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МЗХ - Министерство на земеделието и храните 
 
ДФЗ – Държавен фонд Земеделие  
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1. Кратко резюме на извършените дейности 

Местна инициативна група (МИГ) „Високи Западни Родопи“ е финансирана от ПРСР 
инициатива, целяща да подпомогне конкурентноспособното развитие на територия 
«Високи Западни Родопи», чрез развитие на дейности насочени към  разнообразяване на 
местната икономика и добавяне на стойност към местните продукти и услуги. Дейността 
на МИГ е стартирала на 13.06.2012 г. с подписване на тристранен договор за финансиране 
на СМР между МИГ ВЗР, ДФЗ-РА и МЗХ. 
 
Водещи принципи в работата на МИГ при планиране и прилагане на СМР: 
 

• Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на СМР; 

• Участие на заинтересованите страни и реално партньорство между участниците от 
различните сектори; 

• Повишаване на капацитета на местно ниво за планиране и управление на СМР, както и  
за планиране и реализиране на устойчиви местни инициативи; 

• Ефективност на финансовото и административното управление; 

• Ефективно подпомагане на всички заинтересовани за разработване на проектни 
предложения и успешното им финансиране; 

 
За периода 02.01.2013 – 31.12.2013 г. МИГ ВЗР е реализирал дейности, които са част от 
годишния план-график с  дейности за изпълнение на СМР и постигане на 
конкурентоспособно развитие на територия „Високи Западни Родопи“: 
 

• Организирана и проведена мащабна информационна кампания за представяне на 
възможностите за кандидатстване по СМР, ползите за територията, планираните и 
предстоящи събития за включване на заинтересованите страни от територията; 

• Възложени и направени 4 броя анализи/проучвания за нуждите на територия ВЗР 
• Проведени 13 броя обучения за изграждане на капацитета на заинтересованите 

страни от територията; 
• Издадени множество рекламни и информационни материали, представящи 

дейността на МИГ и възможностите на СМР; 
• Организирани и стартирали две покани за набиране на проекти към СМР; 
• Подписани договора за финансиране на проекти по СМР от ДФЗ / за  периода 

02.01.2013-31.12.2013 /- 9/девет/  уведомления за одобрени проекти, 4 /четири/ 
подписани договора /; 

• Проведени информационно обезпечени индивидуални консултации с потенциални 
бенефициенти от територията-физически лица, юридически лица, ЗП, 
представители на общини, читалища, НПО; 

• Участия на МИГ в регионални и национални инициативи, свързани с прилагането 
на подхода ЛИДЕР – разработени съвместни национални и транснационални 
прокети, участия в срещи и семинари и др.; 

• Проведен Годишен обществен форум за популяризиране на дейностите и 
постигнатите резултати от изпълнението на СМР през 2013г. 
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2. Цели на стратегията за местно развитие 
 
СМР на МИГ ВЗР има две стратегически цели: 
 
 Стратегическа цел „Развитие на устойчив туризъм” 

 
 Стратегическа цел „Развитие на конкурентноспособно земеделие и 

хранително-вкусова промишленост” 
 
 
Двете стратегически цели ще бъдат постигнати, чрез насочване на усилията на МИГ за 
работа по 5 приоритета за развитие и изпълнението на 10 специфични цели. 
 
3. Кратко описание на изпълнението на СМР 
 
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във 
връзка със заложените цели, възникналите трудности и предприетите действия за 
преодоляването им. 
 
Таблица 1  

Индикатор Цел за 
периода 

2007 – 2013 
според 
СМР 

 

Постигнато 
за периода 

на 
годишния 

доклад 

Постигнато за 
периода от 

началото на 
прилагане на 
стратегията, 
включително 

периода, 
обхванат от 
годишния 

доклад 
Обща площ на територията, обхваната от 
МИГ (в км2)  

 
455.9 км2 

Общ брой на населението, обхванато от 
МИГ в СМР 

13 197 човека  
 

Брой проекти, финансирани от СМР   4 4 

Брой участници, успешно завършили 
обучение   

Общо 155 За 2013г. – 155 
За 2012г. - 75 

Общо - 230 
 

4. Управление на Местната инициативна група 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на 
управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), 
промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  
 
За конкретния период на отчитане е настъпила промяна в състава на Изпълнителския екип 
на МИГ – след проведен конкурс е назначен нов Експерт по прилагане на СМР  
 За отчетния период няма промени в партньорите . 
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5. Индикатори 
 
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с 
допълнителни/специфични индикатори от СМР. 
 
Таблица 2 

 
 
Таблица 3 

Индикатор Стойност съобразно 
специфичните цели 
за периода 2007-2013 

Стойност съобразно 
постигнатото за периода 

на отчитане  

Вид 
индикатор 

Индикатор Цел до края 
на 

стратегията 
 

Постигнато 
в периода, 

обхванат от 
доклада  

Постигнато за 
периода от 

началото на 
прилагане на 
стратегията, 
включително 

периода, 
обхванат от 
годишния 

доклад 

Изходен 

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

 64 91 

Брой на участниците в 
дейностите за 
придобиване на умения и 
постигане на обществена 
активност 

 155 230 

Брой подадени заявления 
за кандидатстване по СМР 

 22 34 

Дял на одобрените 
заявления за 
кандидатстване, % 

 41,48 % 41,48 % 
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Брой дейности за придобиване на 
умения и постигане на обществена 
активност 

 

 13 броя 
информациони 
срещи по 
населените 
места 

 42 
индивидуални 
консултации за 
2013 

 6 броя 
обучения за 
потенциални 
бенефициенти 

 6 броя 
обучения за 
УС, ИЕ на 
МИГ и КС 

 1 брой работно 
посещение на 
ИЕ, УС и КС в 
страна членка 
на ЕС 

 7 броя 
обучения 
организирани 
от други 
организации, в 
които са 
участвали 
представители 
на ИЕ, УС и КС  

Брой на участниците в дейностите по 
обучение   155 

Брой на участниците в дейностите по 
информиране  136 

 
6. Прилагане на Стратегия за местно развитие 

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. 
Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на 
извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до 
края на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за 
местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.  
 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

Целта на стратегията за местно развитие е формулирана като Визия на местната общност 
по отношение развитието на територията 

 
«Постигане на висок жизнен стандарт за населението и превръщане на територия 

«Високи Западни Родопи» в желано място за живот и почивка, чрез устойчиво и 
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конкурентно-способно развитие при  съхраняване на природните и културно-
исторически ресурси» 

 
2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 

СМР на МИГ ВЗР има две Стратегически цели: 

 Стратегическа цел: 

  „Развитие на устойчив туризъм” 

 Стратегическа цел:   

  „Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост” 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

Стратегическа цел  „Развитие на устойчив туризъм” 
Приоритет 1 

 
Изграждане на цялостния имидж 
на територия „Високи Западни 

Родопи” 

Приоритет 2 
 

Развитие  на туристическия потенциал 
на територия „Високи Западни Родопи” 

 

Приоритет 3 
 

Подобряване на качеството на живот и 
разнообразяване на услугите в територията 

Специфич-на 
цел 1 

 
Изграждане на 

капацитет 

Специфична 
цел 2 

 
Маркетинг и 
реклама  на 
територията 

 

Специфична цел 
1 
 

Разнообразяване 
на  туристически 

атракции и 
възможности 

 

Специфична 
цел 2 

 
Запазване на 

културно-
историческото 
наследство и 

местната 
идентичност 

 

Специфична цел 
1 
 

Създаване и 
развитие на 

услуги, които 
подпомагат и 
развитието на 

туризма в 
територията 

Специфична цел 2 
 

Подобряване на облика на 
населените места в 

територията  

Мярка 331 
“Професионаоно 

обучение и 
предоставяне на 
информация за 

икономическоите 
субекти” 

Мярка 313 
„Насърчаване 

на 
туристическите 

дейности” 

Мярка 312 
 „Подкрепа за 

създаване и развитие 
на 

микропредприятия” 

Мярка  311 
«Разнообразяване 
към неземеделски 

дейности» 

Мярка 312 
„Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприятия” 

Мярка 322 
 „Обновяване и развитие на 

селата” 

Мярка 431-1 
Придобиване на 

умения и 
постигане на 
обществена 

активност на 
територията 

 Мярка 313 
„Насърчаване на 
туристическите 

дейности” 

Мярка 323 
„Опзване и 

подобряване на 
селското 

наследство” 

Мярка 311 
«Разнообразяване 
към неземеделски 

дейности» 

Мярка 323 „Опазване и 
подобряване на селското 

наследство” 

  Мярка 
311«Разнообразяване 

към неземеделски 
дейности» 

 

 
Мярка 322 

„Обновяване и 
развитие на селата” 

  

  Мярка 323 „Опзване 
и подобряване на 

селското наследство” 

   

Стратегическа цел   
„Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост” 

Приоритет 1 
 

Развитие на ефективно и екологично селско 
стопанство и запазване на местния бит и 

традиции   

Приоритет 2 
 

Подобряване  реализацията и добавяне на стойност към земеделските 
продукти и хранително-вкусова промишленост 

Специфична цел 1 
 

Развитие на устойчиво 
земеделие   

  

Специфична цел 2 
 

Подпомагане 
производството на 

биологични продукти 
и възраждане на 

Специфична цел 1 
 

Подобряване 
конкурентоспособността 

на  земеделските 
продукти и ХВП 

Специфична цел 2 
 

Подпомагане сертифицирането на земи и 
продукти и 

регистрирането на териториални и продуктови 
марки 
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традиционни местни 
производства и 

занаяти като 
туристически 

атракции  

и работата в клъстери 
 

 
 
 

 
 
  

Мярка 121 «Модернизи-
ране на земеделските 

стопанства» 
 

Мярка 311 
«Разнообразяване към 

неземеделски дейности» 

Мярка 121 «Модернизиране 
на земеделските 

стопанства» 
 
 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти» 
 
 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност 

към земеделски и горски 
продукти» 

 

Мярка 123 
«Добавяне на стойност 

към земеделски и горски 
продукти» 

 

Мярка 123 
 «Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 
продукти» 

 
 

Мярка 121 «Модернизиране на земеделските 
стопанства» 

 
 

  Мярка 311 
«Разнообразяване към 

неземеделски дейности» 
 

 

 

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на 
заявления  за настоящата година 

През отчетния период бяха публикувани 2 покани за набиране на проекти предложения 
и бяха отворени за кандидатстване всички  мерки от СМР. Мотива за това е краткия и 
недостатъчен времеви период за реализиране на целите на СМР до края на 2013 г. 

С цел да се изпълнят всички дейности и планирани резултати в СМР при максимално 
ефективно оползотворяване на наличния бюджет и в съответсвие с подписаният Анекс 
към договор РД 50-91/13.06.2012г., за удължаване срока на договаряне на финансови 
средства /съгласно Наредбата за изменение на Нардеба 23 на МЗХ-обн.д.в.  
107/13.12.2013 г./ от 21.12.2013г., съгласно Решение 17-1/30.12.2013г., на УС на МИГ, 
ше бъде обявена четвърта покана за набиране на проектни предложения към СМР със 
срок на действие 01.01.2014-28.02.2014г.. 

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 

През 2013г., Сдружение „МИГ – Високи Западни Родопи” е стартирало 
прилагането на всички мерки заложени в бюджета на СМР, като за целта са 
стартирали и приключили 2 покани за набиране на проекти с постъпили 22 
проектни предложения и е обявена 4 покана за прием на проекти . По Втора покана 
са подадени 12 проектни предложения, по Трета покана са подадени 10 проектни 
предложния. 

Всички покани за набиране на заявления и информация за наличните бюджети по 
отделните мерки са публикувани на интернет страницата на Сдружение „МИГ – 
Високи Западни Родопи” - http://www.borino-dospat.com, а съобщенията за поканите 
са публикувани в регионални вестници и в електронните сайтове на палтньолринте 
от ПЧП-общини, читалища, НПО . 

Обявените покани са по следните мерки: 121 „Модернизиране на земеделските 
стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 
„Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия”, 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 
322 „Обновяване и развитие на населените места”, 323 „Опазване и подобряване на 
селското наследство ”, 331 „Обучение и информация за икономическите субекти, 
които работят в  областите обхванати от ос 3”. Периодите на прием по отделните 
покани са определени с решения на Управителния съвет на Местната инициативна 

http://www.borino-dospat.com/
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група. Поканите за прием по отделните мерки са публикувани на интернет сайта на 
МИГ-а, като съобщенията за удължаване на сроковете на поканите са публикувани 
сэщо на интернет сайта на МИГ  и  електронните сайтове на партньорите. 

През 2013 год. е отчетен напредък по отделните мерки от стратегията по 
отношение на сключени договори между кандидатите и Министерство на 
земеделието и храните и ДФ „Земеделие” – РА – до края на 2013г. са,  с 
уведомителни писма за одобрени проекти—са одобрени общо 9 проекта,  и 
съответно сключени договори за финансиране на 4 проекта. Постъпилите 
заявления за подпомагане в периодите на прием показват активност от страна на 
кандидати от от цялата територия на МИГ-а, като най-голям интерес се отчита към 
мерки 311, 312, 312, 322 и З23-А и Б, 331 

Статистика на активността по отделните мерки:  

 
МЯРКА 

 
БР. ПОДА-
ДЕНИ 
ПРОЕКТИ  

 
БР. ОДОБ-
РЕНИ ОТ 
КИП 
ПРОЕКТИ  

 
БР. ОДОБРЕНИ 
ОТ ДФЗ-РА 
ПРОЕКТИ  

 
БР.ПРОЕКТИ, ПО 
КОИТО Е 
СКЛЮЧЕН 
ДОГОВОР  

 
БР. ПРОЕКТИ 
ОТПАДНАЛИ 
или ОТЕГЛЕНИ  

121  2  1   0 0 1 /оттеглен/ 

123  2  2  0 0  1 /оттеглен/ 

311 3  2  0 0 1 отпаднал/липса 
на бюджет/ 

312 10   9  5 3 2 - 1 на етап АСД и 
1  от ДФЗ 

313  4   3 2 1 1-на етап АСД  

322  3   3  1 0  1 от ДФЗ  

323 А  1  1  0 0   0 

323 Б  2  2   1 0   0 

331  7   3  1 0 4/отпаднали  на 
етап  КИП/ 
  

ОБЩО:  34  26  9 4  11 

 

Предвид ограниченото време за реализация на СМР и нуждата от максимално 
количество информация за потенциалните кандидати,  през 2013 год.  Сдружение 
„МИГ – Високи Западни Родопи” е изработило индивидуални  указания за 
кандидатстване по отделните мерки. Същевременно информация за възможностите 
за кандидатстване и спецификата по отделните мерки е разпространявана чрез 
различни информационни канали – индивидуални консултации, посещение на 
място, срещи с читалища, срещи с ОИЦ-Смолян, срещи с НПО-потенциални 
бенефициенти, на организиарни събития в територията, различни форуми, 
обучения и други.  

Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

• Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор 
(ос 1 от ПРСР)  
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- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ - През отчетния 
период, мярка 121 е била отворена, има внесени 2 проектни предложения. 
Единият проект е оттеглен от кандидата. Екипа на МИГ полага целенасочени 
усилия за рапространение на информация за мярката и  идентифициране на 
бенефициенти, които да кандидатстват с качествени предложения за проекти по 
мярката. 

 

- Мярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – 
През отчетния период има внесени в МИГ 2 проекта  по Мярка 123.Кандидата е 
оттеглил проекта си и след редуциран бюджет наново го е входирал 

-  Няма одобрени проекти.Екипа на МИГ полага целенасочени усилия за 
рапространение на информация за мярката и  идентифициране на 
бенефициенти, които да кандидатстват с качествени предложения за проекти по 
мярката. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Очаквани 3  

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3  

Дял на инвестициите, пряко 
свързан с опазване на 
околната среда 

Брой Минимум 1  

Резултат Създадени работни места Брой Минимум 4  
Брой предприятия, въвели Брой Минимум 2  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Минимум 3 0 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 4 0 

Брой подкрепени стопанства  Брой Минимум 3 0 
Брой на инвестициите 
директно свързани с 
постигане на съответствие 
със стандартите на 
българското и европейско 
законодателство.  

Брой Минимум 1 0 

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 5 0 
Брой стопанства въвели нов 
продукт или 
техника/технология 

Брой Минимум 2 0 

Брой земеделски 
производители, въвели нов 
продукт или технология в 
производството 

Брой 4 0 

Брой въведени стандарти за 
екологично чиста продукция Брой 2 0 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 4 0 
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нови продукти, процеси и 
технологии 
Брой предприятия, въвели 
нов продукт или технология 
в производството 

Брой 1  

Брой нови марки  Брой 2  
Брой въведени стандарти за 
екологично чиста продукция Брой 1  

Брой въведени Добри 
производствени практики 
(ДПП) в предприятията.  
 

Брой Минимум 2  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Очаквани 6  

 

• Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР)  

Н/П 

• Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 
разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР)  

 

- Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“- През отчетния 
период има внесени 3 проектни предложения.Единият е отпаднал поради липса 
на бюджет. Посочените индикатори за изпълнение на мярката са на база приети 
в МИГ 3 проектни предложения. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Източник на информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Минимум 2  

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2  

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 6  
Брой подпомогнати нови 
туристически дейности Брой  2  

Брой нови създадени 
туристически услуги, 
свързани с опазване и 
експониране на места с 
исторически, културен, 
природен или образователен 
интерес (стари мандри, 
мелници, ферми, изложения 
на закрито и открито), и т.н. 
 

Брой Минимум 2  

Брой подпомогнати нови 
туристически дейности 

Брой Минимум 2  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 5  
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Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“- През отчетния 
период има внесени 10 проектни предложения.Единият е отпаднал на етап АСД. Към 
отчетният период имаме 4 уведомителни писма за одобрени проекти и 3 подписани 
договора. На 30.12.2013г. постъпи уведомително писмо за отхвърлен проект  по М 
312.Освободеният бюджет е включен за следващ прием. Посочените индикатори за 
изпълнение на мярката са на база приети в МИГ проекти, които са в процес на оценка. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой Минимум 3 3 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3 3 

Резултат 

Новосъздадени микро-
предприятия  

Брой Минимум 1 1 

Новосъздадени микро-
предприятия от жени 

Брой Минимум 1 1 

Брой подпомогнати нови 
туристически дейности  

Брой Минимум 2  

Брой създадени нови 
туристически атракции 

Брой Минимум2  

Брой създадени нови услуги 
за населението на 
територията на МИГ 

Брой Минимум 1  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 4  

 

- Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ – През отчетния 
период има внесени в  КИП 4 проектни предложения на обща стойност 
335 984,73 лв.  Единияте отпаднал на етап АСД. Описаните индикатори са на 
база внесените и одобрени от КИП 3 проектни  предложения, като към 
31.12.2013 /2 /два от тях са одобрени за финансиране от ДФЗ.По /1 /един /проект 
на община Доспат/ е сключен договор за финансиране 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР 

Вид 
индикатор 

Индикатор  Мерна 
единица  

Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой 2 1 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой 2 1 

Резултат 

Създадени работни места Брой 5  
Брой създадени нови 
атракции за посетителите и 
места за отдих и 
развлечения или 
посетителски центрове за 
представяне и експониране 
на местното природно и 

Брой 2  
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културно наследство 
Брой разработени 
маркетингови стратегии за 
туризма в територията 

Брой 1  

Брой новосъздадени 
туристически атракции с 
разработен маркетинг 

Брой 2  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой 5  

 

- Мярка 322 „Обновяване и развитие на селата“ – През отчетния период има 
внесени 3 проектни предложения по мярката. Единият е отхвърлен от ДФЗ, 
вторият има уведомление за одобрение, няма договор.Третият е в процес на 
оценка Описаните индикатори са на база внесените  проектни  предложения, 
които са в процес на оценка. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 
по мярката  

Брой 2  

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой 2  

Брой на населените места, 
където се изпълняват 
дейностите 

Брой 5  

Резултат 

Създадени работни места Брой 3 0 
Население в територията, 
което се ползва от 
подобрената среда 

Брой 3000  

Брой социализирани 
туристически обекти Брой  2  

Въздействие 
Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 3  

 

- Мярка 323 А „Опазване и подобряване на природното наследство“ – През 
отчетния период има внесен 1 проект и съответно одобрен пот КИП. Описаните 
индикатори са на база внесено 1 проектно  предложение, което е в процес на 
оценка. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 OT СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по мярката  

Брой Минимум 2  

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2  

Брой проекти 
валоризиращи 
едновременно природни и 

Брой  Очаквани 2  
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културни ресурси 

Резултат Създадени работни места Брой Очаквани 2  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен 
ден) 

Брой Очаквани 2  

 

- Мярка 323 Б „Опазване и подобряване на селското наследство“ – През 
отчетния период има внесени 2 проекта,като и двата са одобрени от КИП.Към 
отчетният период за единият проект има писмо за одобрение, другият е  в 
процес на оценка. Описаните индикатори са на база внесени  проектни  
предложение, което е в процес на оценка. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323 OT СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по мярката  

Брой Минимум 2  

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2  

Брой проекти 
валоризиращи 
едновременно природни и 
културни ресурси 

Брой  Очаквани 2  

Резултат Създадени работни места Брой Очаквани 2 0 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен 
ден) 

Брой Очаквани 2  

 

- Мярка 331 „Професионално обучение и предоставяне на информация за 
икономическите субекти“ – През отчетния период имаме внесени 7 проектни 
предложения, 4 от тях са отпаднали на етап оценка от КИП.Описаните 
индикатори са на база внесените проектни  предложения, които са в процес на 
оценка.Към  31.12.2013г-има  1 уведомително писмо за одобрение на 1 проект.  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 331 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  
Цел до края 
на 
стратегията  

Изпълнение на 
индикаторите до 
настоящият доклад 

Изходен 

Брой проекти, 
финансирани по мярката  

Брой Минимум 2 1 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 1 

Брой на участниците в 
обучение  

Брой Минимум 80 30 
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Брой на получените дни 
обучение 

Брой Минимум 
210 

30 

Резултат 

Брой започнали нова 
работа в резултат на 
обучението 

Брой Минимум 4  

Дял на участниците, 
които успешно са 
завършили различните 
видове обучение 

Брой  
 
% 

Минимум 72 
 
Минимум 
90% 

 

Брой на обучените 
изготвили проект/създали 
собствена бизнес идея във 
връзка с мярка по ос 3  

Брой Минимум 20  

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 
брой на създадените 
допълнителни работни 
места на пълен работен 
ден) 

Брой Минимум 3  

 

• Междутериториално и транснационално сътрудничество. 

Мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество” 

1.На 11.12.2012 год. МИГ „Високи Западни Родопи” е подал заявление за 
подпомагане пред Министерство на земеделието и храните за подготвителна техническа 
помощ по мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално  сърудничество”. 
Общия финансов ресурс по проектното предложение е в размер на 24 900 евро. Целта на 
проекта е подготовка и планиране на съвместни дейности между МИГ “Високи Западни 
Родопи” и LAG Rieska – Финландия в сферата на подпомагане на развитието на 
предприемачеството и осигуряване на възможности за участие на младежите и жените в 
сферата на развитието на устойчиво земеделие и екотуризъм. Към  31.12.2013 проектът е 
одобрен на етап АСД 

Проектът е насочен  към взаимно представяне на двете територии и предварителен 
обмен на  опит  между МИГ “Високи Западни Родопи” и LAG Rieska – Финландия в 
сферата на подпомагане на развитието на предприемачеството и осигуряване на 
възможности за участие на младежите и жените в сферата на развитието на устойчиво 
земеделие и екотуризъм с цел планиране на съвместни дейности и реализиране на втори 
проект за съвместни дейности. За целта е сформирана работна група с представители на 
двете местни инициативни групи, планирани са един първоначален уъркшоп за 
детайлизиране на дейностите, графика и отговорностите по проекта, както и един 
заключителен уъркшоп за планиране на съвместни дейности. Между тези два уъркшопа 
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ще бъдат направени кратки проучвания, разботени информационни пакети за представяне 
на двете територии и, основно, ще бъдат разменени две визити с участието на 
потенциални партньори в проекта, в рамките на които ще бъдат представени нуждите и 
възможностите за съвместни дейности. 

2.Подадено е също така и проектно предложение свързано с „Развитие на 
територията, около и в Родопи планина, чрез обединение и сътрудничество на три 
МИГ”. Целта на проекта е подкрепа за постигане целите на стратегиите за местно 
развитие и усилията на три одобрени местни инициативни групи, обхващащи територията 
на седем общини, както следва: МИГ „Тракийско –Родопска яка” – община Родопи и 
община Перущица, МИГ „Преспа” – община Баните, община Лъки и община Чепеларе и 
МИГ „Високи Западни Родопи” – община Доспат и община Борино  за съвместни 
дейности насочени към постигането на няколко специфични цели: създаване на 
възможности/предпоставки за общо предлагане на туристически услуги с по-висока 
добавена стойност на територията обхваната от трите Местни инициативни групи, 
валоризация на културното и природно наследство на територията за целите на местното 
развитие, изграждане на обща маркетингова стратегия и капацитет за промоция на 
дестинацията и съхраняване на местната идентичност и традиции.За всяка от мерките се 
прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните 
индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано 
върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и 
различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на 
подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се 
стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по 
отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, 
младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по 
изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти. Към  31.12.2013 проектът е 
одобрен на етап АСД 

 

3.На 30.12.2013г., е подадедно трето проектно предложение по М421 
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“. Като МИГ ВЗР е 
партньор от българска страна на други три МИГ-а от Р Гърция-с водещ координатор 
АНЕСЕР/Серес/, партньори от Гърция –Организации за местно развите-ПИЕРИКИ 
/Катерини, Пирея/, АНЕТИ /Солун/. Проектното заглавие е  „Идентифициране и 
промотиране на местни продукти от сътрудничещите се територии“, с общ 
бюджет 164 700 евро, в т.ч. бюджета на партньор 4-МИГ ВЗР 34 250 евро, 
продължителност на дейностите по проекта 24 месеца. 

7. Проблеми  
 
Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на 
СМР проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти; 

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

Основният проблем при изпълнение на одобрената СМР е голямото закъснение, с 
което стартира нейното изпълнение. През 2013 г.  бяха разработени указания към всяка 
мярка, подробна Методология за оценка от КИП на проектни предложения, и това 
оказа благоприятно влияние и активира местната общност – има голям брой  подадени 
проекти и най-важното – по всички 8 мерки от СМР.  
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Като недостатък в комуникацията между МИГ и ДФЗ може да се сподели големите 
срокове за реакция на ДФЗ, които в повечето случаи се просрочват. В много от 
случаите (особено ако се иска промяна в бюджета на СМР) се иска кратък период за 
реакция и в този смисъл нещата могат да се оптимизират много.  

Също като проблем на този етап е некоректното подаване от страна на МИГ ВЗР на 
заявки към ДФЗ за възстановяване на извършени разходи и непълна окомплектованост 
на придружаващата  документацията, който проблем  е във връзка с недостатъчното 
сработване на екипа и необходимостта от  повишаване на ефективността и поемането 
на конкретни задължения и отговорности на всеки един от изпълнителният екип, във 
връзка с подаването на заявки за възстановяване на напарвенеи разходи, по пововд 
прилагане на СМР 

8. Информиране 
 
За да се гарантира широка обществена информираност и подкрепа за прилагане на СМР 
МИГ «Високи Западни Родопи» е насочила голяма част от своите усилия за изграждане на 
капацитета на заинтересованите страни и разпространение на информация чрез различни 
информационни канали - организирани са целенасочени информационни събития, 
издадени са много информационни и популяризационни материали, проведени са 
индивидуални и групови срещи, информация е представяне на различни форуми и събитя 
на заинтересованите страни от територията. С цел ефективно информиране на 
потенциалните бенефициенти от територията целогодишно се ползват монтираните на 
публични места-в общинските центрове,  информационни табла. 
 
Интернет страница на МИГ 
Като основен информационен канал МИГ използва своя сайт  www.borino-dospat.com, 
който е създаден по подготвителната мярка на програма ЛИДЕР и функционира успешно 
до настоящия момент. Сайта ежедневно се обогатява с новини и актуална инфромация за 
дейностите и инициативите на МИГ, за предстоящи инициативи, за реализирани дейности 
и състояли се събития. Ежедневното актуализиране на  информацията на сайта и неговата 
функционална структура го правят изключително популярен и ползваем от местните 
заинтересовани страни и от много други МИГ в България.С цел информиране и търсене на 
потенциални партньори, в средата на 2013г., МИГ ВЗР качи своя база дзанни и профил на 
територията на английски език и в сайта на европейската лидер мрежа-
ЕNRD.EC.EUROPA.EU/LEADER 
  
Издадени рекламни и информационни материали 
През 2013г. МИГ ВЗР е издал множество информационни материали, чиято цел е да 
информират заинтересованите страни и да ги подпомогнат в процеса на 
информиране,ориентиране, кандидатстване с проекти към СМР и връзка с ИЕ на МИГ 
„Високи Западни Родопи“. Информационните издания са публикувани в електронен 
формат на сайта на МИГ, а на хартиен носител за издадени както следва : 
 
Анкетни карти  – за да се идентифицират нуждите от информация и консултации спрямо 
интереса на заинтересованите страни към мерките от СМР и да се обезпечи цялостно 
процеса с информация, МИГ е разработила целенасочена анкетна карта, чрез която 
обследва обществената нужда от информация. 
 
ПУБЛИКАЦИИ 
За  отчетният период са публикувани 4 статии с ПУС и ИД на МИГ ВЗР, отпечатани и 
разпорстранени два тиража на информационни бюлетини за всяко шестмесечие 
 

http://www.borino-dospat.com/
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Изработени 4 броя презентации – като едната презентация съдържа  информация  за 
целите и приоритетите на МИГ ВЗР и СМР, другата презентация  съдържа информация за 
избрани добри практики от страни на ЕС и др., за успешни проекти по мерки 123, 311,313, 
323 от СМР на МИГ .Има  презентация предоставяща информация за ресурсите на 
територията-природни, културни,човешки, която е и на английски език. 
 
ИЗРАБОТЕНИ брошури цветни формат А5 в тираж от 500 бр,популяризиращ МИГ, 
ресурсният потенциал в природно отношение и културна идентичност. 
 
ИЗРАБОТЕНИ И РАЗПРОСТРАНЕНИ ГОДИШНИ КАЛЕНДАРИ, с информация за 
МИГ, ПРСР, подхода ЛИДЕР- 90 бр 
 
ИЗРАБОТЕНИ  РЕКЛАМНИ СУВЕНИРИ за популяризиране на МИГ ВЗР 
 
Като информационни материали за популяризиране на дейностите на МИГ и 
възможността заинтересованите страни да се свържат с организацията са издадени и 
следните рекламно-информационни материали: 
 

1.Позиция-1.Химикалка MP9052C - количество - 400 броя ; 

2.Химикалка МР9001G - количество 100 броя; 

               3.Стенен часовник модел 6990 - Количество 50 броя ; 

  4.Еко торбичка за многократна употреба изработена от нетъкан текстил. Размер 25 

х 35   сантиметра- количество - 100 броя; 

             5.Ключодържатели LY 655 -    количество - 200 броя; 

              6.Ароматизатори - количество     1000  броя; 

               7. Магнити -                                        200 броя ; 

   8. Стикери                                           400 броя; 

               9. Флаери -                                          500 броя; 

 
Освен, че информационните материали са издадени в подходящ вид и тираж, МИГ е 
вложила много усилия тези материали да достигнат до широк кръг от заинтересовани 
страни, чрез използване на различни канали за  разпространение. Материалите са оставени 
в посещаеми места в територията, изпратени са до двете общински администрации в 
Борино и Доспат и до кметствата на всички населени места от територия «Високи Западни 
Родопи», раздавани са на всички събития – обучения, информационни и работни срещи, 
фестивални събития и др. 
 
Предоставени индивидуални консултации 
През 2013г. в офиса на МИГ ВЗР са проведени 42 индивидуални консултации на 
заинтересовани граждани и организации от територия «Високи Западни Родопи по 
мерките от СМР и 4 посещения при потенциални кандидати. Преки участници в 
индивидуалните консултации са  42  жители, фирми и организации от територията. 
 
Проведени инфромационни срещи 
През 2013г. Екипът на МИГ ВЗР е провел 13 информационни  срещи в населените места 
от територията на МИГ -  5 населени места в община Борино  и 8 населени места в община 
Доспат. Също така са проведени: 

• 5 срещи с кметове, представители на общински съвети, ОИЦ Смолян; 
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• 1 срещи за обмяна на опит с две МИГ от България - МИГ “Преспа”, МИГ; 
• 1 работно посещение  на МИГ АНЕСР-Серес 
• 3 участия в дейности на НСМ, насочени към активиране и развитие на селските 

райони в България, съгласно сключеният по решение на УС на МИГ 28.01. 2013 г  
Меморандум за съвместна работа с НСМ; 

 
За да се гарантира ефективността на срещите, МИГ е изпратила съобщения, информация и 
покани за събитията до заинтересованите страни. Информационните срещи са обезпечени 
с информация във вид на презентации, съобщения, брошури и дипляни, анкетни карти за 
обратна връзка и препоръки и целенасочена дискусия с участниците в срещите. В рамките 
на информационната кампания пряко са се включили 473 участника, а индиректно с 
информация е достигнато до над  60  % от жителите в територията. 
 
В рамките на информационната кампания МИГ са организирали и провели целенасочени 
срещи с конкретни институции: 
Проведени 6 срещи с общинските администрации от терория «Високи Западни Родопи» 
 

• С общинска администрация  Борино – 2 работни срещи за дискутиране на 
възможности за кандидатстване с проекти към СМР 

• С общинска администрация  Доспат -4 работни срещи за дискутиране на 
възможности за кандидатстване с проекти към СМР 

 
Проведени 2 срещи с Общинските съвети на общини Доспат и Борино 
 

• С Общински съвет –Доспат -1 информационно - дискусионна среща за представяне 
на СМР и дискутиране на стратегически проекти за територията на МИГ ВЗР 

• С Общински съвет -  Борино-1 информационно - дисусионна среща за представяне 
на СМР и дискутиране на стратегически проекти за територията на МИГ ВЗР 

 
Също така в рамките на информационната кампания МИГ ВЗР са организирали и провели 
5 информационно - дискусионни среща за представяне на СМР и обсъждане на 
възможностите  и конкретни проектни идеи, с които местните читалища могат да 
кандидатстват към СМР за решаване на конкретни общностни проблеми в територията. 
Информационните срещи са проведени с  Читалището в с.  Борино -1 среща, Читалището 
в гр. Доспат -2 срещи,  Читалището в с. Барутин –1 среща, Читалището в с. Любча 
читалище -1 среща.По иницатива и оказана подкрепа  на МИГ ВЗР е учредено и съответно 
регистирраначиталищно настоятелство в с.Чавдар, община Доспат /читалището беше 
прекратило дейността си през 2008 г / 
 
Организиран Годишен обществен форум 
 
На 14.12.2013г. МИГ ВЗР е  проведен  Годишен обществен форум за представяне на 
дейноста и постигнатите резултати на МИГ, напредъка при изпълнението на СМР и 
постигнатите резултати. Дейността е изпълнена съгласно изискванията - информацията за 
целта, датата и мястото на провеждане на форума е разпространена до всички 
заинтересовани страни. Форума е проведен при голям обществен интерс, информацията е 
представена във вид на презентации, а участниците са включени в активна дискусия. На 
форума присъстват  участници от територията, който са изразили своята удовлетвореност 
чрез попълнени анкетни карти.  
 
9. Планирани дейности  
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Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 
придобиване на умения и постигане на обществена активност. 
 
През 2013г.  МИГ ВЗР е реализирала няколко дейности за изграждане на капацитета и 
осигуряване на качествена и адекватна информация на заинтересованите страни. Целта на 
тези дейности е да се изпълни СМР и да се постигне устойчиво и конкурентноспособно 
развитие на територията и общностите, които живеят в нея, опазване и популяризиране на 
традициите, ценностите и селското наследство чрез насърчаване прилагането на 
ефективни практики и модели за устойчиво, интелигентно и приобщаващо икономическо 
и социално развитие. Процеса на изграждане на капацитета на общностите от територията 
на МИГ обучения, работилници, посещения за обмяна на опит, разработване на съвместни 
проекти с други МИГ, разпространение на информация. 
Част от обученията за изграждане на капацитет са насочени към общностите от 
територията на МИГ и органите на МИГ – УС, ОС, КС и те са организирани от самата 
МИГ на местно ниво.  Друга част от обученията са насочени към изграждане на 
капацитета на МИГ, но са организирани от други структури – НСМ и др. 
За изграждане на капацитета на заинтересованите страни в периода март-юни 2013г. са 
организирани и проведени 12 обучения и едно работно пътуване – тридневно работно 
посещение на МИГ в друга държава, членка на ЕС на следните теми: 
 

No Вид 
мероприятие 

Тема на  
мероприятието 

Дата на 
провеж-

дане 

Място на 
провеж-дане 

Брой 
присъст-

вали 
участници 

Обособена позиция №1 
 «Организиране и провеждане на  обучения на местни лидери» 

      
1 Двудневно 

обучение 
„Управление на 
проекти” No 1 

30 - 31 март 
2013 г. 

 

с.Ягодина, 
община Борино 

 Хотел 
„Ягодина“ 

 

 
 

14 

2 Двудневно 
обучение 

„Управление на 
проекти”  No 2 

13 - 14 
април 2013 

г. 
 

с.Борино, 
община Борино, 
Хотел „Дейзи“ 

 

 
 

14 

3 Двудневно 
обучение 

„Въвеждане на 
иновации” 

20 – 21      
април 

С.Късак, общ. 
Доспат, зала на 
фабрика „Саба” 

 
 
 

12 
4 Двудневно 

обучение 
„Управление на 
фермата„№1 

6 – 7 
април 

С.Буйново, 
общ.Борино, 
хотел„Орлец” 

 
18 

5 Двудневно 
обучение 

„Управление на 
фермата „ №2     

15 – 16        
юни 

С. Борино, 
община Борино, 
хотел „Дейзи” 

 
14 

6 Двудневно 
обучение 

Управление на 
алтернативен туризъм 

8  -  9 
юни 

С. Борино, 
община Борино, 
хотел „Дейзи 

 
14 
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    Общо 
участници 

85 

Обособена позиция №2 
« Организиране и провеждане на  обучения  на екипа, ангажиран в прилагането на  

стратегията за местно развитие » 
1 
 

Двудневно 
обучение 

„Подобряване на 
уменията на екипа за 
управление на СМР” 
,тема 1                                                         
№ 1 

13 – 14    
април 

Учебна зала на 
ЦПО към 
„Родопа-Турс” 
ЕООД 

 
 

11 

2 Двудневно 
обучение 

„Подобряване на 
уменията на екипа за 
управление на СМР”,   
тема 1, №2                                                                                          

20 – 21     
април 

Гр.Доспат         
хотел„Диамант” 

 
9 

3 Двудневно 
обучение 

„Подобряване на 
уменията на екипа за 
управление на СМР” – 
тема 2, № 1 

30 – 31 март С.Борино 
Хотел „Дейзи” 

 
14 
 
 

4 Двудневно 
обучение 

„Подобряване на 
уменията на екипа за 
управление на СМР” – 
тема 2, №2 

6 – 7 април 
 

Учебна зала на 
ЦПО към 
„Родопа-Турс” 
ЕООД 

 
12 

 
 
 
5 

Двудневно 
обучение 

 
Уъркшоп 
№1                                                               

8 – 9  юни Учебна зала на 
ЦПО към 
„Родопа-Турс” 

 
 
 
6 

6 Двудневно 
обучение 

„Идентифициране на 
проектни идеи” 

15 – 16 юни 
 

С.Борино            
мандра „Улан” 

 
9 

    Общо 
участници 

61 

 
 

Обособена позиция №3 
 «Организиране на работно посещение и обмяна на опит на Изпълнителския екип на МИГ и 

УС в други МИГ и преводачески услуги» 
1 Тридневно 

работно 
посещение  

Работно посещение и 
обмяна на опит на 
Изпълнителския екип 
на МИГ и УС в други 
МИГ, извън 
територията на 
България 
 

29, 30 и 31 
май 2013г. 

Република 
Гърция, област 
Серес, Агенция 
за развитие на 
Серес 

9 участници 

     Общо  155 
участници 

 
 
В организираните обучителни мероприятия  са се включили общо 155 участници – 
представители на заинтересованите страни от територията, хотелиери, земеделски 
производители, доставчици на услуги, НПО, читалища, членове на УС, КС и ИЕ на МИГ 
„Високи Западни Родопи“. 
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В рамките на обученията , организирани от МИГ за изграждане на капацитета на 
заинтересованите страни от територията са постигнати следните резултати: 
 Придобити умения за реализиране на проекти по подхода ЛИДЕР.  
 Изградени умения на ИЕ и УС за валоризиране и активизиране на ресурсите на 

територията; 
 Изградени на умения на екипа на МИГза ефективно управление на СМР; 
 Познаване  на опита и добрите земеделски практики  в сектори животонвъдство, 

растениеводство, алтернативен туризъм; 
 Придобити  знания и умения за разпознаване и прилагене на иновации чрез  

проектни идеи; 
 Изградени умения за управление на проекти; 
 Придобити знания и изградени умения за управление на ферма; 
 Придобити збания и основни умения за управление на дейности и процеси в 

алтернативния туризъм. 
 
В рамките на разглеждания от доклада период членовете на МИГ ВЗР и на УС  са 
участвали в обучения за изграждане на капацитета както следва: 
 

Дата на 
провеждане 

Тема на обучението Място на 
провеждане 

Участници 

5-6 юли 
2012г. 

Прилагане на СМР гр.Пловдив ИЕ на МИГ 

6-8 август 
2012г. 

Програмиране и прилагане на 
мерки от ос 4 ЛИДЕР. 

МИГ – сътрудничество и работа 
в мрежа – основи за прилагане 

на подхода ЛИДЕР 

гр.София ИЕ и УС 

20-21 
септември 

2012г. 

Обучение по подхода ЛИДЕР, 
предназначено за финансисите 

от екипа на МИГ 

к.к.Боровец ИЕ 

В обученията насочени към изграждане на капацитета на структурите на Миг са участвали 
общо 6 представители от територията. 
 
През октомври 2013г. Представител на МИГ ВЗР  участва в Девета конференция на 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие: „Партньорство между 
градски и селски райони: интегриран подход за икономическо развитие”  
22-28 ОКТОМВРИ 2103, БОЛОНЯ  
 
 
Таблица 3 
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Код на 
мярката  

 
Име на мярката 

 

За периода на доклада 
2013 година 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени/ 
анулирани 
заявления 

Сключени 
договори 

Изплатени 
 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 

        

121 

„Модернизиране на 

земеделските 

стопанства“ 

2 183 639,37 1 97 750 0 0 0 0 

123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти” 

2 340347,08 1 197 958,04 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

        

НП          

НП          

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

        

311 

“Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности” 

3 494 434,86 1 149 900.86 0 0 0 0 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятие” 

10 736 398,16 2 342459,37 3 210247,06 0 0 

313 „Насърчаване на 4 735  339,47 1 113 992,80 1 309 241,89 0 0 
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Участия на МИГ в съвместни инициативи с други местни инициативни групи на 
национално и международно ниво 
 
Националното и транс-национално сътрудничество са  сред  приоритети на МИГ ВЗР и 
една от ключовите характеристики на подхода ЛИДЕР. В тази посока за отчетния период 
МИГ е работила по планиране и идентифициране на МИГ от други страни членки на ЕС, с 
които да осъществи обмяна на опит и струдничество през 2013г. Беше организирано 
работно посещение на УС и ИЕ в МИГ АНЕСЕР /Гърция/ . 
На национално ниво МИГ ВЗР е провела няколко  срещи с други МИГ за реализиране на 
съвместни инициативи: 
 
За насърчаване на транснационалното сътрудничество МИГ ВЗР е разработил и 
кандидатствал с проект «Планиране на съвместни дейности между МИГ “Високи Западни 

туристическите 

дейности” 

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

3 1 111 160,50 1 372 964,97 0 0 0 0 

323 А 

“Опазване и 

възстановяване на 

селското 

наследство” 

1 49 800.43 0 0 0 0 0 0 

323Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

2 147 867,77 0 0 0 0 0 0 

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ОС 3” 

7 140212,17 4 81418,87 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество 

3 157 291 0 0 0 0 0 0 

         

         

ОБЩО: 37 4 096 490,4       
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Родопи” – България и LAG Rieska – Финландия»  по техническа помощ по мярка 421 
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по Ос 4 – Лидер от 
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.  
Целта на проекта е да се насърчат  и планират съвместни дейности между МИГ “Високи 
Западни Родопи” – България и LAG Rieska – Финландия за  подпомагане на развитието на 
предприемачеството и осигуряване на възможности за участие на младежите и жените за 
развитието на устойчиво земеделие и екотуризъм.Стойност на проекта за техническа 
помощ 24 900 евро/48 754,20 лв/ 
 
За насърчаване на сътрудничество с други МИГ от България, МИГ ВЗР е разработил   
проект за сътрудничество по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество“ по Ос 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 
2013 г. със заглавие „С общи ресурси и обединени усилия  за развитие на алтернативен 
туризъм и опазване на местната идентичност, на основата на природното и културно 
наследство на територията чрез нови туристически продукти и общ маркетинг на 
дестинацията”. Проекта ще се реализира в партньорство между следните МИГ-ове: 

• Сдружение „МИГ Тракийско – Родопска яка” -  общини Перущица и Родопи;  
• Сдружение „МИГ Високи Западни Родопи” -  общини Борино и Доспат 
• Сдружение „МИГ Преспа” -  общини Баните, Лъки и Чепеларе 

 
Също така на 30.12.2013г., е подаде трето проектно предложение по М421 
„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“. Като МИГ ВЗР е 
партньор от българска страна на други три МИГ-а от Р Гърция-с водещ координатор 
АНЕСЕР/Серес/, ПИЕРИКИ /Катерини, Пирея/, АНЕТИ /Солун/. Проектното заглавие 
е„Идентифициране и промотиране на местни продукти от сътрудничещите се 
територии“, с общ бюджет 164 700 евро, в т.ч. бюджета на партньор 4-МИГ ВЗР 34 
250 евро /67 061,50 лв/ , продължителност на дейностите по проекта 24 месеца. 

 
10. Финансово изпълнение на СМР  
 
Таблица 4 
 
 
 
 
Таблица 5 
 

 
/Забележка:Таблица 5 съвпада с данните по Таблица 3, тъй като всичките процедури 
по одобряване на постъпили проекти от КИП, одобрението  им от ДФЗ и съответно 
сключени договори са извършени през отчетният период 02.01.2013-31.12.2013 / 
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Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 

доклад 

 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени 
/анулирани 
заявления 

Сключени 
договори 

Изплатени 
 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 на 

ПРСР) 

        

121 

„Модернизиране на 

земеделските 

стопанства“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 

123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и горски 

продукти” 

  0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към 

околната среда/стопанисване 

на земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

        

НП          

НП          

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

        

311 

“Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности” 

0 0 0 0 0 0 0 0 

312 

„Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятие” 

  0 0 0 0 0 0 

313 „Насърчаване на   0 0 0 0 0 0 
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Таблица 6  
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по 
мярка от СМР  /   4 те броя –сключени договора/ 
Код на 

мярката 
Име на 

мярката 
Име на 

бенефиц
иента 

Общ размер 
на разходите, 

за които се 
кандидатства 

със 
заявлението 

за 
подпомагане, 

лв. 

Одобрена 
сума (общо 
допустими 
разходи по 

проекта), лв. 

Процен
т на 

субсиди
ята по 
проект

а, % 

Одобрен 
размер на 

субсидията
, лв. 

Разме
р на 

изпла
тенит
е от 
РА 

средс
тва, 
лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
312 „Подкрепа „Зоница 68 563.17 лв 64 924,61 лв. 70 % 45 447,23 - 

туристическите 

дейности” 

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

0 0 0 0 0 0 0 0 

323 

А 

“Опазване и 

възстановяване на 

селското 

наследство” 

0 0  0 0 0 0 0 

323

Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

0 0 0 0 0 0 0 0 

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ОС 3” 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество 

0        

         

         

ОБЩО:         
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за 
създаване 
и развитие 
на 
микропред
приятия” 

”  ЕООД лв 

312 „Подкрепа 
за 
създаване 
и развитие 
на 
микропред
приятия” 

ЕТ 
„Медику
с-70 д-р 
Митко 
Караили
ев- 
АПМП-
ИП” 

51 316.00 лв 51 100,00 лв 70 % 35 770,00 
лв. 

- 

312 „Подкрепа 
за 
създаване 
и развитие 
на 
микропред
приятия” 

„Туинс 
2011” 
ЕООД 

184 328,33 лв. 184 328,33 
лв. 

70 % 129 029,83 
лв 

- 

313 „Насърчав
ане на 
туристичес
ките 
дейности” 

Община 
Доспат 

335 984,73 лв. 309 241,89 
лв. 

100 % 309 241,89 
лв. 

- 

ОБЩО: 640 192,23 609594,83лв  519 488,95 
лв. 

 

 
Таблица 7  
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен 
за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

Код на 
мярката 

Име на 
мярката 

Име на 
бенефициента 

Размер на 
разходите, за 

които 
кандидатства 

със 
заявлението 

за 
подпомагане, 

лв. 

Отхвърлено/
оттеглено/ан

улирано 
заявление 

 
(Моля, 

посочете 
вярното) 

Мотиви за 
отхвърляне на 

заявлението 
 

(Посочва се мотивът 
за всеки бенефициент 

с отхвърлено 
заявление за 
подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 
121  „Модерниз

иране на 
земеделск
ите 
стопанства
” 

Лина Чолакова 
- ЗП 

97 750,00 лв Оттеглен  - 

123 „Добавяне 
на 
стойност 
към 

ЕТ „Салих 
Талипов- 
МексиМес” 

146 589,04 лв. Оттеглен  - 
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земеделск
и и горски 
продукти” 

311 „Разнообр
азяване 
към 
неземеделс
ки 
дейности” 

„Акрима Лайт” 
ООД 

 

149 900,86 лв. Отхвърлен  Недодтатъчен 
финансов ресурс по 
мярката  

312 „Подкрепа 
за 
създаване 
и развитие 
на 
микропред
приятия” 

ЕТ "Сергей 
Джебиров - 
МЕДИАНА 3" 

86 417.00 лв. Отхвърлен Отхвърлен от КИП на 
АСД/административно 
съответствие и 
допустимост/ 

312 „Подкрепа 
за 
създаване 
и развитие 
на 
микропред
приятия” 

„Кастракли” 
ЕООД 

169 625.70 лв Отхвърлен  Отхвърлен от ДФЗ – 
неефективен бизнес 
план на проекта 

313 „Насърчав
ане на 
туристичес
ките 
дейности” 

ПГ „Васил 
Левски” 

113 992.80 лв. Отхвърлен  Отхвърлен от КИП на 
АСД 

322 „Обновява
не и 
развитие 
на 
населените 
места” 

Община 
Борино 

372 964.97 лв. Отхвърлен  Отхвърлен от ДФЗ – 
недопустими дейности 
по проекта 

331 „Обучение 
и 
информац
ия за 
икономиче
ските 
субекти, 
които 
работят в 
областите 
обхванати 
от ос 3” 

Фондация за 
Социални 
инвестиции и 
ресурси 

29 310.90лв. Отхвърлен Недодтатъчен 
финансов ресурс по 
мярката 

331 „Обучение 
и 
информац
ия за 
икономиче
ските 
субекти, 

Институт за 
трудови и 

социални 
изследвания 

29 187.01лв. Отхвърлен Недодтатъчен 
финансов ресурс по 
мярката 
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които 
работят в 
областите 
обхванати 
от ос 3” 

331 „Обучение 
и 
информац
ия за 
икономиче
ските 
субекти, 
които 
работят в 
областите 
обхванати 
от ос 3” 

Сдружение с 
дейност в 

частна полза – 
Център за 

професионално 
обучение 

„Деспот слав” 
град Доспат 

 

11 000.00 лв Отхвърлен  Отхвърлен от КИП на 
АСД/недопустим 
кандидат/ 

331 „Обучение 
и 
информац
ия за 
икономиче
ските 
субекти, 
които 
работят в 
областите 
обхванати 
от ос 3” 

Сдружение 
„България 
Трейнинг” 

 

11 920.96 лв. Отхвърлен Недодтатъчен 
финансов ресурс по 
мярката 

ОБЩО: 1 218 659,1 лв.   
 
*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.  

За периода на прилагане на СМР –няма анулирани договори ! 
11. Мониторинг и оценка. 
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на 
СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 
 
В съответствие с избраната методология на планиране стратегическата рамка е 
представена като стратегическа карта с четири основни направления: 
Направление № 1: Цели за конкурентноспособно териториално развитие (включва 
стратегически цели и приоритети) 
Направление № 2: Основни заинтересовани страни (включва бенефициенти и 
“потребители”) 
Направление № 3: Организационна ефективност (включва организационни цели и задачи 
на МИГ) 
Направление № 4: Обучение и развитие (включва цели за развитие на компетентност 
(познания и умения) на представители на основни заинтересовани страни) 
Тези четири направления са с взаимосвързани цели (изпълнението на целите на по 
ниското ниво е предпоставка за изпълнение на целите на по високото ниво като най-
ниското ниво е направление №4, а най-високото ниво е направление №1) и са обвързани 
със система от показатели/индикатори, съответстваща на взаимосвързаните цели.  
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Първите две направления ще се реализират в рамките и при условията на мярка 41 като за 
тях са планирани конкретни показатели, а вторите две направления ще се реализират в 
рамките и при условията на под/мерки 431-1 и 42. Последните са свързани с управлението 
на МИГ като организация, която ще реализира/прилага СМР и с развитието на 
компетентност (познания и умения) на ключови представители на основни заинтересовани 
страни. Т.е. те са обвързани с организационните цели на МИГ и целите, насочени към 
предоставяне на методическа помощ на основните заинтересовани страни.   
 
В съответствие с горното за целите на процеса на мониторинг и оценяване в рамките на 
прилагането на СМР ще се прилага следната рамка: 

1. При стартирането на прилагането на мерки 41 & 431-2 ще бъдат определени 
базисните нива на планирани конкретни показатели, за които в момента няма 
налични данни (чрез планирани в 431-1 две проучвания) 

2. На основата на тези базисни нива ще бъдат определени крайните и междинните 
стойности на избраните показатели, начина на събиране на информация за 
тяхното развитие (методи за събиране на информация, честота на събиране на 
информация и източник на информация). За целта в рамките на 431-1 са 
планирани годишни проучвания, свързани със събирането на информация за 
развитието на индикаторите 

3. В края на всяка година на основата на планираните конкретни показатели и 
резултатите от годишни проучвания, свързани със събирането на информация за 
развитието на индикаторите ще бъде изготвян годишен доклад за напредъка при 
реализирането на СМР 

4. В края на целия период на прилагане на СМР (2015 год.) ще бъде проведено 
проучване за цялостното изпълнение на СМР и изготвен доклад за 
реализирането на СМР 

 
 
В съответствие с избраната методология на планиране на стратегическата рамка като 
стратегическа карта с четири основни направления за целите на техническата оценка и 
класирането на проектите, както и за осъществяване на мониторинг върху тяхното 
изпълнение ще бъде разработен списък с основни критерии за оценка и тежест на всеки 
критерий, както и от допълнителни критерии, които са утвърдени от ОС. Има разработени 
критерии за оценка на проекти по всички направления, като всеки критерии има тежест. 
 
Основните критерии ще включват критерии, свързани с двете основни направления, 
които включват различни нива на индикатори, определени в СМР: 

1. индикатори за въздействие (отговарящи на направление №1) и  
2. резултати (отговарящи на направление №2) 

 
Допълнителните критерии ще включват критерии, свързани с: 

 основните принципи на подхода ЛИДЕР (иновативност, “отдолу-нагоре”, 
коопериране/сътрудничество), 

 негови специфични характеристики (конкурентоспособност, добавена стойност) 
 изисквания на ЕС за хоризонталните политики на ЕС 

На основата плана за мониторинг и оценка, МИГ има направени две проучвания и 
изследване на входното ниво на индикаторите за изпълнение на СМР. Отделно има 
направена външна оценка на изпълнението на СМР и дейността на МИГ, които прилагаме 
към настоящия доклад. 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е 
приложимо).    

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   
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13. Приложения  

1. Изследване на входното ниво на индикаторите за оценка на изпълнение на СМР-62 стр 

Забележка: 

Годишният доклад е предложен за обсъждане  на Общо събрание на МИГ ВЗР  и е 
прието с Решение 5-1/07.02.2014 г-   на  Годишното Общото събрание на МИГ ВЗР  

Адалберт Ферев 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

Подпис и печат на МИГ 
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