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 1. Кратко резюме на извършените дейности 

Стратегията за местно развитие - СМР на Местна инициативна група (МИГ) „Високи Западни 

Родопи“ е финансирана от ПРСР, съгласно тристранен договор РД 50-91/13.06.2012г., между 

МИГ ВЗР, ДФЗ-РА и МЗХ, като основните цели заложени в  СМР са: чрез финансова 

подкрепа по Мярка 41 от ПРСР 2007-2013 на бенефициенти от Територията да се подпомогне 

конкурентноспособното развитие на територия «Високи Западни Родопи», както и развитие 

на дейности насочени към  разнообразяване на местната икономика и добавяне на стойност 

към местните продукти и услуги и създаване на  туристически дестинации, атракции, 

подпомагащи развитието на селският туризъм. 

 

Успоредно с това в СМР  по мярка 431-1 са застъпени дейности и бюджет за повишаване на 

капацитета на ИЕ, УС и обучение на местни лидери и бенефициенти 

 

Водещи принципи в работата на МИГ при планиране и прилагане на СМР: 

 

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

 Активно 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; 

Проучвания на територията на МИГ Високи Западни Родопи  

/ Борино и Доспат /  

 

За периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г., МИГ ВЗР е реализирал дейности, които са част от 

годишния план - график и бюджета за 2014 с  дейности за изпълнение на СМР и постигане 

на конкурентоспособно развитие на територия „Високи Западни Родопи“: 

 Организирана и проведена е целогодишна  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 2 броя проучвания съответно за възможностите  за развитие на 

биоземеделие, нормативна уредба, перспективи и проучване относно и 

ресурсно многообразие на Територията на Миг „Високи Западни Родопи“ Борино-Доспат 

 

 Проведени 13 броя обучения, работни срещи, пътуващи семинари за изграждане на 

капацитета на заинтересованите страни от територията, както на изпълнителният екип, 

членове на УС и КС, така и с местни  лидери и бенефициенти; 

 Издадени са множество рекламни и информационни материали, проспекти, бюлетини, 

видеоматериал представящи дейността на МИГ, информация за напредъка по прилагане  

на СМР и за ресурсното богатство на територията; 

 Организирани  и приключени две покани за набиране на проекти към СМР; 



5 

 Подписани договора за финансиране на проекти по СМР от ДФЗ / за  периода 01.01.2014-

31.12.2014- 14 /четиринадесет/ договора, вкл. 1 договор по мярка 421 и  7  /седем/ -

Анекси към вече сключени договори на бенефициенти 

 На 01.10.2014г.,  е подписан  Анекс към СМР и Процедурният наръчник ; 

 Проведени  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 в настоящият и следващ програмен период 

 Реализиран  транснационален проект по м 421 за техническа помощ; 

 Проведени  два  Годишни  обществени форума за популяризиране на дейноста на МИГ и 

информиране на местната общност за постигнатите резултати от изпълнението на СМР 

както през 2014 г., така и през целият период на прилагане на СМР 

 Проведени 7 заседания на Управителният съвет, едно редовно и  едно извънредно Общо 

събрание 

 

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, както са заложени в 

СМР 

 

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. 

През отчетният период МИГ организира два приема на проекти, съответно в периода   

01.01.2014 - 28.02.2014г,  като през този прием бяха подадени 9  проектни предложения. 

След проведените 3 заседаниия на КИП, едно проектно предложение по Мярка 312, на 

кандидата „Кастракли” ЕООД беше отхърлено поради липса на бюджет по мярката.  

Вторият прием за отчетният период и общо пети последен прием  се осъществи в периода 

20.9-23.09.2014, като постъпиха 5 проектни предложения. КИП на база 3 проведени заседания 

одобри всичките проектни предложения. Организирането на втори прием стана възможно в 

резултат на подписан Анекс към СМР и Процедурният наръчник, с който Анекс, се даде 

право на УС да определи срокът и продължителността на всеки конкретен прием на проектни 

предложения. 

И двете процедури за организиране и прием на проектни предложения през отчетният 

период са одобрени от ДФЗ. 

 

Към 31.12.2014 г., бяха получени общо 13 уведомителни писма от ДФЗ за одобрение  на 

проектите от двата организирани  приема. 

Отделно към 31.12.2014г., се подписаха 13 тристранни  договора с бенефицииенти от 

проведени приеми в предходни периоди и  един по М 421. 

През отчетният период  приключи изпълнението на 4 проекта, всичките по Мярка 312, като са 

посочени подробни данни на бенефициентите и изплатените субсидии за общо 4-те проекта, в 

размер на 220240,51 лв. 
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На база уведомителни писма за одобрени проекти към 31.12.2014г., представяме следната 

справка: 

Общо подкрепени по Мярка 41 от ПРСР -33 проекта, като от тях: 

5- на публични организации / общини / 

20 -на търговски дружества, микро предприятия, ЕТ, земеделски производители 

8 -на НПО организации, читалища, организации регистирани по ЗВ 

Видно от информацията, търговските предприятия и ЗП представляват над 60%  от всички 

бенефициенти и са  по-активните кандидати, следвани от НПО -24 % / близо1/4 / 

Отделно може да се посочи, че 33% от всичките  подкрепени проекти са на жени и на млади 

хора. 

През отчетният период екипът на МИГ ВЗР е извършил 7 мониторингови посещения, вкл. на 

4-те изпълнени проекта.За целите на мониторинга сме използвали Методиката за мониторинг 

и контрол, разработена в рамките на одобрените ни дейности. 

 

Считаме, че СМР на МИГ ВЗР е приложена балансирано, защото по всичките 8 мерки, вкл по 

2-те  мерки  323, 331 от Регламента на ЕО има постъпили и съответно финансирани проекти, 

и съответно не се е налагало да прибягваме към Анекси към основният договор, с цел  

прехвърляне на средства от мярка в мярка  или от ос в ос, а сме се концентрирали да стигнем 

до онези потенциални кандидати, отговарящи на условията за допустиимост по съответните 

мерки, заложени в СМР 

На база уведомителните писма и сключените договори, процентът на договориране на СМР 

спрямо одобреният ни бюджет в размер на  3 069 280 лв, възлиза на 92 %. 

За съжаление има недоговорирани средства предимно по Мерки 121 и 123, като причината е в 

ниските максимални прагове на помощта / равностойността на 50 000 евро/ съгласно СМР, 

който факт не може да мотивира достатъчно силно потенциалните кандидати и в предвид 

реалните инвестиционни разходи  за създаване на модерни земеделски  стопанства, ферми и 

производства констатираме тази слаба активност. 

 

 

 

Таблица 1  
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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 км
2
)  

 

455.9 км2-Територията обхваща 

общините Боррино и Доспат 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 

13 197  

 

Брой проекти, финансирани от СМР  18 13 33 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
100 

 

69  

   

 295 

 

 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 не  е настъпила промяна в състава на Изпълнителния екип, 

нито  в състава на УС и КС. 

Понастоящем членовете на УС са както следва: 

Адалберт Ферев – Председател 

Антим Пържанов - член 

Тодор Тодоров-      член 

Антим Ясенов –     член 

Осман Неби-          член 

Лилко Вълнев-       член 

Асен Кукунджиев- член 

 Проведени са 7 заседания на УС, като са взети 12 решения, както и две  Общи събрания, като 

едното е извънредно, във връзка с подаването на Исканае за Анекс за изменения на 

Стратегията за местно развитие. 

Всичките протоколи от заседания на УС и решения на ОС са качени на сайта на МИГ ВЗР 

www.borino-dospat.com 

   

5. Индикатори 

 

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с 

допълнителни/специфични индикатори от СМР. 

 

Таблица 2 

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 
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 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.  

 

6.1.Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

Целта на Стратегията за местно развитие /СМР/ 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 
конкурентно-способно развитие при  съхраняване на природните и културно-

исторически ресурси» 
 

Стратегически цели – формулировката по стратегията 

СМР на МИГ ВЗР има две Стратегически цели: 

 Стратегическа цел  1: 

  „Развитие на устойчив туризъм” 

 Стратегическа цел 2:   

  „Развитие на конкурентноспособно земеделие и хранително-вкусова промишленост” 

6.2.Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

 стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

70 17 108 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

100 69 295 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 

18 14 48 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

 92,85 % 68,75 % 
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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 

традиционни местни 

производства и 

занаяти като 

туристически 

атракции  

Специфична цел 1 

 

Подобряване 

конкурентоспособността 

на  земеделските 

продукти и ХВП 

и работата в клъстери 
 

 

 

 

Специфична цел 2 

 

Подпомагане сертифицирането на земи и 

продукти и 

регистрирането на териториални и продуктови 

марки 

 

 

  

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» 
 

 

 

6.3.Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  

за настоящата година 
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През отчетния период бяха публикувани 2 покани за набиране на проекти предложения и 

бяха отворени за кандидатстване всичките 8  мерки от СМР в периода на първа покана 

/01.01-28.02/2014г., и 4 мерки в периода 20-23.09.2014г. Последният пети прием е 

извънреден и се проведе след задължителна процедура по промяна на Процедурният  

наръчник към СМР чрез Анекс към него. 

С цел насърчаване на потенциални кандидати по мерки 121 и 123, по които имахме слаб 

интерес през организираните предходни 3 покани от стартирането на прилагането на СМР, 

през настоящият отчетен период усилията на екипа бяха насочени към активно 

консултиране на потенциални кандидати по тези мерки.За целта са проведени 6 

посещения на място при потенциални кандидати, на място са им разяснени условията за 

канидатсване, в тези посещения са се включили и проектанти и технически лица с оглед 

придобиване на максимална информация от обекта и възможностите на потенциалният 

кандидат, предмет на евентуално подпомагане.Екипът на МИГ ангажира съответните 

експертни съвети по ТСУ към общините, вкл.главните архитекти, приоритетно с 

експресното разглеждане на техническите проекти на кандидати по тези мерки. 

Отделно  се проведоха 10  консултации с кандидати в процеса на подготовка на 

проектните си предложения. 

Резултатите са налице, като през този отчетен период по мерки 121 и 123 от Ос 1 имаме 7 

подадени заявления, като всичките са одобрени от КИП и впоследствие са сключени 

договори с ДФЗ 

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 покани са публикувани 

в регионални вестници и в електронните сайтове на общините, читалища, НПО, както и на 

информационните табла, налични  на публични места  

По  първа покна през отчетният период са  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”.  

По втора покана са обявени набиране на проектни предложения по 4 мерки, съгласно 

изискванията на Процедурният наръчник, това са мерки 121, 123, 313, 331 

Поканите за прием по отделните мерки са публикувани на интернет сайта на МИГ-а, като 

и на страниците на регионални вестници, отделно са изпратени по надлежният ред в МЗХ 

за публикуване на страницата на УО 

През 2014 год. е отчетен значителен 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 2014г., са сключени  13 договора по М 41 , 7 

анекса към договори, получени са 13 уведомителни писма за подадените проекти от 

четвърта и  пета покани, подписан е един договор за техническа помощ по М 421, с което 

на практика приключи процеса на уведомяване от страна на  ДФЗ за всички подадени 

проекти от началото на стартиране    на прилагането на СМР 

Постъпилите заявления за подпомагане в периодите на прием показват активност от 

страна на кандидати  от цялата територия на МИГ-а, като най-голям интерес се отчита към 

мерки 311, 312, 313, 322 и З23-А и Б, 331 

http://www.borino-dospat.com/


11 

Статистика на активността по отделните мерки за отчетният период: 

 

МЯРКА 

 

БР. ПОДА-

ДЕНИ 

ПРОЕКТИ ОТ 

ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР 

БРОЙ 

ОДОБ-

РЕНИ ОТ 

КИП 

ПРОЕКТИ 

през 2014 

 

БР. ОДОБ-

РЕНИ ОТ 

КИП 

ПРОЕКТИ, 

ОТ 

ПРИЛАГАНЕ 

НА СМР 

 

БР. ОДОБРЕНИ 

ОТ ДФЗ-РА 

ПРОЕКТИ 

 

БР.ПРОЕКТИ, 

ПО КОИТО Е 

СКЛЮЧЕН 

ДОГОВОР 

 

БР. ПРОЕКТИ 

ОТПАДНАЛИ 

или ОТЕГЛЕНИ 

121  6 4 6  5 5 1 /оттеглен/ 

123  5 3 5 4 4  1 /оттеглен/ 

311 3  0 2 2 2 1 отпаднал/липса 

на бюджет/ 

312 12  1 11  9 9 3   /2 -на етап АСД 

и 1  от ДФЗ/ 

313  7 3  6 5 5 2 /1-на етап АСД и 

ДФЗ-1/ 

322  3  0  3  2 2  1 от ДФЗ  

323 А  1  0 1  1 1   0 

323 Б  2  0 2   2 2   0 

331  9 2  5 3 3 6 / 5 отпаднали  на 

етап  КИП и 1 

неодобрен ДФЗ/ 

  

ОБЩО:  48 13 37  33 33  15 

 

Информацията за възможностите за кандидатстване и спецификата по отделните мерки е 

разпространявана чрез различни информационни канали – индивидуални консултации, в 

офиса на МИГ, посещение на място, срещи с читалища, срещи с НПО-потенциални 

бенефициенти, разясняване на възможностите за кандидатстване по време на публични 

събирания, 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)  

- Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ - През отчетния период, 

мярка 121 е била отворена, има внесени 4 проектни предложения. 

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 6 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 4 6 

Брой подкрепени стопанства  Брой Минимум 3 6 
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- Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ – През 

отчетния период има внесени в МИГ 3 проекта  по Мярка 123, като и трите са 

одобрени . 

През следващата година предстои изпълнението на така подкрепените проекти 

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 3 555 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3 555 

Дял на инвестициите, пряко 

свързан с опазване на 

околната среда 

Брой Минимум 1 12 

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 4  

Брой предприятия, въвели 

нови продукти, процеси и 

технологии 

Брой Минимум 2  

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 

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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 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 

няма  внесени  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 2 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 2 

Резултат 

Създадени работни места Брой Минимум 6  

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 
Брой  2 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 2 

Въздействие 

Създадена заетост (нетен 

брой на създадените 

допълнителни работни 

места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 5  

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“-  

През отчетният период има 2 подадени заявления.Едното е отхвърлено поради липса на бюджет. 

Към настоящият отчетен период 4 проекта са изпълнени по тази мярка 

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 11 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 3 11 

Резултат 

Новосъздадени микро-

предприятия  

Брой Минимум 1 3 

Новосъздадени микро-

предприятия от жени 

Брой Минимум 1 2 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности  

Брой Минимум 2 1 

Брой създадени нови 

туристически атракции 

Брой Минимум 2 1 

Брой създадени нови услуги 

за населението на 

територията на МИГ 

Брой Минимум 1  4 
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Въздействие 

Създадена заетост (нетен 

брой на създадените 

допълнителни работни 

места на пълен работен ден) 

Брой Минимум 4   4 

 

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“  

В процес на реализация са проектите по тази мярка, 4 на публични организации- общините 

Борино и Доспат и 2 проекта  на НПО организации 

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 6 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 3 

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 

културно наследство 

Брой 2 6 

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“ – Поради липса на бюджет, през настоящият 

отчетен период няма постъпили проектни предложения по мярката. 
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 3 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 2 

Брой на населените места, 

където се изпълняват 

дейностите 

Брой 5 2 

Резултат 

Създадени работни места Брой 3 0 

Население в територията, 

което се ползва от 

подобрената среда 

Брой 3000 13 400 

Брой социализирани 

туристически обекти 
Брой  2  

Въздействие 
Създадена заетост (нетен 

брой на създадените 

Брой Минимум 3  



15 

допълнителни работни 

места на пълен работен ден) 

 

- Мярка 323 А „Опазване и подобряване на природното наследство“ – Няма 

постъпили проекти през отчетният период 

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 1 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 1 

Брой проекти 

валоризиращи 

едновременно природни и 

културни ресурси 

Брой  Очаквани 2 1 

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“ –  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 323  Б 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 2 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 2 

Брой проекти 

валоризиращи 

едновременно природни и 

културни ресурси 

Брой  Очаквани 2 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 са постъпили две проектни 

предложения по таази мярка. 

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 5 
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Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой Минимум 2 5 

Брой на участниците в 

обучение  

Брой Минимум 80 65 

Брой на получените дни 

обучение 

Брой Минимум 

210 

180 

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  

 

 Между териториално и транснационално сътрудничество. 

Мярка 421 „Вътрешно териториално и транснационално  сътрудничество” 

1.На 23.05.2014год., МИГ „Високи Западни Родопи” подписа тристранен договор РД 50-

99/23.05.2014г., за техническа помощ по мярка 421 от ПРСР за реализация на дейностите 

на проект  Подготовка и планиране на съвместни дейности между МИГ “Високи 

Западни Родопи” и LAG Rieska – Финландия с одобрен от УО бюдежет 48 700,17 лв 

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, извършени са един първоначален уъркшоп за детайлизиране 

на дейностите, съставяне на ПСД за графика и отговорностите по проекта, както и е 

проведен един заключителен уъркшоп за планиране на съвместни дейности. В рамките на 

одобрените дейности са направени и проучвания на териториите на двата МИГ-а. 
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Проектът е приклчен на 23.11.2014г., като на 20.12.2014г., е внесен технически отчет в УО 

за одобрение. 

2.По отношение на другият ни проект „Идентифициране и промотиране на местни 

продукти от сътрудничещите се територии“ по М421 „Вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество“, в който  МИГ ВЗР е партньор от българска страна на 

други три МИГ-а от Р Гърция с водещ координатор A.N.E.S.E.R /Серес/, партньори от 

Гърция –Организации за местно развите-ПИЕРИКИ /Катерини, Пирея/, АНЕТИ /Солун/  

бяхме известени през месец юни от УО, че проекта не се одобрява поради 

административно несъответствие 

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. 

 

През 2014г., за целите на мониторинга и контрола на изпълняваните проекти беше 

разработена Методика за мониторинг и контрол на проектите. Почти всички 

бенефициенти се възползвахаа от промените в Наредба 23/2009, обнародвани на 

18.11.2014г., за възможноста за удължаване на сроковете за изпълнение на проекта. 

Причината е, че бенефициентите срещат трудности при набавянето на необходимите 

финансови средства за реализация на проектите си и трудните преговори и непосилни 

условия с националните и регионални финансови кредитни институции. При друга част от 

бенефициентите, се наложиха анекси към договорите поради отпадането на избраните от 

тях изпълнители /някои от избраните изпълнители на строително монтажни работи 

междувременно  са отпадали от Регистъра на камарата на строителите/. 

Не липсват и Анекси породени от това, че на пазара вече не се предлагат заложените от 

кандидата марки и модели на  машини, апаратура и оборудване със съответните 

характеристики. 

Като съществен проблем по отношение нормалното функциониране на МИГ може да се 

посочат   наложените редукции от страна на ДФЗ при процеса на  възстановяване на 

направените от страна на МИГ разходи, по заявките. Големият размер на редукциите, са 

принудили МИГ ВЗРВ да предприеме стъпки в набавяне на временни финансови и 

оборотни средства от трети лица, с цел обезпечаване на планираните дейности и в крайна 

сметка успешното приключване на прилагането на СМР от МИГ ВЗР 

Към 23.12.2014г.,  са оторизирани направените разходи за първото шестмесечие на 2014 г. 

 

  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  информационни и популяризационни материали, бюлетини,  проведени са 

индивидуални и групови срещи, информацията е представена 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, електронни сайтове. 
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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. През отчетната година са разширени дейностите на сайта, вкл е 

създадена и английска версия .Поетапно се качва информацията на английски език 

 

Подържа се актуална база данни и профил на МИГ ВЗР  и за територията  Борино-Доспат 

на английски език  в сайта на европейската лидер мрежа-ЕNRD.EC.EUROPA.EU/LEADER 

За  периода на отчета са качени над 245 бр публикации за различни събития, мероприятия 

както от дейността на МИГ така и от прилагането на СМР 

  

Издадени рекламни и информационни материали 

През 2014г. МИГ ВЗР е издал множество информационни материали,  

както следва : 

   

 

-ТРИМЕСЕЧНИ БЮЛЕТИНИ 

• Издадени  и разпространени са в 4 тиража с обща бройка 800 бр, по 200 бр всеки 

тираж. 

 

-ВИДЕОФИЛМ ЗА ТЕРИТОРИЯТА 

• Видеофилм за Територията с продължителност 24,09 мин, общо 400 диска 

 

-РАДИО ПУБЛИКАЦИИ по КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

Излъчани 3 бр радио новини по регионално радио «Девин», излъчващо на честота 103,6 

Мхрц 

 

-ПУБЛИКАЦИИ ПО МЕСТНА КАБЕЛНА телевизия, за отчетният период са излъчени 

3 информации по местна кабелна телевизия 

 

-Публикации  и  информация  в сайта на МИГ ВЗР 

Общо за отчетният период са направени 245  публикации 

 

-ИЗРАБОТЕНИ брошури цветни формат А5 в тираж от 500 бр, на английски език 

популяризиращ МИГ, ресурсният потенциал в природно отношение и културна 

идентичност. 

 

-ИЗРАБОТЕНИ  ТРАНСПАРАНТИ 

3 бр  за популяризиране на МИГ ВЗР, СМР и ЛИДЕР подхода , като същите са 

монинтрани на вертикалин пилони на потри места, пътни артерии  към територията 

 

-ИЗРАБОТЕНИ  И РАЗПРОСТРАНЕНИ  

 

 рекламни материлаи, като тениски, химикалки, ароматизатори 

 

-ИНФОРМИРАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  ЧРЕЗ ПОСЕТРИ- 6 БР 

 

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. 

http://www.borino-dospat.com/


19 

 

Предоставени индивидуални консултации 

През 2014г.,са предоставени 11 индивидуални консултации и 6 консултации, чрез 

посещение на потенциални  бенефициенти 

 

 

Организирани  Годишни  форуми 

 

На 11.10.2014г. и 19.12.2014г.,  МИГ ВЗР е  провела съответно два  Годишни обществени 

форума за представяне на дейноста и постигнатите резултати на МИГ, напредъка при 

изпълнението на СМР и постигнатите резултати.  

 

 

9. Планирани дейности  

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 

 

 

През 2014г.,  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, 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  са организирани и проведени 

14 обучения, вкл. едно работно пътуване  на МИГ в друга държава, членка на ЕС на 

следните теми: 

     Таблица 1 

 

No Вид 

мероприятие 

Тема на  

мероприятието 

Дата на 

провеж-

дане 

Място на 

провеж-дане 

Брой 

присъст-

вали 

участници 

 

«Предоставяне на услуги за организиране и провеждане на  обучения на 

екипа, ангажиран с прилагането на  стратегията за местно развитие и 

организиране на обучения на местни лидери от територия „Високи Западни 

Родопи“ 

      

1 Двудневно 

обучение 

Двудневно обучениe  на  

екипа на МИГ, УС и КС  

на Територията на МИГ 

ВЗР, на тема 

"Креативни подходи и 

комуникационни 

22 - 23 

декември 

2014 г. 

 

гр.Доспат, 

хотелски 

комплекс 

„Диамант” 

 

 

 

10 
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техники при управление 

на организацията", 

"Иновативни подходи за 

решаване на проблеми и 

управление на 

промяната" 

2 Тридневно 

обучение 

Обучение на екипа на 

МИГ и УС на тема 

"Валоризация на 

Територията на база 

налични  

ресурси.Стратегическо 

планиране.Управление 

на 

процеси".Презенитаране 

на подходи, базирани на 

валоризация на 

територията" 

28,29-30 

ноември 

2014 г. 

 

с.Ягодина 

община Борино 

 

 

 

13 

3 Двудневно 

обучение 

Обучение на  екипа на 

МИГ, УС и КС  за 

мониторинг на проекти, 

методи за контрол на 

риска, проследяване на 

промяната.Отчитане на 

резултати 

12–13      

декември 

2014г. 

гр.Доспат, 

хотелски 

комплекс 

„Диамант” 

 

 

 

 

12 

4 Двудневно 

обучение 

Обучение на 

бенефициенти 

„Развитие на 

потенциала и уменията 

на местни 

предприемачи за 

добавяне на стойност 

към местни 

туристически и 

земеделски продукти 

9-10 

октомври 

с.Ягодина, 

общ.Борино, 

Хотел”Ягодина” 

 

13 

5 Двудневно 

обучение 

Обучително двудневно 

пътуване -за обмяна на 

опит и добри практики в 

областта на устойчивия  

и алтернативният 

туризъм. 

31 

октомври 

– 1 

ноември 

2014г. 

община Смолян 

и села в община 

Смолян 

 

8 

6 Двудневно 

обучение 

Обучително двудневно 

пътуване -за обмяна на 

опит и добри практики в 

областта на устойчивия  

и алтернативният 

туризъм. 

15-16 

август 

гр.Елена и села 

в община Елена 

 

8 

7 Двудневно 

обучение 

Тематично обучение 

/двудневно/ на 

бенефициенти по СМР 

на МИГ ВЗР  за 

управление на проекти, 

подаване на заявки за 

авансово, междинно и 

окончателно 

8-9 

ноември 

2014г. 

с.Борино, хотел 

„Дейзи” 
13 
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плащане.Анекси за 

промени на 

договори.Счетоводно 

отчитане изпълнението 

на проектите . 

8 Двудневно 

обучение 

Обмяна на опит и добри 

практики в областта на 

"Биологично земеделие,  

устойчивото 

земеползавне  в  

планински и 

полупланински райони 

в страната" 

26-27 

юли 

2014г. 

с.Тополово, 

община 

Маджарово 

10 

9 Двудневно 

обучение 

Обмяна на опит и добри 

практики в областта на 

"Биологично земеделие,  

устойчивото 

земеползавне  в  

планински и 

полупланински райони 

в страната" 

17-18 

ноември 

2014г. 

Района на 

община Смолян 
10 

10 Двудневно 

обучение 

Обучително двудневно 

пътуване в рамките на 

страната на 8-12 

бенефициента, за 

обмяна на опит и добри 

практики в  

биоземеделието и 

животновъдството 

15-16 

ноември 

2014г. 

Района на 

Пловдив и 

Асеновград 

12 

11 Двудневно 

обучение 

Обучително двудневно 

пътуване в рамките на 

страната на 8-12 

бенефициента, за 

обмяна на опит и добри 

практики в  

биоземеделието и 

животновъдството 

24-25 

юли 

2014г. 

С.Горно поле, 

общ. 

Маджарово 

 

 

 

12 

12 Двудневно 

обучение 

Обучение на  екипа на 

МИГ, УС и КС  за 

мониторинг на проекти, 

методи за контрол на 

риска, проследяване на 

промяната.Отчитане на 

резултати 

28-29 

юли 

2014г. 

С.Огняново, 

общ. Гърмен 
12 

13 Четиридневно 

работно 

посещение 

Работно посещение с 

цел обмяна на опит и 

добри практики на ИЕ, 

УС и КС на МИГ ВЗР 

04,05,06-

07 юни 

2014г. 

Република 

Хърватска, 

област 

Далмация, 

Биоград на мору 

8 

14 Двудневно 

обучение 

Тематично обучение 

/двудневно/ на 

бенефициенти по СМР 

на МИГ ВЗР  за 

управление на проекти, 

подаване на заявки за 

21-22 

юни 

2014г. 

Гр.Доспат, 

хотелски 

комплекс 

„Диамант” 

 

12 
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авансово, междинно и 

окончателно 

плащане.Анекси за 

промени на 

договори.Счетоводно 

отчитане изпълнението 

на проектите . 

   

 

 Общо  

144* 

 

 

*Някои бенефиициенти, местни лидери,членове на УС, КС,ИЕ  са участвали в повече от 

едно обучение.За 2014 броят на отделните участници е 69- посочен в табл.1, на стр.6 

 

Издадени са общо 144 различни сертификата за успешно преминалитее обучения. 

 

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. 

 

Членовете на ИЕ на МИГ ВЗР   са участвали в обучения за изграждане на капацитета както 

следва: 

 

Таблица 2 

 

Дата на 

провеждане 

Тема на обучението Място на 

провеждане 

Участници 

12-13.11 

2014г. 

Прилагане на СМР и 

информация за прилагане на 

ВОМР/LEADER през новият 

Програмен период 2014-2020 

гр.Хисаря ИЕ на МИГ-ИД,  

ЕСМР,С 

05.12.2014 Презенитарне на напредъка по 

прилаагане на СМР от МИГ ВЗР 

Гр.Чепеларе ИД 

12-13.12 

2014г. 

Работна среща с екипа на МИГ 

Ардино и презентиране на мярка 

19 ВОМР от експерти от УО на 

МЗХ 

гр.Ардино ИД и ЕСМР 

В обученията насочени към изграждане на капацитета на структурите на МИГ са 

участвали общо 3 представители от територията. 

 

 

Таблица 3 
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Код на 

мярката  

  За периода на доклада 

Име на мярката 2014 година 

  Подадени 
Отхвърлени 

/оттеглени/ 
Сключени договори Изплатени 

  заявления анулирани 

    заявления 

  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“ 

4 328224,37 0 0 5 414113,71 0 0 
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123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти” 

3 206427,51 0 0 2 1282470,11 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) 

                



25 

311 

“Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности” 

          1   149045,14     

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятие” 

2 339216,42 1 169625,70 3 231110,89 4 220240,51  

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

3 119109,4     2 53508 0 0 

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 
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323 А 

“Опазване и 

възстановяване на 

селското 

наследство” 

                

323Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 
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331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ОС 3” 

2 40 843,30     0 0     

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество 

0 0 0 0 1 48700,17     

                  

ОБЩО: 14 1033821.00 1 169625.70 14 2178948.02     
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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  приоритетите 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. Беше организирано работно 

посещение на УС и ИЕ в МИГ Р Хърватия, МИГ Лаура, като в резултат на тази работна 

среща е подписан Меморандум за бъдещо партньорство. 

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 

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 е 48 754,20 лв, УО е признал 47700 лв, а действително извършените разходи са 43 

537 лв /с ДДС/ 
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10. Финансово изпълнение на СМР  
 

Таблица 4 

 

Код на 

мярката  

  За периода на доклада 

Име на мярката 01.01-31.12.2014  

  Подадени 
Отхвърлени 

/оттеглени/ Сключени 

договори 

/субсидия/ 

Изплатени   заявления  анулирани 

  СУБСИДИЯ 
заявления 

СУБСИДИИЯ 

  брой лева брой лева 
бро

й 
лева 

бро

й 
лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР) 

                

121 

„Модернизиране на 

земеделските 

стопанства“ 

4 199229,02 0 0 5 231 725,83 0 0 

123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти” 

3 343265,85 0 0 2 141235,05 0 0 
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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” 

          1  104331,59  0  0 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятие” 

2 254206,86 1 133 687,36 3 161777,63 4 220 240,51 

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

3 119109,4   2 53508 0 0 
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322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

                

323 А 

“Опазване и 

възстановяване на 

селското 

наследство” 

                

323Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

                

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ОС 3” 

2 40 843,30   0 0     

4.2.1. Между-териториално 

и транс-национално 

сътрудничество 

0 0 0 0 1 48700,17     

                  

ОБЩО: 14   956654,43 1 133687,36 14 636 947 4 220 240,51 

 

 

 

Таблица 5 
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Код на мярката  

  
За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

Име на мярката 

  Подадени 
Отхвърлени 

/оттеглени 
Сключени договори 

СУБСИДИЯ 
Изплатени   заявления   /анулирани 

  СУБСИДИЯ 
заявления 

СУБСИДИЯ 

  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“ 

6 327 776,56 1 68 425,00 5 231 725,83 0 0 

123 

„Добавяне на 

стойност към 

земеделски и горски 

продукти” 

5 376 601,05 1 98 979,02 4 252 236,83 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

                

НП                   

НП                   
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4.1.3. Мерки насочени към качеството на 

живота/ разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

                

311 

“Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности” 

3 346 103,79 1 104 930,60 2 237 834,11 0 0 

312 

„Подкрепа за 

създаване и развитие 

на 

микропредприятие” 

12 770 385,58 3 312 917,01 9 452 964,38 4 220 240,51 

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

7 903 908,63 2 179 556,40 5 666 471,78 0 0 

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

3 
1 112 

652,80 
1 372 964,97 2 731 575,49 0 0 

323 А 

“Опазване и 

възстановяване на 

селското 

наследство” 

1 49 800,43 0 0 1 47 107,25 0 0 

323Б 

 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

2 149 987,00 0 0 2 144 464,90 0 0 
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331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ОС 3” 

9 181 055,47 6 126 615,67 3 54 439,80 0 0 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 
1 48700,17 0 0 1 48700,17 0 0 

                  

ОБЩО: 49 4 266 971,48 15 1 264 388,67 34 2 867 520,54 4 220240,51 

 

 

Таблица 6  

 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР 

 

 

 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Име на 

бенефициента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума 

(общо 

допустими 

разходи 

по 

проекта), 

лв. 

Процент 

на 

субсидията 

по 

проекта, 

% 

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатени

те от РА 

средства, 

лв. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

121 

«Модернизиране на 

земеделските 

стопанства» 

ЗП-Гюлфие 

Джамалова 

Кафа 

62 839,14 43 108,62 60% 25 865,17   

121 

«Модернизиране на 

земеделските 

стопанства» 

ЗП –Васил 

Георгиев 

Мухтарев 

95 200,00 95 199,85 60% 57 119,91   

121 

«Модернизиране на 

земеделските 

стопанства» 

«Кукунджиев 

Къмпани 66» 

ЕООД 

95 440,00 95 440,00 50% 47 720   

121 

«Модернизиране на 

земеделските 

стопанства» 

Васил Митков 

Куцовски 
85 889,34 85 889,34 64% 53 782,80   

121 

«Модернизиране на 

земеделските 

стопанства» 

ЗП- Красимир 

Красимиров 

Мантов 

94 475,90 94 475,90 50% 47 237,95   

123 

«Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти» 

ЕТ „Салих 

Талипов-

Мексимес” 

142 389,04 136 126,74 50% 68 063,37   
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123 

«Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти» 

„Акрима 

Инвест” ООД 
146 360,75 146 343,37 50% 73 171,68   

123 

«Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти» 

„Асенчо и Сие 

Кукунджиев С-

ИЕ” СД 

71 815,59 71 517,15 50% 35 758,58   

123 

«Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти» 

„Биомилк 

Борино” ЕООД 
125 869,52 125 405,33 60% 75 243,20   

311 

«Разнообразяване 

към неземеделски 

дейноти» 

ЕТ „Алина 

Халачева” 
195 488,00 190 717,89 70% 133 502,52   

311 

«Разнообразяване 

към неземеделски 

дейноти» 

ЕТ „Евелин – 

Евелина 

Пехливанова” 

149 045,14 149 045,14 70% 104 331,59   

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

„Зоница”  

ЕООД 
64 924,61 64 924,61 70% 45 447,23   
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312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

ЕТ „Медикус-

70 д-р Митко 

Караилиев- 

АПМП-ИП” 

51 316,00 51 100,00 70% 35 770 35 770,00 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

„Туинс 2011” 

ЕООД 
184 328,33 184 328,33 70% 129 029,83 119 540 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

ЕТ „Джемиле 

Вели” 
35 566,00 35 566,00 70% 25 596,20 25 596,20 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

„Извора 

Инвест” ЕООД 
60 031,07 60 031,07 70% 42 021,75 38 968,31 

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

„Медика-66-д-р 

Митко 

Хаджиев-

АПМП-ИП” 

29 890,15 29 890,15 70% 20 923,11   
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312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

ЕТ „Риджай 

Кастов- РИЧИ” 
172 170,72 169 590,72 70% 118 713,51   

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

ЕТ „Д-р Ирена 

Горова-АПМП-

ИП” 

19 031,05 19 031,05 70% 13 321,75   

312 

„Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия” 

ЕТ „Асие 

Шалганова-

АСЕ” 

31 630,02 31 630,02 70% 22 141,01   

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

Община Доспат 335 984,73 309 241,89 100% 309 241,89   

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

Община 

Борино 
269 258,10 246 541,18 100% 246 541,18   

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

Община 

Борино 
65 601,40  57  180,71 100% 57180,71   
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313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

ЦПО „Деспот 

Слав” 
29 258,00 29 258,00 100% 29 258,00   

313 

„Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

СОПД 

„Бартина” 
24 250,00 24 250,00 100% 24 250,00   

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

Мюсюлманско 

изповедание 

„Мюсюлманско 

настоятелство” 

369 868,78 363 248,72 100% 363 248,72   

322 

„Обновяване и 

развитие на 

населените места” 

Община Доспат 369 819,09 368 326,77 100% 368 326,77   

323А 

„Опазване и 

възстановяване  на 

селското 

наследство” 

Община 

Борино 
49 800,43 47 107,25 100% 47 107,25   

323Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

НЧ „Иван 

Вазов-1926” 
97 600,00 95 481,00 100% 95 481,00   
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323Б 

„Опазване и 

възстановяване на 

културното 

наследство” 

СОПД 

„Бартина” 
52 386,77 48 983,90 100% 48 983,90   

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ос 3” 

„Родопа Турс” 

ЕООД 
11 823,00 11 823,00 70% 8 276,10   

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ос 3” 

ПГ „Васил 

Левски” 
17 450,00 17 450,00 100% 17 450,00   

331 

„Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в областите 

обхванати от ос 3” 

„Корект 

Консулт-

Станислава 

Андреева” 

ЕООД 

29 020,30 28 713,70 100% 28 713,70   

ОБЩО: 3 635 820,97 3 469 786,69   2 818 820,38  219874,51 
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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/отте

глено/анулирано 

заявление 

Мотиви за 

отхвърляне на 

заявлението 

      

    (Моля, посочете 

вярното) 

(Посочва се 

мотивът за всеки 

бенефициент с 

отхвърлено 

заявление за 

подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

121 „Модернизиране 

на земеделските 

стопанства” 

Лина Чолакова - ЗП 97 750,00 Оттеглен  Неосигурен 

финансов ресурс от 

кандидата 

123 „Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти” 

ЕТ „Салих Талипов- 

МексиМес” 

197 958,04 Оттеглен  Неосигурен 

финансов ресурс от 

кандидата  



42 

311 „Разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности” 

„Акрима Лайт” ООД 149 900,86 Отхвърлен  Недостатъчен 

финансов ресурс по 

мярката  

      

312 „Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприяти

я” 

ЕТ "Сергей Джебиров 

- МЕДИАНА 3" 

86 417,00 Отхвърлен Отхвърлен от КИП 

на етап 

АСД/административн

о съответствие и 

допустимост/ 

312 „Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприяти

я” 

„Кастракли” ЕООД 169 625,70 Отхвърлен  Отхвърлен от ДФЗ – 

неефективен бизнес 

план на проекта 

312 „Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприяти

я” 

„Кастракли” ЕООД 190 981,94 Отхвърлен  Недостатъчен 

финансов ресурс по 

мярката  

313 „Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

ПГ „Васил Левски” 113 992,80 Отхвърлен  Отхвърлен от КИП 

на етап АСД 

313 „Насърчаване на 

туристическите 

дейности” 

Туристическо 

дружество Борино 

65 563,60 Отхвърлен  Отхвърлен от ДФЗ - 

недопустими 

дейности по проекта 
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322 „Обновяване и 

развитие на 

населените 

места” 

Община Борино 372 964,97 Отхвърлен  Отхвърлен от ДФЗ – 

недопустими 

дейности по проекта 

331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в 

областите 

обхванати от ос 

3” 

Фондация за 

Социални инвестиции 

и ресурси 

29 310,90 Отхвърлен Недостатъчен 

финансов ресурс по 

мярката 

331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в 

областите 

обхванати от ос 

3” 

Институт за трудови 

и 

29 187,01 Отхвърлен Недостатъчен 

финансов ресурс по 

мярката 

  социални изследвания   
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331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

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 Отхвърлен  Отхвърлен от КИП 

на етап 

АСД/недопустим 

кандидат/ 

      

331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в 

областите 

обхванати от ос 

3” 

Сдружение „България 

Трейнинг” 

11 920,96 Отхвърлен Недостатъчен 

финансов ресурс по 

мярката 
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331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в 

областите 

обхванати от ос 

3” 

ЦПО „Фондация за 

Социални инвестиции 

и ресурси” 

29 020,30 Отхвърлен Отхвърлен от ДФЗ – 

недопустими 

дейности по проекта 

331 „Обучение и 

информация за 

икономическите 

субекти, които 

работят в 

областите 

обхванати от ос 

3” 

„Родопа Турс” ЕООД 12 323 Отхвърлен Отхвърлен от ДФЗ – 

недопустими 

дейности по проекта 

ОБЩО:   1 567 917,08   
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Забележка : За периода на прилагане на СМР –няма анулирани договори ! 

 

 

 

*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.  

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 Процедурният наръчник и СМР е посочена  методологията за планиране  на 

стратегическата рамка, представляваща  своебразна Мониторингова стратегическа  

карта с 4 основни направления/посоки: 

Направление № 1: Цели за конкурентноспособно териториално развитие, които са най-

общо: Туризъм и Конкурентно земеделие (това са  Двете основни стратегически цели на 

СМР и Петте приоритета към тях) 

Направление № 2: Основни заинтересовани страни (включва потенциални кандидати, 

бенефициенти и “потребители”) 

/Тези две Направления следва да се реализират в рамките на прилагане на Мярка 41 

Стратегия за местно развитие, която мярка е изразена като 8  мерки по оси  1 и 3 от ПРСР/ 

Направление № 3: Организационна ефективност/ефективност (включва организационни 

цели и задачи на МИГ ВЗР, развитие на уменията, компетентностите по управление на 

МИГ от страна на на ИЕ, УС, КС) 

Направление № 4: Обучение и развитие (включва цели за развитие на компетентност 

(познания и умения) на представители на основни заинтересовани страни-  потенциални 

кандидати, бенефициенти и “потребители”) 

/Тези две Направления следва да се реализират в рамките на прилагане на Мярка 431-1 

„Придобиваане на умения и обществена активност” / 

 

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 Стратегически 

цели.  

 

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 . 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.   

Считаме, че измервайки прилагането и изпълнението на СМР на МИГ ВЗР, чрез тази 

Стратегическа карта с 4 направления,описана по-горе  ефективността е налице, тъй като в 

резултат на оказаната  методическа помощ от стрйана на ИЕ, са се явили 48 кандидата с 

проестни предложения, като 33 от тях са подкрепени и зад тях стоят реални 

бенефициенти, и не на последно място по всичките заложени 8 мерки  по Мярка 41 СМР / 

своеобразни специфични цели на СМР/   има постъпили предложения и съответно 

сключени тристранни договори! 

Справката сочи, че от 33 бенефициента, 20 са представители на бизнеса и ЗП, 8 –

НПО,читалища  и само 5 –публичен сектор ! 
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Това илюстрира ефективната взаимовръзката между отделните направления по 

мониторинга и философията на подкрепата на проекти по подхода Лидер. 

 

В съответствие с горното за целите на процеса на мониторинг и оценяване в рамките на 

прилагането на СМР ще се прилага следната рамка: 

В Разработената Методология за финансова и техническа оценка на проекти, разработени 

от МИГ ВЗР са заложени тезии изисквания, като в Основните критерии  за оценка са 

критериите по Направления 1 и 2 и  в Допълнителните критерии са заложени 

изискванията   по Направления 3 и 4. 

Методологията е публикувана на страницата на МИГ, както и с нея са запознати всички 

потенциални кандидати/бенефициенти в процеса на подготовка и подаване на техните 

проектни предложения. 

Освен този комплексен план за мониторинг, обхващаш цялостното изпълнение на СМР, 

чрез взаимосвързани индикатори/показатели, МИГ възложи на Външен изпълнител 

изработката на Методика за мониторинг и контрол  на проектите. Тази  мониторингова  

система има пряка връзка с реализацията на проектите от страна на бенефициенитте на 

МИГ ВЗР, т.е има отношение към прилагането на мярка 41 от СМР.Чрез прилагането на 

Мониторинговата система се прави връзка между Направление 4, 3 и 1 от Плана за 

наблюдение. 

Към Методиката за мониторинг  има разработени унифицирани образци на протоколи от 

проверки. 

През отчетният период екипът на МИГ ВЗР е извършил 6 мониторингови  проверки, на 

обощо 20-те  сключени договора, в периода преди настоящият отчет .Отделно  през 

настоящиият отчетен период са сключени 13 договора / от общо 14 предложения  в 4 и 5 

покана /, като дейностите по тях не са стартираали, респ.мониторинг по тях не  е 

извършен. 

Към момента продължава процесът на мониторинг на останалите стартирали проекти на 

бенефициенти. 

 

 

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

приложимо).    

 Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   

 

    Екипът на МИГ ВЗР може да  посочи като добра практика при т.н. процес на въвличане 

на потенциални бенефициенти, информирането чрез  посещение на място, не само от 

страна на представители на ИЕ, но и проектанти, технически лица и по този начин след 

посещение на место предварително и до голяма степен може да се прецени 

реалистичността на проектната идея или конкретната необходимост от подкрепа на 

потенциалният кандидат- консултантска, административна или техническа. 

Като добра практика можем да посочим инициативата ни в офиса да се провеждат срещи 

между потенциалните кандидати, нотариус по съдебен район, главни архитекти на двете 

общини. 

По този начин потенциалният кандидат се чувства силно мотивиран да довърши 

проектното си предложение. 

Като  друга пример можем да посочим и регистър на фирми изпълнители, които МИГ по 

своя инициатива води, които са избрани да извършват Строителни и монтажни работи от 

страна на кандидатите. 

Периодично МИГ проверява в Регистъра на камарата на строителите дали са актуални 

регистрациите /често тази информация се подценява от бенефициента /.В резултат на 

това успяхме да информираме двама бенефициенти, че избраните от тях изпълнители не 

са вече в  тази камара и те съответно пристъпиха към избор на други изпълнители чрез 

Анекс към договорите. Това на практика повиши взаимното доверие  
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13. Приложения  

13.1Решение 7-1/20.02.2015 г 

13.2.Електронен носител с таблиции 

Забележка: 

Годишният доклад е предложен за обсъждане  на Общо събрание на МИГ ВЗР  и е приет с 

Решение 7-1/20.02.2015 г.,   на  Годишното Общото събрание на МИГ ВЗР  

Инж.Билгин Асанов............................. 

/Изпълнителен директор на МИГ ВЗР/ 

Подпис и печат на МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


