
 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА 

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ 

на МИГ „Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” 

 

 

Период на отчитане 01.01.2018-31.12.2018г. 

Пореден номер на доклада Трети  

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР РД50-156 от 21.10.2016г. 

Седалище и адрес на управление на МИГ 
гр. Доспат, ул. „Орфей” № 12, обл. Смолян  

Председател на колективния управителен орган/ 

представляващ МИГ 

 

Адалберт Ферев 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 

+359889355355 

 mig_vzr@abv.bg  

www.borino-dospat.com 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към 

доклада се представят включително и във формат .xls 

 

 

 

   

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

mailto:mig_vzr@abv.bg


1. Съдържание на доклада с номерирани страници; 

2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

Списък на използваните съкращения:  

МИГ – Местна инициативна група 

 

ВЗР – Високи Западни Родопи 

 

ИЕ – Изпълнителен екип 

 

ИД – Изпълнителен директор 

 

ПУС – Председател на управителен съвет 

 

УС  на МИГ – Управителен съвет на МИГ 

 

КС на МИГ – Контролен съвет на МИГ 

 

ОС на МИГ – Общо събрание на МИГ 

 

УО – Управляващ орган  
 

Н/П – Неприложимо 

НПО – Неправителствена организация 

 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

 

МЗХ – Министерство на земеделието и храните 

 

ДФЗ – Държавен фонд Земеделие  

 

РА – Разплащателна агенция 

 

ЕС – Европейски съюз 

 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани 

лица на територията на МИГ; 

След проучване на наличната публична информация, анализиране на участието в 

проведените информационни и работни срещи, проведените анкетни и други проучвания в 

населените места от територията, и консултиране с екипа на МИГ, са идентифицирани следните 

девет групи заинтересовани страни, като в тях са включени лица с общ интерес и 

възможности, свързани с реализиране на стратегия за Водено от общността местно развитие, 

включително и като потенциални получатели на финансова помощ и ползватели на резултатите 

от нейното изпълнение: 

1. Местна власт /избираеми представители и общински администрации/; 



2. Образователна сфера /представители на училища и детски градини, деятели в 

образователната сфера/; 

3. Земеделски бизнес /земеделски производители, фирми, кооперации, предприятия 

преработващи земеделска продукция; 

4. Туристически и обслужващ туризма бизнес /хотелиери, ресторантьори, аниматори по 

пещерите, екскурзоводи, занаятчии и др./; 

5. Производства и други услуги (производствени фирми и организации, фирми оказващи услуги 

в транспорта, строителство и други) 

6. Бизнес с горски ресурси /собственици на гатери, цехове за пелети и други дървесни 

продукти/; 

7. Културна сфера /читалища и НПО в културната област, самодейни състави, самодейци/; 

8. Местно развитие /организации за развитие, вкл. екологични, социални, спортни, деятели в 

съответните области, доброволци/; 

9. Религиозна сфера /настоятелства на религиозни храмове в трите общини/. 

Към момента на отчитане въздействието от изпълнението на СВОМР върху 

заинтересованите лица от територията на МИГ е основно от изпълнените дейности свързани с 

информиран, консултиране и обучение на местната общност.  

През отчетния период бяха проведени общо шест броя информационни срещи за 

консултиране на местата общност, като в тях взеха участие почти всички заинтересовани групи, 

преобладаващи бяха от местната власт, земеделския бизнес и туристическия сектор. Обсъдени 

бяха идейни проекти насочени към рехабилитация на съществуващи общински улици и тротоари, 

както и реконструкция и ремонт на общински сгради. Проектни бяха дискутирани и в сферата на 

млекопреработката, дървопреработката, както и проекти насочени към развитите на туризма. В 

рамките на проведените информационни срещи бяха консултирани над 60 човека. 

 Изпълнени бяха и обучения по мерки 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности”, мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането 

и търговията на горски продукти”. Обученията бяха проведени по отделно на територията на 

трите общини, като в тях взеха участие над 40 човека от всички девет групи заинтересовани 

страни.  

 Обучения свързани с разглеждане и оценка на проектни предложения и мониторинг на 

проекти и оценка на риска бяха проведени за екипа и членовете на колективния управителен 

орган на МИГ.  

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие 

на такива; 

На територията живеят хармонично представители на няколко етнически (българи, 

турци) и религиозни общности (християни и мюсюлмани). Представители на ромската общност 

не са заселени трайно на територията и са изключение (виж. приложен анализ). Доколкото делът 

на отделните групи е сравнително голям и равностоен, то на територията не съществува усещане 

че отделните групи – етнически или верски са уязвими. Изготвеният анализ на уязвимите групи 

на територията идентифицира наличието на следните: пенсионери на възраст над 65 години; хора 

с увреждания и обезсърчени, дългосрочно безработни лица.  

Ниското равнище на доходите и на трите идентифицирани уязвими групи и липсата на 

възможност за адекватна заетост (за тези от втора и трета група) характеризират най-общо 



потребностите на уязвимите групи, защото се повишава рискът от социално изключване, бедност 

и неравенство.  

Реализацията на пазара на труда на хората с увреждания е един от основните инструменти за 

интеграция на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Необходимо е да 

се подобри  жизнената среда, така че тя да бъде достъпна за хората с увреждания, а също така да 

се увеличат предоставяните услуги за тях /медицински, транспортни, подобряващи социалния 

живот и др./. 

В интерес на запазването на населението на територията на МИГ и дори на увеличаването му 

е развитието на нов поминък за дългосрочно безработните. Възможност за това е реализацията на 

проекти в рамките на одобрена СМР и ПРСР по отношение на алтернативна заетост и разкриване 

на нови работни места в сферата на туризма, услугите, селското и горско стопанство, и 

хранително-вкусовата промишленост. Ще са от значение дори временно разкрити или сезонни 

работни места, тъй като при дългосрочно безработните е важно да бъдат възстановени трудовите 

им навици.  

За самотно живеещите хора на 65 и повече години е важно да се осигури подкрепа за 

почистване, пазаруване, осигуряване на дърва в селата и други подобни услуги, възможност за 

посещение на лекар по домовете, осигуряване на топла храна, осигуряване на възможност за 

качествено прекарване на времето в пенсионерски клубове или дневни центрове, където да 

получат и медицинска грижа и помощ. 

Заетостта за неравнопоставените групи е фактор и за излизане на част от тях от капана на 

бедността и за реализиране на някои от задачите на социалната икономика. 

С реализацията на СМР може да се избегне задълбочаването на бедността сред лицата от 

територията, които са с ниска икономическа активност, ниска трудова мобилност и липса на 

мотивация за труд при ниско заплащане и ще се спре обезлюдяването и застаряването на 

населението в нея. 

 Към момента на отчитане въздействието от изпълнението на СВОМР върху уязвимите и 

малцинствени групи от територията на МИГ е основно от изпълнените дейности свързани с 

информиран, консултиране и обучение на местната общност, като във почти всички проведени 

събития имаше представители от уязвимите групи.   

 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

 Изведени две основни цели на СВОМР: 

Цел 1. Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по 

високи доходи и заетост; 

Цел 2. Подобряване на средата за обитаване и бизнес. 

Целите са в съответствие с дългосрочната визия за развитие на територията, която в 

процеса на разработване на СМР се определи като: „Високи Западни Родопи - желано място за 

живот, туризъм и отдих, чрез устойчиво използване на природните и културно-историческите 

ресурси на територията“. В основата на местното развитие е използването на местните природни 

и културни ресурси, които ще бъдат подходящо социализирани за целите на развитието на 

туризма, преработващата промишленост (преработката на земеделски и горски продукти) и 

съпътстващите ги услуги.  



Първата цел „Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща 

по високи доходи и заетост“ ще бъде постигната чрез инвестиции насочени, към съществуващи 

стопански сектори, като се оказва подкрепа за разнообразяване на предлагане (в сектора на 

туризма и услугите), повишаване на капацитета за растеж (промишлените предприятия предимно 

в текстилната, шивашката и мебелната промишленост). Чрез подкрепа за предприятия от 

преработващата промишленост (земеделски и горски продукти) ще се търси скъсяване на 

достъпа до пазара (къси вериги за доставка) и добавяне на стойност на място, предпоставка за  по 

висока заетост и доходи на територията.  

Втората цел „Подобряване на средата за обитаване и бизнес“ ще се постига чрез 

подкрепа за разширяване и подобряване на публична инфраструктура, която да повиши 

привлекателността на средата за обитаване и подобри достъпа до отделни услуги за да насърчи 

задържането на населението на територията и направи по приветлив облика на населените места 

с туристически потенциал.  

В процеса на разработване на СМР, съвместно с заинтересованите групи са изведени три 

приоритетни области на политиката за местно развитие, които са следните: 

Приоритет 1.Развитие на устойчив туризъм; 

Приоритет 2. Развитие на предприемачеството; 

Приоритет 3. Доизграждане на публичната инфраструктурата. 

 През 2018 година беше реализиран един прием на  проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура”. На 08.10.2018г. с решение на управителни съвет беше одобрен 

Оценителния доклад на КППП по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, като бяха одобрени общо 

три проектни предложения с общ размер на безвъзмездната финансова помощ 1 153 889,80 лева. 

Одобрени са следните проектни предложение: 

- № BG06RDNP001-19.026-0001 "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за 

следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. 

Барутин, община Доспат";- "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 

41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ 

VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат". 

- № BG06RDNP001-19.026-0002 „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на 

ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община 

Сърница”. 

- № BG06RDNP001-19.026-0003 "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-

Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191". 

Дейностите на проектите са насочени в няколко направления свързани с подобряване на 

спортна, образователна, улична и пътна инфраструктура на територията на МИГ. Реализирането 

на  проектните предложения ще доведе до изпълнение на втората цел „Подобряване на средата 

за обитаване и бизнес“ на СВОМР, като се повиши привлекателността на средата за обитаване и 

подобри достъпа до отделни услуги за да насърчи задържането на населението на територията и 

направи по приветлив облика на населените места с туристически потенциал.  

Отделно дейностите по одобрените три проектни предложения ще доведат и до 

изпълнение на Приоритет 3. Доизграждане на публичната инфраструктурата на СВОМР, като 

ще се доизгради жизнено важна за местната общност обществена инфраструктура на територията 

на МИГ. 



6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Дейностите свързани с управлението на стратегията в отчетния период са свързани с 

направени две промени на Индикативната годишна работна програма за 2018 г., като едната 

промяната касае единствено времето за отваряне на приема на проекти по подмярка 7.2, а другата 

за останалите подмерки. На 20.06.2018г. беше обявена първата покана за прием по СВОМР по 

подмярка 7.2, а на 28.12.2018г. беше  обявен приеми и по подмярка 4.2. На 08.10.2018г. с решение 

на управителни съвет беше одобрен Оценителния доклад на КППП по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, като бяха одобрени общо три проектни предложения с общ размер на 

безвъзмездната финансова помощ 1 153 889,80 лева. 

Одобрени са следните проектни предложение: 

- № BG06RDNP001-19.026-0001 "Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат за 

следните подобекти: - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IX, кв. 30, с. 

Барутин, община Доспат";- "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 

41, с. Бръщен, община Доспат"; - "Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ 

VII, кв. 17, с. Змеица, община Доспат". 

- № BG06RDNP001-19.026-0002 „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и  двора на 

ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I - 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община 

Сърница”. 

- № BG06RDNP001-19.026-0003 "Реконструкция и рехабилитация на общински път "Тешел-

Буйново-Кожари" от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191". 

 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

През периода бяха проведени редица дейности свързани с популяризиране на подхода 

ВОМР и дейността на МИГ.  Бяха изпълнени шест информационни срещи и пет броя обучения на 

територията на трите общини включващи местни лидери, представители на уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, членовете на екипа и членовете на колективния върховен 

орган на Сдружението. Темите на проведените информационни срещи и обучения за местните 

лидери бяха свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по мерките 6.4.1 и 

8.6 от стратегията за ВОМР. За екипа на МИГ бяха организирани две обучения на теми 

"Обучение за екипа на МИГ и членовете на колективния върховен орган свързано с разглеждане 

и оценка на проектни предложения" и „Обучение за мониторинг на проекти, методи за контрол 

на риска, проследяване на промяната”.  

В офиса на МИГ, екипа е консултирал през отчетния период  65 потенциални 

бенефициента, като 24 от тях са жени. Отделно по време на провеждане на информационните 



срещи и обучения бяха консултирани над 120 човека. Обсъждани бяха и конкретни проектни 

предложения в зависимост от интереса на участниците.   

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период са обявени два приема по мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 

20.06.2018г. и 4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на 28.12.2018г. 

Обявите на поканите за прием на проекти по мерки 4.2 и 7.2 са публикувани в един 

регионален вестник, електронната страница на МИГ, местната кабелна телевизия и на хартиен 

носител поставени пред офиса на МИГ и в сградите на трите общински администрации. По време 

на обявения прием на проекти по мярка 7.2 не постъпиха запитвания или въпроси свързани с 

подготовката и кандидатстването от страна на потенциалните бенефициенти. След приключване 

на срока за прием на проекти по 7.2 беше сформирана Комисия за подбор на проектни 

предложения със Заповед № 154 на председателя на управителния съвет на сдружението. В 

КППП бяха включени двама външни експерти и член на общото събрание с право на глас, както 

и председател и секретар без право на глас. Своевременно беше уведомен УО за избрания състав 

на КППП. 

Оценката на проектите премина на два основни етапа включващи АСД /административно 

съответствие и допустимост / и ТФО /техническа и финансова оценка/. По време на етапа на АСД 

бяха изпратени на два пъти писма до бенефициентите за отстраняване на непълноти и неясноти 

по проектните предложения. След приключване на първи етап се премина към ТФО и класиране 

на проектите по критериите за оценка разписна в насоките за кандидатстване по съответната 

мярка. Целия процес по оценка и кореспонденцията с бенефициентите се извършваше изцяло 

електронно в ИСУН. Комисията не срещна трудности по време на изпълнение на своята работа 

по оценката на проектни предложения. След завършване на двата етапа по оценка АСД и ТФО 

беше изготвен Оценителен доклад от КППП и съответно разгледан и одобрен от управителния 

съвет на МИГ. С това целия процес по оценка на постъпилите проектни предложения приключи, 

всички документи бяха прикачени в ИСУН и оценителната сесия завършена по съответната 

процедура.  

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

Поддържането на деловодната система и архива на МИГ са уредени в един от разделите в 

приети „Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС, КС и 

ОС” на МИГ Вискози Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница, като има няколко регистри с 

описани правила и начина на поддържане: 

1. Регистри и Дневници на сдружението - това е основна отговорност на експертите и се 

изготвят с одобрението на МИГ и стартирането дейността на сдружението. Изготвят се и се водят 

следните регистри, които са на хартиен регистър и са утвърдени от Изпълнителният директор: 

1.1. Регистър /Дневник/ за входяща и изходяща поща. Като входящата поща се записва с 

червен цвят, а изходящата със син. След издаването на входящ и изходящ номер се оставя по 

едно копие от документа в отделна папка(класьор), който се подрежда спрямо 

последователността на номерацията в регистъра. В случаите когато документ постъпи в някой 



друг офис, документа се сканира и се изпраща за завеждане в регистъра, който се води от 

техническия асистент. На срещите на екипа, всеки предоставя получената поща(оригиналите на 

документите) на експертите за архивиране. Регистъра се архивира в края на всеки месец, като се 

подписва от ИД и се съхранява на сървъра и външната памет намиращи се в офиса. Резолюцията 

се прави от ИД и се изпраща до съответно отговорният служител за изпълнение. 

1.2. Регистър за сключени договори. Всички договори сключени със сдружението се 

подреждат в нарочен класьор, описват се в прикрепена към класьора страница, който се води от 

експертите, като оригиналите на договорите се съхраняват в класьор по години. Едно сканирано 

копие се съхранява на сървъра и на външната памет в папка „Договори". 

1.3. Регистър на протоколите на УС и ОС. От всички заседания на УС и ОС, експертите 

водят протокол, като в три дневен срок от изготвянето му се изпраща до всички членове на УС и 

ОС за коментар, след което се завежда в регистъра и оригинала се съхранява в класьор в офиса на 

сдружението. Едно сканирано копие се съхранява на сървъра и външната памет. Протоколите от 

заседанията на УС и ОС са достъпни по всяко време за екипа и за членовете на УС и ОС и КС. 

1.4. Регистър Административни заповеди. В него се записва индекс „А" и пореден номер, 

дата, относно и издадена от ..(лицето издало заповедта) 

1.5. Регистър командировъчни заповеди. В него се записва пореден номер, дата, относно и 

издадена от ..(лицето издало заповедта) Вписват се трите имена на лицето, което се командирова. 

1.6. Регистър за водене на постъпили оферти при процедури съгласно ЗОП. Водене се 

отделен регистър, съгласно указанията по ЗОП. Електронните версии на всички протоколи, 

договори се съхраняват в сървъра, създаден за тази цел и на външната памет. Документите 

подадени за оценка и одобрение се архивират и съхраняват от ТА, съгласно правилата на МЗХ, 

ДФ Земеделие, разписаните правила в Стратегията за ВОМР. 

1.7. Електронен регистър за набиране на постъпилите заявления за всяка от одобрените 

мерки от Стратегията за ВОМР, съгласно правилата в Стратегията за ВОМР. За тази цел се 

изготвя, поддържа и актуализира информационна система с база данни. Приетите заявления се 

съхраняват в шкаф в офиса на МИГ до деня на тяхното разглеждане, съгласно поканите за 

набиране на проекти. 

1.8. Регистър на протоколите от оценката за административното съответствие, 

допустимост и техническа оценка. 

1.9. Регистър на тристранните договори за финансиране. 

1.10. Регистър на Анексите към подписаните договори. 

1.11. Регистър на постъпилите жалби. 

 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на 

електронната страница на МИГ; 

С цел ефективно информиране на местната общност са направени две публикации в местни и 

регионални медии, периодично се качва актуална информация на електронната страница в т.ч. 

протоколи и решения на колективния върховен и управителен орган, както и друга и информация 

свързана със сключени договори с физически и юридически лица, индикативна годишна 

програма, покани за предстоящи събития и други.  

С цел популяризиране на дейността на МИГ бяха изработени различни по вид рекламни 

материали, като химикали, портфейли, флаш-памет, сакове, тениски, чадъри и календари. Всички 

рекламни материали бяха обозначени с задължителните реквизити за публичност, съгласно 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020г.  Изработените рекламни материали са раздени на местната общност. 

За по-добро информиране на местната общност бяха изготвени и отпечатани материали, 

включващи информация от направени проучвания и анализи през 2017г. на теми „Проучване 

нагласите за сдружаване сред земеделските производители с акцент при производителите на 



картофи и млечно животновъдство” и „Потенциалът на горите и горските продукти за 

икономическото развитие на територията на МИГ”. Също така бяха изготвени и отпечатани 

материали, включващи информация с насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.1. 

 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

В отчетния период няма подписани договори за изпълнение на проектни предложения, 

съответно не е осъществен и мониторинг. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

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

посочат неспазването на сроковете от страна на ДФЗ при процеса на  възстановяване на 

направените от страна на МИГ разходи, по заявка за плащане по подмярка 19.4. „МИГ Високи 

Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница” бе принудена да предприеме стъпки по набавяне на 

временни финансови оборотни средства от трети лица, с цел обезпечаване на планираните 

дейности и работни заплати на изпълнителния екип по мярка за периода юли-декември 2018г. и в 

крайна сметка успешното приключване на годината.   

    7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР. 

Територията на МИГ „Високи Западни Родопи“ ще прилага за втори път подход за 

развитие, основан на широко участие на различните групи заинтересовани страни на 

територията. В този смисъл и с оглед на натрупания опит с настоящата СМР се търси по ясен 

фокус на интервенциите, отколкото през предходния период. Самата СВОМР търси да приложи 

по иновативен  решения на проблемите на територията. В сектора на земеделието тя се фокусира 

единствено върху преработката на земеделски продукти. Преработката на горски продукти е 

новост за територията, която ще цели да подкрепи освен повишаването на 

конкурентоспособността на фирмите в горския сектор и създаването на възможности за заетост.  

Стратегията по нов начин насърчава местното икономическо развитие, фокусирайки всички 

интервенции в посока на бизнеса на територията. Ресурса за публична инфраструктура е 

сравнително нисък, като той е насочен към такава, която да подкрепи главно туристическото 

предлагане и отчасти уязвимите групи на територията.  

В Стратегията се включват нови мерки (подмярка 8.6), които ще позволят да се използват по-

ефективно и по нов начин природните ресурси на територията. На тази основа и посредством 

ресурса по подмерки 4.2 и 6.4.1 ще се насърчава създаването на нови продукти за територията. 

Иновативният характер на Стратегията се допълва и от разписаните в отделните мерки 

критерии за подбор на проекти, които дават преимущество на проектите внедряващи иновации, 

подобряване на ресурсната ефективност и въвеждащи нови технологии, процеси, практики и 

подходи. Подчиняването на всички интервенции в рамките на стратегията към подкрепа за 

подобряване и разнообразяване на туристическото  предлагане, прави СМР фокусирана, което 

допълва нейния иновативен характер. 

Като иновативен подход  може да се посочи инициативата, която предприема  МИГ е в 

офиса да се провеждат срещи между потенциалните бенефициенти, служители от РИОСВ,  

главни архитекти на трите общини и активната роля на Изпълнителния екип при мотивирането и 

решаването на различни казуси на потенциалните кандидати да участват с проекти към СВОМР 

на МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница. 

 



8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо. 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Неприложимо. 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

За периода на отчитане има настъпили промени в състава на изпълнителния екип на МИГ, 

като промяната е на свързана с длъжността счетоводител, титуляра беше в отпуск по майчинство, 

но преди да й изтече полагаемия отпуск, постъпи молба за освобождаване от длъжност. 

Миналата година така или иначе беше проведен конкурс по надлежния ред и съответно избран 

счетоводител по заместване, който отговаря на минималните изисквания за заеманата длъжност. 

Настоящия счетоводител, който вече е и на постоянно място на длъжността е Росица Хаджиева, 

като имаме съгласуване и одобрение на трудовия договор и всички приложни документи от УО 

на ПРСР.  

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Неприложимо. 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

6. Неприложимо. 

7. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

За периода на отчитане в състава на  колективния управителен орган /УС/ има настъпила 

промяна, като „ЕЛИДА ТРЕЙДИНГ” ЕООД с представител Валери Руменов Терзиев се заменя с 

ЕТ „ЛИНА-1 Лазар Кехайов” с ЕИК 202504168 със седалище и адрес на управление с. Късак, 

общ. Доспат с представител Лазар Димитров Кехайов с взето решение на Общото събрание от 

21.12.2018г. и вписано в Търговския регистър на 22.01.2019г. 

Понастоящем членовете на УС са както следва: 

1. Община Доспат представлявана от Адалберт Росенов Ферев – председател; 

 2. Община Борино представлявана от Мустафа Караахмед; 

3. Община Сърница представлявана от Неби  Бозов;  

4. ЕТ „ЛИНА-1 Лазар Кехайов” с  представител Лазар Димитров Кехайов.; 

5. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов” с представител Румен Мирославов Айвазов; 

 6. Мирослав Елтимиров Архипов; 

 7. Данко Алдумиров Кисимов; 

 8. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП” представлявано от Митко Ценков 

Хаджиев; 

 9. Народно Читалище „Иван Вазов-1926” гр.Доспат представлявано от Лилко Велинов 

Вълнев. 

 

8. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо. 

9. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо. 



9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

На 27.04.2018г. се състоя извънредно заседание на общото събрание свързано с промяна на 

стратегията, относно писмо Изх. № 91-417/27.03.2018 г. на Ръководителят на УО на ПРСР 2014-

2020 г., което ни задължи да предприемем промени по мерки от одобренате стратегия за ВОМР, в 

които има препратки към наредби по съответните подмерки от ПРСР 2014-2020 г. 

Необходимостта от промени в споразуменията за прилагане на стратегията за ВОМР е 

мотивирана с изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) и 

отпадане на правното основание /чл. 9а/ за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014-2020г. 

На 22.08.2018г. се състоя второто извънредно заседание на общото събрание за тази година, 

като отново имаше промяна в Стратегията за ВОМР. Прехвърлени бяха финансови средства от 

подмерки 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” и подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” общо в размер на 293 300 лева. Мярка 7.5 беше изцяло 

заличена от СВОМР, понеже възникнаха нови потребности и проблеми пред местната общност. 

На същото заседание бяха обсъдени и приети приоритетни критерии за подмерки 4.2, 6.4.1 и 8.6 

при класиране на проектни предложения с еднакъв брой точки и не наличен финансов ресурс за 

финансирането на всички проектни предложения.  

 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и 

изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо); 

 В периода 06.03.2018г.-09.03.2018г. беше извършена проверка на място М 19.4 преди 

плащане от експерти на ДФЗ –ОД- Кърджали, като беше изготвен и контролен лист. Основните 

констатации и заключения от проверката са: 

 - Ползвателят на финансова помощ е спазил и отговаря на критериите за допустимост, 

финансиране, ангажименти и други задължения попадащи в обхвата на проверката на място; 

 - Резултатът от извършената проверка на място за фактическо съответствие на 

активи/дейности/документи е положителен; 

 - Извършена е проверка за спазване на процедури и изисквания в областта на 

обществените поръчки и констатациите по съответните контроли, отразени в приложен 

контролен лист са положителни; 

 - МИГ е осигурила публичност на дейността си и на източниците на финансиране, 

съгласно изискванията на прилагащата подмярка наредба. 

11. Индикатори 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

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

Като добра практика може да се посочи, постоянния и директен контакт с колеги от други 

МИГ във връзка текущи проблеми в работа на Сдружението по отношение на изготвянето на 

процедура за подбор на проекти, годишни доклади и заявки за плащане, както и регулярните 



срещи организирани от страна на Управляващия орган за дискутиране и решаване на текущи 

проблеми.  

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходящ 

номер /дата  

Входящ 

номер/дата  

Кореспондент  Вид документ  

 1377/18.01.18г. МЗХГ-гр. София Одобрение на промяна на 

счетоводител. 

1378/26.01.18г. - МЗХГ-гр. София Подаване на годишен доклад  

по подмярка 19.4 

1379/01.02.18г. - МЗХГ- гр. София Подаване на годишен доклад  

по подмярка 19.2 

- 1380/23.02.2018г. МЗХГ-гр. София Пр.писмо, Заповед 

Одобрение на дейности и 

разходи за 2018г. 

1381/27.02.18г. - МЗХГ-гр. София Заявление за промяна на 

бюджет – осигуровки 

- 1382/01.03.18г. МЗХГ-гр. София Уведомително писмо за 

одобрение на годишен 

доклад за 2017г. 

1383/13.03.18г. - ДФЗ – гр. София Писмо относно 

предоставяне на списък на 

планирани обществени 

поръчки 

- 1385/19.03.18г. ДФЗ - гр. София Ув. Писмо относно 

предоставяне на документи 

по Заявка за междинно 

плащане за 2017г. 

 1386/20.03.18г. МЗХГ – гр. София Писмо относно одобрение 

на годишен доклад по 19.2 

за 2017г. 

1387/22.03.18г. - ДФЗ -гр. София Придружително писмо 

относно отговор на 

десетдневка по заявка за 

междинно плащане  

1389/26.03.18г. - МЗХГ-гр. София Уведомително писмо 

относно приет ред за оценка 

на проектни предложения 

- 1390/26.03.18г. ДФЗ -гр. Кърджали Пр.Писмо относно 

предоставяне на контролен 

лист от проверка на място 

по 19.4 

1393/29.03.18г. - ДФЗ -гр. София Пр.Писмо относно 

предоставяне на документи 

към заявка за междинно 

плащане  

- 1394/29.03.2018г. МЗХГ – гр. София Писмо относно изменение 

на мерки по СВОМР 

- 1411/19.04.2018г. МЗХГ – гр. София Писмо, Заповед относно 

одобрение на промяна в 



бюджета за 2018г. 

1412/30.04.18г. - МЗХГ – гр. София Уведомително писмо за 

публикувана процедура по 

подмярка 7.2 в ИСУН 

1413/23.05.18г. - МЗХГ – гр. София Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение 

на СВОМР 

-. 1414/29.05.18г. ДФЗ – гр. София Решение за изплащане на 

авансово плащане 

- 1420/24.08.18г. ДФЗ – гр. София Писмо относно 

предоставяне на 

допълнителна информация 

по заявка за плащане  

1422/27.08.18г. - МЗХГ – гр. София Пр.Писмо относно заповед 

за назначаване на комисия за 

оценка на проектни 

предложения 

1423/04.09.18г. - ДФЗ – гр. София Писмо за отговор на 

десетдневка по заявка за 

плащане 

1427/26.09.18г. - МЗХГ – гр. София Пр.Писмо относно 

одобрение на дейности и 

разходи за 2019г. 

1428/26.09.18г.   - ДФЗ – гр. София Пр.Писмо относно 

допълнителна информация 

към заявка за плащане  

1429/09.10.18г. - МЗХГ-гр. София Пр.Писмо относно 

допълнителна информация 

по одобрението на 

дейностите и разходите за 

2019г. 

1433/10.10.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно приключване на 

оценка на проектни 

предложения 

1434/24.10.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно провеждане на 

информационни срещи 

1437/01.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ -гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно провеждане на 

двудневно обучение 

1438/09.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ - гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно провеждане на 

двудневно обучение 

1439/09.11.18г. - МЗХГ-гр. София Заявление за промяна на 

СВОМР 

- 1440/15.11.18г. ДФЗ -гр. София Ув.Писмо относно връщане 

на записна заповед 

1441/15.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно провеждане на 



двудневно обучение 

- 1442/16.11.18г. ДФЗ - гр. София 

 

Решение за изплащане на 

финансова помощ 

1443/20.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно промяна на темите 

на обучения 

1444/22.11.18г. - МЗХГ-гр. София Уведомително писмо 

относно публикуване на 

процедури 7.6 и 4.2 в ИСУН 

1445/22.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно предстоящо 

провеждане на двудневно 

обучение 

1446/29.11.18г. - МЗХГ / ДФЗ -гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно предстоящо 

провеждане на двудневно 

обучение 

1447/07.12.18г. - МЗХГ / ДФЗ – гр. 

София 

Уведомително писмо 

относно предстоящо 

провеждане на двудневно 

обучение и еднодневна 

конференция 

 

 

14. Опис на приложения 

14.1. Електронен носител на доклада и приложените таблици във формат .xls 

 

 

 

Дата: 05.02.2019г. 

 …….…….…………………………… 

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ  

Адалберт Ферев  

/Име и фамилия на Представляващия МИГ/ 



Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани от: 
         

ЕЗФРСР  16         

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
14 000,00 

 
   

Жители, които ще се ползват от подобрени услуги/инфраструктура, 

различни от тези, свързани с ИТ. 
14 000,00 5239 5239   

  



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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

21               

Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти 

2               

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

9               

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура 

7 3 3 3 3 3 3         

Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване 

и подобряване 

на културното и 

природното 

наследство на 

селата 

1               

Инвестиции в 2               



технологии за 

лесовъдство и в 

преработката, 

мобилизирането 

и търговията на 

горски продукти 

Общо: 21 3 3 3 3 3 3         

(излишните редове да се изтрият) 

 

  



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

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 

2020 г. (ЕЗФРСР) 
          

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 157 690,80 1 157 690,80 100 1 153 889,80 
1 153 889,8

0 

1 153 889,8

0 
100%    

Общо: 1 157 690,80 1 157 690,80 100 1 153 889,80 
1 153 889,8

0 

1 153 889,8

0 
100    

(излишните редове да се изтрият) 

  



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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2 933 500             

Инвестиции в 

преработка/ 

маркетинг на 

селскостопански 

продукти 

146 700             

Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности 

1 075 300             

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка по 

мащаби 

инфраструктура 

1 447 300 
1 157 690,8

0 
1 157 690,8 1 153 889,8 1 153 889,8 1 153 889,8 1153889,8       

Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановяване 

и подобряване 

на културното и 

природното 

наследство на 

селата 

117 500             

Инвестиции в 

технологии за 

лесовъдство и в 

146 700             



преработката, 

мобилизирането 

и търговията на 

горски продукти 

Общо: 2 933 500 1 157 690,8 1 157 690,8 1 153 889,8 1 153 889,8 1 153 889,8 
1 153 889,

8 
      

(излишните редове да се изтрият) 

  



Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 
за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 3. 

Доизграждане на 

публичната 

инфраструктурата. 

 

7 3 3 3 3 3 3         

Приоритет …                

Приоритет …                

Приоритет …                

………                

Общо: 7 3 3 3 3 3 3         

 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 3. Доизграждане 

на публичната 

инфраструктурата. 

 

1 157 690,80 1 157 690,80 

 

 

100% 1 153 889,80 1 153 889,80 1 153 889,80 
1 153 889,8

0 
  

 

Приоритет …           

Приоритет …           

Приоритет …           

………           

Общо: 1 157 690,80 1 157 690,80 
100 

1 153 889,80 1 153 889,80 1 153 889,80 
1 153 889,8

0 
  

 



 

 

  



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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 3. 

Доизграждане на 

публичната 

инфраструктурата. 

 

1 447 300,00 
1 157 889,8

0 
1 157 889,8 1153889,8 100% 1153889,8 1153889,8       

Приоритет…              

Приоритет…              

Приоритет…              

……              

Общо: 1 447 300,00 1 157 889,8 1 157 889,8 1153889,8 100 1153889,8 

1153889,8 

 

 

      

 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

 2. Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой 

одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ 

в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
      

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели; 

      

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство; 

      



Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването на 

пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 

      

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани 

с подходяща квалификация в селскостопанския 

сектор, и по-специално приемствеността между 

поколенията; 

      

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански 

продукти,на хуманното отношение 

към животните и управлението на 

риска в селското стопанство с акцент 

върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

      

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
      

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти; 

      

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите; 

      

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
      

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство;  
      

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост;  

      

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други 

нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката; 

      



5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
      

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 

      

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 

      

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 

райони;  
      

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването 

и качеството им в селските райони; 

      

 FA Друга област  3   1 153 889,80    

 

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 

екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество по 

мярката за сътрудничество 

(член 35 от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

 
 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  



P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността на 

всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и устойчивото 

управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 

верига посредством схеми за качество, които да 

добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. преработката и 

търговията със селскостопански продукти, 

хуманното отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, получаващи 

подкрепа 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 

природна стойност, както и на състоянието на 

европейските ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    

P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За земеделие и 

развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ (ха)    



P4 Възстановяване, опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани със селското и 

горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ (ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението 

на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ (ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

  

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението 

на енергия в селското стопанство и хранително-

вкусовата промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
  

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 

тях, включени в 

стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване на 

ресурсите и подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха)   

 

 

  



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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрени

е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 8               

МИГ                

Публичен орган/ 

община 
7 3 3 3 3 3 3         

НПО                

други 1               

ЧАСТНИ 13               

Малко или средно 

предприятие 
               

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

13               

Физическо лице                

ЕТ 3               

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
10               

Друго (ако е 

приложимо) 
               

Общо от ЕЗФРСР: 21 3 3 3 3 3 3         

ОБЩО: 21 3 3 3 3 3 3         

Излишните редове се изтриват 

  



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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ДФ

З 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1564800,00             

МИГ              

Публичен орган/ 

община 
1447300,00 1157690,8 1157690,8 1153889,8 1153889,8 1153889,8 

1153889,

8 
      

НПО              

други 117500,00             

ЧАСТНИ 1368700,00             

Малко или средно 

предприятие 
             

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

1368700,00             

Физическо лице              

ЕТ              

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
             

Друго (ако е 

приложимо) 
             

Общо от ЕЗФРСР: 2933500,00  1157690,8 1153889,8 1153889,8 1153889,8 
1153889,

8 
      

ОБЩО: 
2933500,00  1157690,8 1153889,8 1153889,8 1153889,8 

1153889,

8 
      

Излишните редове се изтриват 

 

  



 

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

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян

е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит

е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди

я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

              

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Община     

Доспат                    

"Изграждане на 

спортна 

инфраструктура в 

община Доспат за 

следните 

подобекти: - 

"Изграждане на 

многофункционална 

площадка за игра в 

УПИ IX, кв. 30, с. 

Барутин, община 

Доспат";- 

"Изграждане на 

многофункционална 

площадка за игра в 

УПИ IV, кв. 41, с. 

Бръщен, община 

Доспат"; - 

"Изграждане на 

многофункционална 

площадка за игра в 

УПИ VII, кв. 17, с. 

Змеица, община 

Доспат". 

 

391042,10 391042,10 100 391042,10 391042,10 - - 391042,10 
391042,1

0 
   

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

Община  

Борино  

"Реконструкция и 

рехабилитация на 

 общински път 

 "Тешел-Буйново- 

385380,76 385380,76 100 381579,76 381579,76 - - 381579,76 
381579,7

6 
   



разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Кожари" от о.т. 280 

 до о.т. 311 и улица 

 в с. Ягодина от о.т. 

 102 до о.т. 191" 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструктура 

Община  

Сърница  

„Основен ремонт и 

цялостно обновяване на 

 сградата и  двора 

на ОУ  

„Никола Вапцаров“, 

 намираща се в  

УПИ I - 232, кв.14  

по плана на с.  

Побит камък,  

Община Сърница” 

381267,94 381267,94 100 381267,94 381267,94 - - 381267,94 
381267,9

4 
   

Общо:   1157690,8 1157690,8  1153889,8 1153889,8   1153889,8 
1153889,

8 
   

(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното 

анулиране. 

 


