МЗХГ
ДФЗ

Изх.19-324

09.04.2019г.

Е-поща

ДФЗ

Вх.№19-325

10.04.2019г.

поща

Вх.№19-326

11.04.2019г.

Е-поща

Вх.№19-330

16.04.2019г.

Е-поща

ПРСР
Лозана
Василева
Обединение ВОМР
България и Европа
Ралица Василева
ВОМР -ОПРЧП

Вх.№19-332

17.04.2019г.

Е-поща

Обединение ВОМР

Изх.№19-333

18.04.2019г.

Е-поща

ЦКЗ/УО ОПРЧР

Покана за обмен на добри практики в
държави –членки на ЕС
Активиране на процедура ЧР1

Изх.№19-334

18.04.2019г.

поща

МФ

Съгласуване на процедура по мярка 7.5.1

Изх.№19-335

18.04.2019г.

поща

УО ПРСР

Съгласуване на процедура по мярка 7.5.1

Изх.№19-340

19.04.2019г.

е-поща

Съгласуване на
въведена в ИСУН

Вх.№19-342

19.04.2019г.

Е-поща

ЦКЗ/УО на ПРСРБорислав Асенов и
Камелия Никова
УО ОПРЧР

Изх.№19-343

22.04.2019г.

Е- поща

Питане относно Оценителна процедура 6.4

Вх.№19-344

22.04.2019г.

Е-поща

Изх.№19-347

22.04.2019г.

@ поща

Изх.№19-348

23.04.2019г.

@ поща

ЦКЗ
–Борислав
Асенов и Камелия
Никова
ЦКЗ
–Борислав
Асенов и Камелия
Никова
ЦКЗ
УО на ПРСР
ЦКЗВиктория Ненкова

Лозана

Съгласуване на процедура ЧР-2-окончателно
Варианти на опростени разходи по подхода
ВОМР –Наредба №4/2018г.
Предоставяне
на
информация
по
изпълнение на чл.40, ал.6 от ПМС 161
Информация външни експерти оценители
Информация външни експерти оценители
Отстраняване на нередовности по заявка за
авансово плащане
Допълнителни документи към ЗАП
Предоставяне
на
информация
по
изпълнение на чл.40, ал.6 от ПМС 161
Искане за допълнителни документи към
годишната заявка за плащане
Допълнителни документи към годишната
заявка за плащане
Одобрение на Годишен доклад по подмярка
19.2
Информация свързана с обучение на заетите
с прилагането на подхода ВОМР
Корекция мярка ЧР1- последна

процедура

мярка

7.5.1,

Съгласуване на процедура по ЧР2

Отговор относно Оценителна процедура 6.4
Срок на оценителна процедура 6,4
Съгласувана процедура ЧР1
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Вх.№19-349

30.04.2019г.

Поща

МФ

Съгласуване на процедура по мярка 7.5.1

Вх.№19-383

07.05.2019г.

поща

Изх.№19-384

08.05.2019г.

Е-поща

УО ПРСР
Лозана Василева
УО ОПРЧР

Изх.№19-385

08.05.2019г.

поща

ДФЗ

Вх.№19-389

10.05.2019г.

Е-поща

УО ОПРЧР

Изх.№19-390

13.05.2019г.

поща

ДФЗ, УО на ПРСР

Становище по чл.44, ал.1
от ПМС №161/2016г.
Съгласуване
на
процедура
ЧР
-2окончателно
Уведомление за приключена процедура по
6,4
Изменени указания за прием и изпълнение
на проекти
Уведомление за предстоящи информ.срещи

Изх.№19-391

13.05.2019г.

поща

Повторно съгласуване мярка 7.5

Вх.№19-393

13.05.2019г.

ИСУН

Вх.№19-395

16.05.2019г.

поща

Изх.№19-396

16.05.2019г.

ИСУН

Изх.№19-398

21.05.2019г.

Е-поща

МФ копие до УО на
ПРСР
ПРСР
Борислав Асенов
МЗХГ
Лозана
Василева
ПРСР
Борислав Асенов
УО на ОПРЧР

Вх.№19-399

20.05.2019г.

Е –поща

УО на ОПРЧР

Корекции по процедура ЧР2

Вх.№19-400

22.05.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Писмо за излъчване на наблюдатели по ЧР1

Изх.№19-401

23.05.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР/ЦКЗ

Вх.№19-402

17.05.2019г.

Е-поща

МФ

Съгласуване
на
процедура
окончателно
Повторно съгласуване

Вх.№19-403

28.05.2019г.

Е- поща

Мониторинг – изпълнение на договор на
Емтекс -05 гр.Златоград

Вх.№19-404

28.05.2019г.

Е-поща

Георги Георгиев –
Главен експерт РС
Ст.Загора МИ
ДФЗ

Изх.№19-406

29.05.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Отстраняване на пропуск по мярка ЧР1

Вх.№19-407

29.05.2019г.

Е-поща

Писмо от ЦКЗ на поставени въпроси от МИГ

Вх.№19-409

31.05.2019г.

Е-поща

Национална
асоциация на МИГ
УО на ОПРЧР

Изх.№19-410

31.05.2019г.

Е-поща

Вх.№19-414

05.06.2019г.

Е-поща

Създаване профил ИСУН и Активиране
оценителна сесия процедура ЧР-1
Подписване на договори по ОПИК

Изх.№19-415

05.06.2019г.

Е-поща

Изх.№19-416

06.06.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР
ЦКЗ
Министерство на
икономиката
Министерство на
икономиката
УО на ПРСР и ЦКЗ

Изх.№19-417

06.06.2019г.

поща

ДФЗ

Изх.№
19418
Изх.№19-427

10.06.2019г.

Поща

УО на ОПРЧР

Допълнителна информация по процедура
7.2
Достъп до база данни в НСИ

20.06.2019г.

Е-поща

ОПРЧР

Писмо за наблюдатели по мярка ЧР2

Вх.№19-429

21.06.2019г.

Е-поща

Обучения бенефициенти с договори по
ОПИК

Вх.№19-432

25.06.2019г.

Е-поща

Министерство на
икономиката
Димитър
Платников
МЗХ
Ралица Василева

Корекции в УК по мярка 7.5.1
Заповед за изменение на заповед за одобрен
год.бюджет за 2019г.
Отразени корекции в ИСУН по УК 7,5
Писмо за наблюдатели по процедура ЧР1

ЧР

-2-

Проверка и контрол на процедура 7.2

Активиране процедура по мярка ЧР-2

Потвърждение за подписване на договори
Активиране на процедура 7.5.1

Справка за усвояването по подмярка 19
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Изх.№19-433

25.06.2019г.

Е-поща

Информация за усвояването по мярка 19

Поща

МЗХ
Ралица Василева
Зорница Русинова
и ЦКЗ
УО на ПРСР

Изх.№19-438

03.07.2019г.

Е-поща

Изх.№19-442

11.07.2019г.

Изх№19-443

11.07.2019г.

поща

УО на ПРСР

Съгласуване на процедура по мярка 4,2

Вх.№19-444

12.07.2019г.

поща

УО на ПРСР

Изх.№19-446

12.07.2019г.

Е-поща

Вх.№19-447

15.07.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР
Зорница Русинова
Стефан
Спасов
ВОМР

Уведомително писмо относно жалба от
Берна Хадживейсал по прoцедура 6,4
Прехвърляне на средства от ЧР2 в ЧР1

Вх.№19-448

15.07.2019г.

Е-поща

Изх.№19-449

19.07.2019г.

Изх.№19-450

Активиране на оценителна сесия ЧР2
Съгласуване на процедура по мярка 4,1

Е-поща

Иван
Симов
–
гл.експерт ВОМР
УО ОП РЧР

Поставени въпроси, касаещи мерки по ПРСРобработка и изплащане на междинни и
окончателни заявки, авансово плащане за
2019г.
Заповед
№РД-09-647/03.07.2019г.
на
Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020
Писмо за приключване на процедура ЧР1

19.07.2019г.

поща

ДФЗ

Актуализиран списък ЗОП

Вх.№19-451

19.07.2019г.

е-поща

ПРСР

Покана Информационно събитие -Брюксел

Изх.№19-452

22.07.2019г.

еконт

ПРСР /ДФЗ

Вх.№19-456

25.07.2019г.

Е-поща

Ралица Василева

Писмо работна среща с МИГ Балчик-Генерал
Тошево
Указание–заповед №09-647/03.07.2019

Вх.№19-457

29.07.2019г.

Е-поща

МТСП

Вх.№19-460

01.08.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Вх.№19-464

06.08.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Изх.№19-466

06.08.2019г.

Поща

УО на ПРСР

Отговор за прехвърляне на финансов ресурс
по мерки –ЧР1-ЧР2
Одобрен оценителен доклад по процедура
ЧР1
Покана до класирани кандидати за
сключване на договори по мярка ЧР1
Писмо за наблюдатели по мярка 7.5.1

Изх.№19-467

12.08.2019г.

Е-поща

УО ПРСР и ЦКЗ

Активиране на процедура по мярка 7,5,1

Изх.№19-468

12.08.2019г.

Е-поща

УО ОПРЧР ЦКЗ

Удължаване на срока на процедура по ЧР2

Вх.№19-469

12.08.2019г.

поща

УО на ПРСР

Вх.№ 19-472

13.08.2019г.

Е-поща

УО ОПРЧР

Покана за подписване на доп. споразумение
по 6.4
Удължаване на срока на процедура ЧР.2

Вх.№19-475

20.08.2019г.

Е-поща

Вх.№19-476

21.08.2019г.

поща

Вх.№19-479

26.08.2019г.

поща

МЗХГ
Ралица Василева
МЗХГ
УО на ПРСР
МЗХГ, УО на ПРСР

Вх.№19-480

26.08.2019г.

Е-поща

Вх.№19-481

28.08.2019г.

поща

Изх.№19-483

29.08.2019г.

поща

УО на ОПРЧРДесислава
Георгиева
ДФЗ Дирекция –
Оторизация
на
плащанията
по
ПМРСР
УО на ПРСР и ДФЗ

Изх.№19-484

02.09.2019г.

поща

УО на ОПРЧР

Искане на информация за разработени
защитени местни марки продукти
Писмо за определяне на наблюдатели по
мярка 7,5,1
Доп. споразумение №РД-50-41/19.08.2019г.
по мярка 6.4
Препоръка за въвеждане на ИГРП в ИСУН
2020
Писмо за отстраняване на нередности

Уведомление за предстоящи събития –
празник на МИГ
Уведомление – подписани договори по ЧР1
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Изх.№19-485

02.09.2019г.

Е-поща

УО на ОПРЧР

Изх.№19-488

04.09.2019г.

поща

ДФЗ

Приключване на оценителната сесия по
мярка ЧР2
Писмо за отстраняване на нередности

Изх.№19-489

04.09.2019г.

ПРСР

Индикативен график 2019-2020г.

Изх.№19-490

04.09.2019г.

поща

ОПРЧР

Индикативен график 2019-2020г.

Изх.19-492

05.09.2019г.

Поща

Вх№19-493

11.09.2019г.

Ел.поща

Промяна
на
споразумение
41/27.04.2018 г.
Указания за бюджет 2020

Вх.№19-494

11.09.2019г.

Ел.поща

Вх.№19-495

16.09.2019г.

Е-поща

Вх.№19-500

18.09.2019г.

поща

Лозана ВасилеваУО на ПРСР
Ралица Василева
МЗХГ
Ралица Василева
МЗХГ
ДФЗ
Калоян
Костадинов
ДФЗ

Вх.№19-502

20.09.2019г.

поща

ДФЗ

Вх.№19-503

20.09.2019г.

Е-поща

Вх.№19-504

20.09.2019г.

Е-поща

ВОМР
Стефан Спасов
МТСП ОПРЧР

Вх.№19-505

20.09.2019г.

Е-поща

МТСП ОПРЧР

Вх.№19-506

20.09.2019г.

Е-поща

МТСП ОПРЧР

Изх.№19-518

26.09.2019г.

поща

Изх.№19-519

26.09.2019г.

поща

Изх.№19-520

26.09.2019г.

поща

Изх.№19-522

02.10.2019г.

Е-поща

Вх.№19-527

03.10.2019г.

Е-поща

Вх.№19-528

03.10.2019г.

Е-поща

Лозана Василева
УО на ПРСР
Изпълнителен
директор на ДФЗ
Лозана Василева –
Ръководител УО
на ПРСР
Ръководител
на
УО на ОПРЧР
Ръководител
на
УО на ПРСР
Ръководител
на
УО на ОПИК
Стефан Спасов
ВОМР
ДРЗ Смолян

Вх.№19-529

04.10.2019г.

Е-поща

Изх.№19-530

04.10.2019г.

Е-поща

Изх.№19-532

07.10.2019г.

Е-поща

Изх.№19-538

10.10.2019г.

поща

МТСП
Ръководител
на
УО на ОПРЧР
Стефан Спасов
ВОМР
Стефан Спасов
ВОМР
УО
на
ПРСР/Изпълнител
ен директор на
ДФЗ

РД

50-

Добри практики ВОМР
Подписване на договори –заявления за
профил на бенефициенти
Писмо за одобрение на процедура за подбор
на ПП по мярка 7,5,1
Административен Договор – мярка 7.2
Община Кирково
Писмо –промяна в Указанията за прилагане
на СВОМР и изм. в Наредба №4
Решение за одобряване на оценителен
доклад по мярка ЧР2
Уведомително писмо за представяне на
документи
за
сключване
на
административен договор с община Кирково
Уведомително писмо за представяне на
документи
за
сключване
на
административен
догово
с
община
Златоград
Заявка за Бюджет 2020
Уведомление
за
приключване
на
оценителна сесия 7,5,1
Уведомление за приключване на оценителна
сесия 7,5,1
Прехвърляне на финансов ресурс между
мерки от ОП РЧР –ЧР1-ЧР2

Предоставяне на информация за планирани
проекти
Покана за Обществен форум –регионално
развитие на ЮЦР
Промяна
на
СВОМР-одобрение
на
прехвърляне на финансов ресурс между
мерки от ОПРЧР
Предоставяне на информация за планирани
проекти
Инфо отн. Искане за Изменение 3 на СВОМР
Уведомително писмо за инф.срещи
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Вх.№19-540

10.10.2019г.

Е-поща

Изх.№19-541

11.10.2019г.

Е-поща

Изх.№19-546

15.10.2019г.

поща

Вх.№19-548

16.10.2019г.

поща

Изх.№19-550

18.10.2019г.

поща

Вх.№19-553

12.11.2019г.

Е-поща

Изх.№19-556

19.11.2019г.

поща

Вх.№19-561

22.11.2019г

Е-поща

Вх.№19-562

25.11.2019г

Е-поща

Изх.№19-563

25.11.2019г

Е-поща

Вх.№19-573

06.12.2019г

поща

Вх.№19-580

12.12.2019г

Е-поща

Изх.№19-589

16.12.2019г

Е-поща

Вх.№19-594

19.12.2019г

Е-поща

Вх.№19-595

23.12.2019г

поща

Ралица Василева
МЗХГ
Ралица Василева
МЗХГ
МТСПЗорница
Русинова
Ръководител
на
УО на ОПРЧР
МЗХГ
Дирекция
«Развитие
на
селски райони»Камелия Никова и
Борислав Асенов
МТСП - Зорница
Русинова
Ръководител
на
УО на ОПРЧР
Камелия Никова
държавен експерт
в отдел ВОМР

Актуализация за усвояване на средствата по
19.2
Актуализация за усвояване на средствата по
19.2
Придружително писмо за предоставяне на
договор по мярка ЧР2 с Община Златоград

УО
на
ПРСР/Изпълнител
ен директор на
ДФЗ
МЗХГ

Уведомително
писмо
обучение екип и КВО

МЗХГ
Ралица
Василева
МЗХГ
Ралица
Василева
ДФЗ
Разплащателна
агенция
Стефан Спасов
ПРСР
Стефан Спасов
ПРСР
УО на ОПРЧР

Относно информация за дата на сключени
договори
Информация за дата на сключени договори

ДФЗ
Разплащателна
агенция

Доклад за резултати от участие като
наблюдатели в комисия по 7.5.1 на МИГ
Кирково-Златоград

Придружително писмо за предоставяне на
договор по мярка ЧР2 с Община Кирково
Допълнително споразумение ПРСР ОПРЧР

за

предстоящо

Писмо до НСОРБ-ВОМР

Уведомително писмо за връщане на запис на
заповед на Кмета на община Кирково
Въпросник за попълване за нов програмен
период
Попълнен въпросник 2021-2027
Указания за обявяване на процедури и
изпълнение проекти
Уведомително писмо за връщане на запис на
заповед на Кмета на община Златоград

Данните са извлечени от регистъра на общата кореспонденция на МИГ Кирково - Златоград.
Пламен Чингаров
Изпълнителен Директор
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