Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

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“

Период на отчитане

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Пореден номер на доклада

5

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР

РД 50-138/ 21.10.2016 г.

Седалище и адрес на управление на МИГ

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги
Димитров“ № 25, ет. 4
Христо Енков

Председател на колективния управителен орган/
представляващ МИГ
Телефон, факс, електронен адрес, интернет
страница

0885 290 190, 0879 495 888, 0879 495 885
migb_bd@abv.bg
www.mig.brezovo.bg

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

доклада се представят включително и във формат .xls
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

2. Списък на съкращенията, включени в доклада
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите
от заинтересовани лица на територията на МИГ;
4. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите
от заинтересовани лица на територията на МИГ;
5. Изпълнение на целите на СВОМР;
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
8. Управление на Местната инициативна група
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително
споразумение
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
11. Индикатори
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;
14. Опис на приложения

2 стр.
2-5 стр.
5-6 стр.
6 стр.
6-17 стр.
17 стр.
17 стр..
17 стр.
17 стр.
18 – 22
стр.
22 стр.
22 – 23
стр.
23 –
42стр.

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

ВОМР:
СВОМР:
УО:
МЗХ:
ДФЗ:
МИГ:
ПРСР:
БФП:
ОП:
ОС:
УС:
ИД:
Е1:
Е2:

Водено от общностите местно развитие
Стратегия за водено от общностите местно развитие
Управляващ орган
Министерство на земеделието и храните
Държавен фонд „Земеделие“
Местна инициативна група
Програма за развитие на селските райони
Безвъзмездна финансова помощ
Обществени поръчки
Общо събрание
Управителен съвет
Изпълнителен директор
Експерт по прилагане на СВОМР - 1
Експерт по прилагане на СВОМР - 2

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани
лица на територията на МИГ;
Постигнати резултати

Количествено измерение на
резултатите

В СВОМР са идентифицирани следните В рамките на отчетния
групи/сектори заинтересовани страни:
период
е
постигнато
въздействие
върху
Публичен сектор: 1. Общини (в това число Следните заинтересовани
общинска администрация и секторни сектори: Публичен сектор:
структурни звена на администрацията по 1. Общини (в това число

Забележки и
коментари

N/A

Стр. 2 от 42

различни направление: инфраструктура;
финанси; образование; култура; социални
дейности и т.н.); Стопански сектор: 2.
Земеделие: фирми, ЗП, ЕТ земеделски
кооперации;
Стопански
сектор:
3.
Неземеделски бизнес: Търговия, услуги,
производствена
дейност,
туризъм;
Нестопански сектор: 4. Организации
развиващи
културно-образователна,
просветна и обществена дейност (в това
число: читалища; училищни настоятелства
и настоятелства на детски градини,
ЮЛНЦ); Нестопански сектор: 5. Спортни
клубове; Нестопански сектор: 6. Физически
лица – местни лидери с активна обществена
позиция, включително такива развиващи
нестопанския сектор на територията на
МИГ в т.ч. и членове на местните
поделения
на
вероизповеданията;
Стопански и нестопански сектор: 7.
Представители на уязвимите групи (в това
число: хора с увреждания и хора в
неравностойно
положение;
хора
в
надтрудоспособна
възраст;
етнически
малцинства).

общинска администрация и
секторни структурни звена
на администрацията по
различни
направление:
инфраструктура; финанси;
образование;
култура;
социални дейности и т.н.);
Стопански
сектор:
2.
Земеделие: фирми, ЗП, ЕТ
земеделски кооперации;
Одобрени
от
ДФ
„Земеделие“ са процедури
за прием на проекти имащи
отношение към посочените
сектори
заинтересовани
страни.
Подписани
са
2
бр.
административни договори
с представители на 2-та
сектора
заинтересовани
страни.

В рамките на отчетния периода от страна на
ДФ „Земеделие“ са одобрени 2 процедури
за прием на проектни предложения
организирани от СНЦ „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“:
1. Със Заповед № 03-РД/2330 от 03.08.2020
г. на изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ е одобрена, проведената
процедура за подбор на проектни
предложения:
BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски
стопанства" от Стратегия за водено от
общностите местно развитие на Сдружение
"МИГ Брезово, Братя Даскалови". В
рамките на процедурата са подадени 18
проектни предложения. След извършване
на оценка от страна на МИГ проектни
предложения да отхвърлени. Успешно
преминалите етапи на оценка проектни
предложения са общо 16. 9 проектни
предложения с стойност на БФП 660 872,06
лв. са предложени са одобрени за
финансиране от страна на МИГ. Поради
недостиг на финансови средства 7 проектни
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предложения са включени в резервен
списък с одобрени проектни предложения.
Стойността на БФП за одобрените от МИГ
и предложени за финансиране проектни
предложения представлява 95,78% от
бюджета на мярката от СВОМР. В рамките
на отчетния период на извадков принцип
ДФ „Земеделие“ е разгледал и договорирал
1 проектно предложение от одобрените от
МИГ 9 бр. проектни предложения. С
кандидатът е сключен административен
договор и проектът е процес на изпълнение.
2. В рамките на отчетния период екипът на
МИГ Брезово, Братя Даскалови приключи
оценката на проектите, постъпили по
процедура BG06RDNP001 – 19.123 по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички
видове
малки
по
мащаби
инфраструктура“.
На 06.03.2020 г. е приключена Оценката за
административно
съответствие
и
допустимост, като на следващ етап на
оценка са допуснати и 3-те постъпили
проектни предложения, 2 на община
Брезово и 1 на община Братя Даскалови.
На
27.03.2020
г.
е
приключена
Техническата и финансова та оценка на
проектните предложения. по процедурата.
Изцяло одобрени и предложени за
финансиране
са
следните
проектни
предложения:
- „Рехабилитация и реконструкция на
площи за широко обществено ползване в с.
Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево,
община Братя Даскалови. Със стойност на
одобрената безвъзмездна финансова помощ:
377 034.80 лв.
„Обновяване
на
културната
инфраструктура чрез извършването на
ремонтни дейности в сградата на НЧ "Отец
Паисий -1876 г.- гр. Брезово" със стойност
на одобрената безвъзмездна финансова
помощ: 289 187.91 лв.
- „Преустройство на част от двор на СУ
„Христо Смирненски“ и ПГ „Златю
Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр.
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Брезово, общ. Брезово в игрище за спорт“
със стойност на одобрената безвъзмездна
финансова помощ: 99 992.71 лв.
Процедурата и проектните предложения са
изпратени за последваща оценка от страна
на ДФ Земеделие. Със Заповед №03РД/3767
от 30.10.2020 г. на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“ е одобрена, проведената
процедура за подбор на проектни
предложения:
BG06RDNP001-19.123
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички
видове
малки
по
мащаби
инфраструктура“. Стойността на БФП за
одобрените от МИГ и предложени за
финансиране
проектни предложения
представлява 98,48% от бюджета на
мярката от СВОМР. В рамките на отчетния
период
на
извадков
принцип
ДФ
„Земеделие“ е разгледал и договорирал 1
проектно предложение от одобрените от
МИГ 3 бр. проектни предложения. С
кандидатът е сключен административен
договор и проектът е процес на изпълнение.

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие
на такива;
Постигнати резултати

В рамките на отчетния период няма
проектни предложения, които да са
изпълнени и отчетени, поради което не
може да бъде отчетено въздействие върху
уязвимите и малцинствени групи.

Количествено измерение на
резултатите

N/A

Забележки и
коментари

N/A

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Постигнати резултати

Количествено измерение на
резултатите

Забележки и
коментари

Брой обявени покани за
Приоритет 1. Развитие на устойчив
бизнес на територията на „МИГ Брезово, прием на проекти в рамките
на отчетния период: 2 бр.
Братя Даскалови и конкурентоспособна
(подмерки 7.5. и 6.4.)
местна икономика“
СЦ 1.1. Развитие на модерно земеделие,
включително по биологичен начин.
В рамките на отчетния период са
постигнати
следните
резултати
по

Брой приключили приеми
на проекти в рамките на
отчетния период: 1 бр.
(подмярка 6.4.)
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изпълнението на СЦ 1.1.:
- Одобрена процедура за прием на проекти
по подмярка 4.1. от СВОМР.
- Подписан 1 бр. договор по подмярка 4.1.

Брой постъпили проектни
предложения в рамките на
обявените покани през
отчетния период: 10 бр.
(подмярка 6.4.)

СЦ
1.2.
Насърчаване
на
предприемачеството чрез създаване на нови
и
модернизиране
на
съществуващи
Брой приеми на проекти,
предприятия,
вкл.
внедряване
на които са в период на прием:
иновативни технологии.
1 бр. (подмярка 7.5.)
В рамките на отчетния период са Брой извършени процедури
постигнато следните резултати по СЦ 1.2.:
по оценка на проекти от
- Проведена е процедура по прием на МИГ в рамките на отчетния
проекти по подмярка 6.4. от СВОМР.
период: 1 бр. ( процедура
Постъпили са 10 проектни предложения
по подмярка 7.2.)
значително надхвърлящи разполагаемия
финансов
ресурс
по
подмярката. Брой процедури по прием
Процедурата е в процес на оценка.
на проекти съгласувани от
ДФЗ в рамките на отчетния
Приоритет 2. Подобряване и съхраняване период: 2 бр. (подмерки 4.1.
и 7.2.)
на природното, културно и историческо
наследство на територията на „МИГ
Брой подписани договори в
Брезово, Братя Даскалови“
рамките на отчетния
СЦ 2.1. Валоризиране на природното, период: 2 бр. (1 договор по
културно и историческо наследство чрез
подмярка 4.1. и 1 по
инициативи
на
местната
общност,
подмярка 7.2.)
включително развитие на интегриран
туризъм.
В рамките на отчетния период са
постигнато следните резултати по СЦ 2.1.:
- Стартирана е процедура по прием на
проекти по подмярка 7.5. Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка
по мащаб туристическа инфраструктура.
Приемът на проекти по процедурата
продължава и през 2021 г.
Приоритет 3. Подобряване качеството на
живот на територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“
СЦ
3.1. Развитие и надграждане на
услугите на територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“
СЦ 3.2. Развитие на социалните, културните
и младежките дейности и интеграция на
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уязвимите групи.
Реализирането на СЦ 3.1. и 3.2. се
реализира чрез инвестиционна дейност в
социална инфраструктура, оборудване и
обзавеждане на центрове за социални
услуги, спорт, отдих и култура.
В рамките на отчетния период са
постигнато следните резултати по СЦ 3.1. и
3.2.:
- МИГ е приключила процедурата по
оценка на проекти по подмярка 7.2.
Одобрени от МИГ са 3 бр. проектни
предложения на стойност на БФП 766
215,42 лв., представляващи 98,48% от
бюджета на подмярката.
- ДФ „Земеделие“ е съгласувал проведената
от МИГ процедура за прием на проекти по
подмярка 7.2.
- Подписан е 1 бр. тристранен договор на
стойност 377 034.80 лв.

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;

Попълват се таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
6. 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;
 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на финансова
помощ до сключване на договор;
Постигнати резултати
Количествено измерение на
Забележки и
резултатите
коментари

ПОДГОТОВКА И СЪГЛАСУВАНЕ НА
ПОДГОТОВКА И
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА
СЪГЛАСУВАНЕ НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА
СВОМР
ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ
В рамките на отчетния период екипът на
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ
МИГ Брезово, Братя Даскалови, разработи
СВОМР
пакети с документи за кандидатстване по
2 мерки от Стратегията за ВОМР:
- Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа Изготвени пакет с документи
за неземеделски дейности".
за прием на проекти по
- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично
подмерки 6.4. и 7.5. от
ползване в инфраструктура за отдих,
СВОМР
туристическа информация и малка по
мащаб туристическа инфраструктура”
Съгласувани пакети с
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документи за прием на
Документацията е съгласувана от страна проекти по подмерки 6.4. и
на УО на ПРСР, както и от Министерство 7.5. от страна на УО на ПРСР
на
финансите
по
отношение
на
и МФ.
приложимите режими на държавни
помощи.
------------------------------------------------------ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР
1. Приключили приеми през отчетния
период:
В рамките на отчетния период са открити
две процедури за прием на проектни
предложения по мерки от СВОМР.
В периода 15.06.2020 – 20.07.2020 г. е
проведена процедура за прием на проекти
BG06RDNP001-19.410 "МИГ Брезово,
Братя
Даскалови"
Подмярка
6.4.
"Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности".
Разполагаемият
финансов
ресурс по процедурата възлиза на
1 110 000 лв.
В рамките на периода за прием
по
подмярката: са постъпили 10 бр. проектни
предложения, на обща стойност 3 296
160.87 лв.
2. Процедура в процес на прием:
На 30.09.2020 г. екипът на МИГ Брезово,
Братя Даскалови е стартирал прием на
проекти по процедура BG06RDNP00119.439 Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ Подмярка 7.5. „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа информация и малка
по мащаб туристическа инфраструктура.
Тъй като към предварително обявеният
срок за прием до 01.12.2020 г. няма
постъпили проекти предложения срокът за
прием на проекти е удължен до 01.03.2021
г.
-----------------------------------------------------------

ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

------------------------------------ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ
СВОМР
1. Приключили приеми
през отчетния период:
Обявени покани за прием на
проекти
2 бр.
Приключил прием на
проекти – 1 бр.
Регистрирани 10 бр.
проектни предложения по
процедура за прием на
проекти
BG06RDNP001-19.410
"МИГ Брезово, Братя
Даскалови" Подмярка 6.4.
"Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности".от
СВОМР.
2. Процедура в процес на
прием:

Процедура, която е с текущ
прием на проекти – 1 бр.

------------------------------------ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Стр. 8 от 42

1. Приключили процедури:
В рамките на отчетния период екипът на
МИГ Брезово, Братя Даскалови приключи
оценката на проектите, постъпили по
процедура BG06RDNP001 – 19.123 по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби
инфраструктура“.
На 06.03.2020 г. е приключена Оценката за
административно
съответствие
и
допустимост, като на следващ етап на
оценка са допуснати и 3-те постъпили
проектни предложения, 2 на община
Брезово и 1 на община Братя Даскалови.
На
27.03.2020
г.
е
приключена
Техническата и финансова та оценка на
проектните предложения. по процедурата.
Изцяло одобрени и предложени за
финансиране са следните проектни
предложения:
- „Рехабилитация и реконструкция на
площи за широко обществено ползване в
с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево,
община Братя Даскалови със стойност на
одобрената безвъзмездна финансова
помощ: 377 034.80 лв.

1. Приключили процедури:
Приключена оценка
приключи оценката на
проектите, постъпили по
процедура BG06RDNP001 –
19.123 по Подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малки по мащаби
инфраструктура“.
Одобрени проектни
предложения в рамките на
процедура BG06RDNP001 –
19.123:
3 бр.
Одобрен размер на БФП от
МИГ:
766 215,42 лв.

„Обновяване
на
културната
инфраструктура чрез извършването на
ремонтни дейности в сградата на НЧ
"Отец Паисий -1876 г.- гр. Брезово" със
стойност на одобрената безвъзмездна
финансова помощ: 289 187.91 лв.
- „Преустройство на част от двор на СУ
„Христо Смирненски“ и ПГ „Златю
Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр.
Брезово, общ. Брезово в игрище за спорт“
със
стойност
на
одобрената
безвъзмездна финансова помощ: 99
992.71 лв.
Процедурата и проектните предложения
са изпратени за последваща оценка от
страна на ДФ Земеделие.
2. Процедури в процес на оценка от 2. Процедура в процес на
МИГ:
оценка от МИГ:
Със

Заповед

№5/22.07.2020

г.

на

Създадена КППП на
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Председателя на УС на МИГ, е определена
22.07.2020 г. със Заповед
КППП по процедура BG06RDNP001№5/22.07.2020 г. на
19.410
Председателя на УС на МИГ.
"МИГ
Брезово,
Братя
Даскалови"
Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа Проектните предложения по
за неземеделски дейности".
процедура BG06RDNP00119.410
Оценителната сесия по процедурата в
"МИГ Брезово, Братя
Информационната система за управление
Даскалови" Подмярка 6.4.
и
наблюдение
на
Структурните "Инвестиционна подкрепа за
инструменти на ЕС в България (ИСУН неземеделски дейности".от
2020) е създадена на 22.07.2020 г. По СВОМР.от СВОМР са 10 бр.
процедурата в рамките на определения
срок за кандидатстване са подадени 10 бр. Автоматично разпределяне
На 22.07.2020 г. е извършено автоматично на присъединените проектни
разпределение
на
присъединените предложения на етап ОАСД
проектни предложения за етап ОАСД на
– 22.07.2020 Г.
регистрираните членове с право на глас в Автоматично разпределяне
системата ИСУН 2020 от Председателя на на присъединените проектни
оценителната комисия.
предложения на етап ТФО –
КППП е в процес на разглеждане на
22.07.2020 Г.
всички 10 бр.
Оценката е в процес на изпълнение и все
Оценката е в процес на
още не е приключила.
извършване и все още не е
приключила.
----------------------------------------------------ОДОБРЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ
МИГ ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
СТРАНА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ:
1. В рамките на отчетния период със
Заповед № 03-РД/2330 от 03.08.2020 г. на
изпълнителния
директор
на
ДФ
„Земеделие“ е одобрена, проведената
процедура за подбор на проектни
предложения:
BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски
стопанства" от Стратегия за водено от
общностите
местно
развитие
на
Сдружение
"МИГ
Брезово,
Братя
Даскалови".
2. В рамките на отчетния период със
Заповед №03РД/3767 от 30.10.2020 г. на
изпълнителния
директор
на
ДФ
„Земеделие“ е одобрена, проведената
процедура за подбор на проектни

------------------------------------ОДОБРЕНИЕ НА
ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ МИГ
ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА
НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ
СТРАНА НА ДФ
ЗЕМЕДЕЛИЕ:
1. Одобрена процедура
BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в
земеделски стопанства" от
Стратегия за водено от
общностите местно развитие
на Сдружение "МИГ
Брезово, Братя Даскалови" от
ДФ Земеделие.
2. Одобрена процедура
BG06RDNP001-19.123
Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването
или разширяването на
Стр. 10 от 42

предложения:
BG06RDNP001-19.123
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малки по мащаби
инфраструктура“.

всички видове малки по
мащаби инфраструктура“ "
от ДФ Земеделие.

----------------------------------------------------

------------------------------------

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ:

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БФП ОТ СТРАТЕГИЯТА
ЗА ВОМР НА МИГ:

В рамките на отчетния период са
подписани 2 бр. договори за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ от
Стратегията за ВОМР на МИГ Брезово,
Братя Даскалови:
1. На 01.10.2020 г. е подписан
административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ между
СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“,
ДФ Земеделие и ПЗК „Съгласие“, с. Чоба
по
процедура
BG06RDNP001-19.138
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски
стопанства".
Одобреното
проектно
предложение предвижда разходи за
закупуване на оборудване за оборудване
на доилна зала в кравеферма:
- Стойност на одобрените допустими
разходи: 191 100,00 лв.
- Стойност на одобрената безвъзмездна
финансова помощ: 95 550,00 лв.

Одобрени за финансиране
проектни предложения от
ДФ Земеделие: 2 бр.
Подписани тристранни
договори: 2 бр.

2. Със Заповед №03-РД/3767 от 30.10.2020
г. на изпълнителния директор на ДФ
„Земеделие“ е одобрено за финансиране
проектно предложение на община Братя
Даскалови по процедура BG06RDNP00119.123 Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура“.
Проектното предложение предвижда:
Рехабилитация и реконструкция на площи
за широко обществено ползване в с.
Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево,
община Братя Даскалови.
- Стойност на одобрените допустими
разходи: 377 034.80 лв.
- Стойност на одобрената безвъзмездна
Стр. 11 от 42

финансова помощ: 377 034.80 лв.
- Дата на договора за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ:
29.12.2020 г.
6.2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на
електронната страница на МИГ;

В периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. са
реализирани общо 41 бр. публикации в
местни/регионални печатни и електронни
медии, както следва:

Реализирани
41
бр.
публикации
в
местни/регионални
печатни и електронни
медии, както следва:



6 бр. публикации във вестник
„Марица“ – регионален всекидневник
разпространяван на територията на
област Пловдив, в която попада
община Брезово;

6 бр. публикации
вестник „Марица“:
бр. 11/14.01.2020;
бр. 56/09.03.2020;
бр. 138/17.06.2020;
бр. 144/24.06.2020;
бр. 228/01.10.2020;
бр. 282/03.12.2020.



7 бр. публикации в електронната
страница на Рекламно информационна
агенция
Зарата
–
регионална
електронна медия в област Стара
Загора, в която попада община Братя
Даскалови;
https://www.zarata.info/сдружение-мигбрезово-братя-даскало/;

N/A

във

7 бр. публикации на
електронната страница на
Рекламно информационна
агенция
Зарата
www.zarata

https://www.zarata.info/сдружениеместна-инициативна-група-5/;

https://www.zarata.info/parvi-dogovormig-br-daskalovi/;
https://www.zarata.info/mig-brezovo-sodobrena-podmiarka-7-2/;
https://www.zarata.info/mig-brezovo-sudaljen-priem-po-7-5/;
https://www.zarata.info/mig-brezovo-prez2020-godina/;
https://www.zarata.info/mig-brezovo-planirapriemi-i-prez-2021/



7

бр.

публикации

във

вестник 7

бр.

публикации

във
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„Старозагорски новини“ – регионален
всекидневник разпространяван на
територията на област Стара
Загора, в която попада община Братя
Даскалови;



вестник
„Старозагорски
новини“
бр. 57/16.06.2020;
бр. 84/02.10.2020;
бр.87/13.10.2020;
бр. 95/10.11.2020;
бр. 102/04.12.2020;
бр. 106/18.12.2020 – 2 бр.

7 бр. публикации на информационния 7 бр. публикации
информационния сайт:
сайт:
http://plovdivlive.bg/news/read/59501;
http://plovdivlive.bg
http://plovdivlive.bg/news/read/61668;
http://plovdivlive.bg/news/read/61948;
http://plovdivlive.bg/news/read/62466;
http://plovdivlive.bg/news/read/63005;

на

http://plovdivlive.bg/news/read/63287;
http://plovdivlive.bg/news/read/63288



7 бр. публикации на информационния 7 бр. публикации
сайт:
информационния сайт:
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na- https://r-news.bg
proektni-predlozheniya-kam-strategiyataza-vodeno-ot-obshtnostite-mestnorazvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativnagrupa-brezovo-bratya-daskalovifinansirana-chrez-programa-z-4/;

на

http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-naproektni-predlozheniya-kam-strategiyataza-vodeno-ot-obshtnostite-mestnorazvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativnagrupa-brezovo-bratya-daskalovifinansirana-chrez-programa-z5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMU
xNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZ
SIE4vxA;
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovobratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvidogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-vzemedelski-stopanstva-ot-svomrfinansirana-chrez-programa-za-razvitie-naselskite-rajoni-2014-2020g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txgUUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZPuL6HhXFYM;
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovoСтр. 13 от 42

bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedurapo-podmyarka-7-2-otsvomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyWkrSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoT
Xs7T1G4E;
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovobratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-popodmyarka-75/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1
M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY
_tSB_kw;
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestnainitsiativna-grupa-brezovo-bratyadaskalovi-planira-priemi-i-prez-2021g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S5
2NOQxYdBvO3X6UZ4vYqcQI_Kc7U9cg-fpT73g;
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestnainitsiativna-grupa-brezovo-bratyadaskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7U
A6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKq
XwB0hNSD0KF5Yuc


3 бр. публикация във в-к „Чирпански 3 бр. публикации във в-к
„Чирпански новини“:
новини“.
14.11.2020 г. - 1 бр.
21.12.2020 г. – 2 бр.



4 бр. публикации на информационния 4 бр. публикации на
информационния сайт:
сайт:
https://www.pbnovini.com
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sd
ruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-sodobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2ot-svomr/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sd
ruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskaloviudalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-naproektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhen
ie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratyadaskalovi-prez-2020-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhen
ie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-
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daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/

Поддържана и
Извършвана е поддръжка и актуализация
актуализирана интернет
на интернет страницата на МИГ за 2020 страница на МИГ за 2020 г.
г.
----------------------------------------------------Изготвяне на печатни материали:
Изготвяне
на
печатни
материали:
В рамките на отчетния период е
подписан е договор с изпълнител по реда
на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП Директно
възлагане, фирма "САТВАЛАЙФ" ЕООД с
предмет:
1. Изработка и отпечатване на брошури с
информация за мерките от СВОМР - 6
мерки х 200 бр.(Разходи за изготвяне на
текст , предпечат и печат) Пълноцветен
печат.
2. Изработка и отпечатване на
информационна брошура популяризираща
СВОМР и дейността на МИГ. (Разходи за
изготвяне на текст , предпечат и печат)
Пълноцветен
печат.
Формат
А4,
Минимален бр. стр - 4;

Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по подмярка
4.1. от СВОМР
Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по подмярка
6.4. СВОМР
Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по подмярка
7.2. СВОМР
Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по подмярка
7.4. СВОМР
Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по подмярка
7.5. СВОМР
Отпечатани 200 бр. брошури
с информация по мярка 21.
СВОМР
Отпечатани 400 бр.
информационна брошура
популяризираща СВОМР и
дейността на МИГ.

------------------------------------------------------Изготвяне на рекламни материали
През отчетния период е възложено на
външен изпълнител изработването на
рекламни материали за популяризирането
на МИГ. Подписан е договор с доставчик
по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП
Директно възлагане, фирма "ДЕЛТА ТИ
ПЛОВДИВ" ООД. Изработени са 100 бр.

----------------------------------Изработени рекламни
материали брандирани със
символите на МИГ, ПРСР и
ЕС:

Изработени са 100 бр. USB
Стр. 15 от 42

USB флаш памет, брандирани със
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
Изработени са 100 бр. рекламни тефтери
брандирани със символите на МИГ, ПРСР
и ЕС. Изработени са 150 бр. рекламни
химикали брандирани със символите на
МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени са 50 бр.
рекламни чаши брандирани със символите
на МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени са 400
бр. визитни картички. Изработени са 100
бр. рекламни чанти за документи
брандирани със символите на МИГ, ПРСР
и ЕС. Изработени са 250 бр. рекламни
папки брандирани със символите на МИГ,
ПРСР и ЕС. Изработени са 200 бр.
рекламни хартиени торбички брандирани
със символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
Изработени са 150 бр. рекламни тениски
брандирани със символите на МИГ, ПРСР
и ЕС. Изработени са 20 бр. рекламни
часовници - стенни и 50 бр. рекламни
часовници настолни. Изработени са 100
бр. рекламни визитници. Изработване на
рекламни външни зарядни устройства
брандирани със символите на МИГ, ПРСР
и ЕС - 50 бр.

флаш памет, 100 бр.
рекламни тефтери, 150 бр.
рекламни химикали, 50 бр.
рекламни чаши, 400 бр.
визитни картички, 100 бр.
рекламни чанти за
документи, 250 бр. рекламни
папки, 200 бр. рекламни
хартиени торбички, 150 бр.
рекламни тениски, 20 бр.
рекламни часовници –
стенни, 50 бр. рекламни
часовници настолни, 100 бр.
рекламни визитници, 50 бр.
рекламни външни зарядни
устройства.

6.3. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с получателите
на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително посещения на място от
представители на МИГ;

От стартирането на изпълнението на
СВОМР до 31.12.2020 има 2 броя подписани
договори. Договорът по подмярка 4.1. е
подписан на 01.10.2020 г., а договорът по
подмярка 7.2. е подписан 29.12.2020 г.
Договорите са в начален етап на
изпълнение.

Договорите са в начален
етап на изпълнение.

N/A

6.4. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

Разглеждането на заявките за плащане на
разходите по подмярка 19.4. е обвързано с
разглеждането и процедурите за прием и
оценка на проекти по подмярка 19.2. от
страна на ДФЗ. Налице е значително
забавяне в разглеждането на процедурите от
страна на ДФЗ, което от своя страна води до
блокиране на дейността на МИГ поради
недостиг на финансови средства.
Наличната практика на ДФЗ крие огромни
бъдещи рискове за цялостното прилагане на
подхода
ВОМР.
Обвързването
на
процедурите за оценка на проектни с

Възникналите проблеми и
трудности, касаещи
нормативното урегулиране
на процеса по реализиране
на ВОМР са външни за
организацията, поради
което МИГ няма лостове за
пряко въздействие за
решаването им.

N/A
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разглеждането на текущите разходи на
МИГ води до хроничен финансов недостиг,
което от своя страна ще доведе до
невъзможност са спазване на изискването
разходите за популяризиране и публичност
да са в съотношение 20/80 към
административните разходи.
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР:
Постигнати резултати

Количествено измерение на
резултатите

Забележки и
коментари

Стратегията за водено от общностите
местно развитие на „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ се отличава с иновативен
характер. Тя се стреми към въвеждане на
нови идеи и подходи в района.
До момента в изминалия програмен период
Старата стратегия за местно развитие
включваше мерки идентични с тези в ПРСР
2007 – 2013 г. В настоящия програмен
период в новата Стратегия за ВОМР са
разработени: 1 една мярка, която е извън
обхвата на ПРСР 2014 -2020, но е от
Регламент 1305/2013
- Подмярка 7.4.
„Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на основни услуги на
местно равнище за населението в селските
райони, включително за отдих и културни
дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент
1305/2013 г., и една изцяло иновативна
мярка, която е специфична за региона на
МИГ, не е включена ПРСР и Регламент
1305/2013, но допринася за постигане на
целите и приоритетите на Регламента:
мярка 21.„Съхраняване и развитие на
местните идентичности и валоризиране на
местното
културно
наследство
на
територията на МИГ Брезово, Братя
Даскалови“
1)
Подмярка
7.4.
ще
позволи
осигуряването на нови за територията на
МИГ услуги за населението, като
изграждане на публични зони с безплатен
достъп до безжичен интернет в населени
места на територията на МИГ;
2) Мярка 21 предоставя възможност за
нова за територията форма на използване на
природните ресурси и/или културноисторическото наследство и развитие на
местните идентичности.

Разработени 2 бр.
специфични за СВОМР
мерки, които не са част от
ПРСР

Прилагането на
иновативния характер
на СВОМР ще
стартира с
реализирането на
проекти по мерки 7.4.
и 21 от СВОМР. Към
настоящият момент
все още не са
стартирали приемите
по мерки от СВОМР.
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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)
НЕПРИЛОЖИМО
4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
В отчетния период са реализирани действия и промени в органите за управление на МИГ Брезово,
Братя Даскалови: На 02.07.2020 г. с Решение на УС на МИГ е избран Христо Николов Енков за
представляващ СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);
НЕПРИЛОЖИМО
8. 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);
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);

НЕПРИЛОЖИМО
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.
Специфични индикатори от СВОМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:
Вид индикатор
индикатор
Мерна ед.
Цел до кр.
Източник на
Постигнати
на СВОМР
информация
резултати в
отчетния период
изходен
Проекти, финансирани по
брой
39
База данни и отчети
0
СМР
на МИГ
0
Бенефициенти,
брой
35
База данни и отчети
подпомогнати по СМР
на МИГ
0
Общ обем на публичния
брой
2933 хил.
База данни и отчети
принос
лева
на МИГ
0
Подкрепени новосъздадени
брой
База данни и отчети
микропредприятия
на МИГ
0
Подкрепени проекти за
брой
База данни и отчети

Постигнати
резултати с
натрупване
0
0
0
0
0
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резултат

интегриран туризъм
Проекти реализирани извън
общинските центрове
Проекти на частни
бенефициенти
Проекти на публични
бенефициенти
Създадени работни места
Млади хора до 40 г. и жени,
успешно реализирали
проекти по СВОМР
Население от територията,
което се ползва от
подобрени
услуги
Стопанства, прилагащи
биологично земеделие
Привлечени нови
инвеститори в територията
Населени места, които се
ползват от подобрените
услуги
Инициативи за поддържане
живи местни традиции и
обичаи, възстановени,
съхранени и пресъздадени
като туристическа атракция
Организирани фестивали,
които популяризират
територията и нейната
специфика, възможности и
ресурси
Брой местни традиции и
обичаи, възстановени,
съхранени и пресъздадени
като туристическа атракция

брой

на МИГ
База данни и отчети
на МИГ
База данни и отчети
на МИГ
База данни и отчети
на МИГ

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

Минимум 1

0

0

Минимум 4

0

0

брой

10

0

0

брой

4

0

0

брой

Минимум 2

0

0

брой

4

0

0

брой
брой

6

брой

Мин.25
3

В%

брой

Индикатори по мерки от СВОМР
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1 ОТ СВОМР
Мерна
Цел до края на
Източник на
единица
стратегията
информация

Индикатор
Вид индикатор

Изходен

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

Общ
обем
инвестициите

на

Общ
брой
на
създадените работни
места
Брой
стопанства
въвели нов продукт
или технология

Лв.

16

16

690 000.00 лв

Брой
Брой

2

Резултат
Брой
Брой създадени нови
работни места

Минимум 7

Постигнати
резултати в
отчетния
период
1

Постигнати
резултати с
натрупване

1

1

Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Сключени трудови или
граждански договори

95 550,00

95 550,00

0

0

Одобрени проекти със
съответната насоченост –
проектни документи и
досиета, доказателства за
изпълнение.
Сключени договори
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки

0

0

0

0

База данни на МИГ
Сключени договори
изпълнени проекти
проектни досиета
База данни на МИГ

1

и
–
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Предприятия
прилагащи
биологичен начин на
производство

Индикатор

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

Общ
обем
инвестициите

на

Лв.

Брой
Новосъздадени микропредприятия
Подпомогнати микропредприятия с опит в
подпомаганата
дейност
Брой
подпомогнати
нови
туристически
дейности/обекти
Резултат

Брой

Брой

Брой
Брой създадени нови
работни места
Брой създадени нови
услуги за населението
на територията на
МИГ

Индикатор

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката
Общ
обем
инвестициите

на

Населени места, които
се
ползват
от
подобрените услуги
Резултат

Одобрени проекти със
съответната насоченост –
проектни документи и
досиета, доказателства за
изпълнение.
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СМР

Брой

Население, което се
ползва от подобрената
среда
Брой създадени нови
услуги

Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

База данни на МИГ
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета
7
База данни на МИГ
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета
База данни на МИГ
Документи на проектите,
1 110 000.00
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Минимум 1
База данни на МИГ;
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета
Минимум 1
База данни на МИГ;
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета
Минимум 4
База данни на МИГ
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета
Минимум 7
Сключени договори
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Минимум 1
База данни на МИГ
Сключени трудови или
граждански договори с
бенефициенти
Анкето сред населението
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СМР

Мерна
единица

Вид индикатор

Изходен

Мин 1

Мерна
единица

Вид индикатор

Изходен

Брой

7

Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

0

0

Постигнати
резултати в
отчетния
период
0

Постигнати
резултати с
натрупване

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Постигнати
резултати с
натрупване

0

Брой

Минимум 4

База данни на МИГ

Постигнати
резултати в
отчетния
период
1

Брой

3

База данни на МИГ

1

1

База данни на МИГ;
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,

377 034,80

377 034,80

0

0

50%

База данни на МИГ
Документи на проектите

0

0

2

База данни на МИГ;
Досиета на проектите

0

0

Лв.

Брой
%
от
населениет
о
на
територият
а
Брой

778 000,00

5

1
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Протоколи от извършени
проверки
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.4 ОТ СМР
Мерна
Цел до края на
Източник на
единица
стратегията
информация

Индикатор
Вид индикатор
Брой
проекти,
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

2

Брой

2

Изходен

Вид индикатор

Изходен

на

Изходен

Лв.

120 000.00

0

0

0

0

0

Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Бази данни на МИГ
Проектни досиета

0

0

База данни на МИГ
Проектни досиета

0

0

База данни на МИГ
Проектни досиета

0

0

Постигнати
резултати с
натрупване

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката
на

Общ
брой
на
създадените работни
места по време на
изпълнението
на
проектите

Вид индикатор

и
–

Постигнати
резултати с
натрупване

Инвестиции в нови Брой
2
технически решения за
предоставяне
на
услуги за населението
Населени
места,
ползващи се от новите Брой
2
услуги
Проекти, допринасящи брой
2
за гарантиране на
обществения ред и
сигурност
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СМР
Индикатор
Мерна
Цел до края на
единица
стратегията

Общ
обем
инвестициите

Резултат

и
–

База данни на МИГ
Общ
обем
инвестициите

Резултат

Сключени договори
изпълнени проекти
проектни досиета
Сключени договори
изпълнени проекти
Проектни досиета

Постигнати
резултати в
отчетния
период
0

Брой

3

База данни на МИГ

Постигнати
резултати в
отчетния
период
0

Брой

3

База данни на МИГ

0

0

База данни на МИГ
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Сключени договори
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Сключени договори и
изпълнени проекти –
проектни досиета

0

0

0

0

0

0

Източник на
информация

Постигнати
резултати в
отчетния
период
0

Постигнати
резултати с
натрупване

0

0

Лв.

Брой

190 000.00

До 5

Брой нови създадени Брой
Минимум 3
туристически услуги,
свързани с опазване и
експониране на места
с
исторически,
културен,
природен
или
образователен
интерес (еко пътеки,
велоалеи,
социализирани
обекти), и т.н.
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 ОТ СМР
Индикатор
Мерна
Цел до края на
единица
стратегията
Брой
проекти,
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти,

Източник на
информация

Брой

Минимум 3

Брой

Минимум 3

Сключени договори
изпълнени проекти
проектни досиета
Сключени договори

и
–
и

0

0
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подпомогнати
мярката
Общ
обем
инвестициите

Резултат

по

на

Брой инициативи за
опазване, съхранение и
популяризиране
на
наследството
на
територията
Брой на участниците в
различните
видове
инициативи
Брой на населените
места, включени в
инициативите/подпом
огнатите проекти

Лв.

45 700.00

Брой

Минимум 4

Мин 200
Брой
Брой

5

изпълнени проекти –
Проектни досиета
База данни на МИГ
Документи на проектите,
отчети
на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки
Бази данни на МИГ
Проектни досиета

База данни на МИГ
Проектни досиета
Списъци с участници
Бази данни на МИГ
Проектни досиета

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

Опис на кореспонденцията с УО /МЗХГ/ за отчетния период ВХ./ИЗХ.
Вх.№02/05.03.2020 МЗХГ изх.№19-19-2-02-41 от 27.02.2020
ВХ. №04/10.03.2020 МЗХГ ИЗХ. №91-234/06.03.2020
ВХ. №05/13.04.2020/ МЗХГ ИЗХ. №19-19-2-02-41/07.04.2020
ВХ. №08/23.04.2020/МЗХГ ИЗХ. №19-19-2-01-41/16.04.2020
ВХ. №21/04.08.2020/МЗХГ ИЗХ. №19-19-2-01-41/30.07.2020
ВХ. №28/05.10.2020/МЗХГ ИЗХ. №19-19-2-01-41/29.09.2020
ВХ. №31/20.11.2020/МЗХГ ИЗХ. №19-19-2-01-41/17.11.2020
ИЗХ.№09/28.01.2020
ИЗХ.№11/30.01.2020
ИЗХ.№12/13.02.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/14.02.2020
ИЗХ.№19/06.04.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/07.04.2020
ИЗХ. №24/15.05.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/18.05.2020
ИЗХ. №34/20.07.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/23.07.2020
ИЗХ. №36/22.07.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/23.07.2020
ИЗХ. №37/22.07.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/23.07.2020
ИЗХ. №39/12.08.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/13.08.2020
ИЗХ. №42/26.08.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/27.08.2020
ИЗХ. №44/09.09.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/11.09.2020
ИЗХ. №48/29.09.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/30.09.2020
ИЗХ. №54/05.11.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/06.11.2020
ИЗХ. №57/20.11.2020/МЗХГ ВХ. №19-19-2-01-41/27.11.2020
Опис на кореспонденцията с ДФЗ за отчетния период ВХ./ИЗХ.
Вх.№01/05.02.2020/ДФЗ изх.№01-6300/63-24.01.2020
ВХ.№06/15.04.2020/ ДФЗ ИЗХ.№01-6300/399-13.04.2020
ВХ.№07/15.04.2020/ ДФЗ ИЗХ. №01-6300/403-13.04.2020
ВХ.№10/19.05.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/541-14.05.2020
ВХ.№11/19.05.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-050-3400/28-14.05.2020
ВХ.№12/19.05.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-050-3400/29-14.05.2020

Дата:
05.02.2020
10.03.2020
13.04.2020
23.04.2020
04.08.2020
05.10.2020
20.11.2020
28.01.2020
30.01.2020
13.02.2020
06.04.2020
15.05.2020
20.07.2020
22.07.2020
22.07.2020
12.08.2020
26.08.2020
09.09.2020
29.09.2020
05.11.2020
20.11.2020
Дата:
05.02.2020
15.04.2020
15.04.2020
19.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
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ВХ.№14/19.06.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-0800/1503-17.06.2020
ВХ.№15/19.06.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/679-16.06.2020
ВХ.№16/19.06.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/678-16.06.2020
ВХ. №17/26.06.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-050-3400/37-25.06.2020
ВХ..№18/26.06.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-050-3400/36-24.06.2020
ВХ. №24/21.09.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/1190-15.09.2020
ВХ.№25/21.09.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/1176/11.09.2020
ВХ.№27/01.10.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-140-6300/38-24.09.2020
ВХ. №29/12.10.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/1280-08.10.2020
ВХ.№30/28.10.2020/ДФЗ ИЗХ. №01-6300/1332-20.10.2020
ВХ. №32/02.12.2020/ДФЗ ИЗХ.№02-6300/1436-23.11.2020
ВХ. №33/21.12.2020/ДФЗ ИЗХ.№01-6300/1541-11.12.2020
ИЗХ. №09/28.01.2020/ДФЗ ВХ. №02-163-2600/19-29.01.2020
ИЗХ.№10/29.01.2020/ДФЗ ВХ.№16/19/4/0/00009/3/06/29.01.2020
ИЗХ. 014/17.02.2020/ВХ. № ДФЗ01-6300/6312/20.02.2020
ИЗХ. №15/17.02.2020/ ДФЗ ВХ. №01-6300/63-18.02.2020
ИЗХ. №17/20.03.2020
ИЗХ. №20/06.04.2020/ДФЗ ВХ. №02-6300/363/07.04.2020
ИЗХ. №21/08.04.2020
ИЗХ. №23/24.04.2020/ДФЗ ВХ. №01-6300/399-27.04.2020
ИЗХ. №26/21.05.2020/ДФЗ ВХ. №02-050-3400/59-22.05.2020
ИЗХ. №27/29.05.2020/ДФЗ ВХ. №01-6300/541-01.06.2020
ИЗХ. №30/08.07.2020/ДФЗ ВХ. №01-050-3400/36-09.07.2020
ИЗХ. №31/13.07.2020/ДФЗ ВХ. №01-050-3400/37#1-14.07.2020
ИЗХ. №35/20.07.2020/ДФЗ ВХ. №02-6300/916-21.07.2020
ИЗХ. №38/29.07.2020/ДФЗ ВХ. №16/19/4/0/00009/3/07/29.07.2020
ИЗХ. №49/01.10.2020/ДФЗ ВХ. №02-0503400/395/02.10.2020
ИЗХ. №50/01.10.2020/ДФЗ ВХ. №01-6300/1190/02.10.2020
ИЗХ. №51/08.10.2020/ДФЗ ВХ. №02-050-3400/401/09.10.2020
ИЗХ. №53/13.10.2020/ДФЗ ВХ. №02-140-6300/378/14.10.2020
ИЗХ. №56/12.11.2020/ДФЗ ВХ. №02-6300/1436/13.11.2020
ИЗХ. №58/30.12.2020/ДФЗ 31.12.2020

19.06.2020
19.06.2020
19.06.2020
26.06.2020
26.06.2020
21.09.2020
21.09.2020
01.10.2020
12.10.2020
28.10.2020
02.12.2020
21.12.2020
28.01.2020
29.01.2020
17.02.2020
17.02.2020
20.03.2020
06.04.2020
08.04.2020
24.04.2020
21.05.2020
29.05.2020
08.07.2020
13.07.2020
20.07.2020
29.07.2020
01.10.2020
01.10.2020
08.10.2020
13.10.2020
12.11.2020
30.12.2020

14. Опис на приложения

Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на
проектите
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/
инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите,
финансирани от ЕЗФРСР.
Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния
период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния
период в лева

25 стр.

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

28 стр.

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

29 стр.

25 стр.
26 стр.
27 стр.
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през
отчетния период в лева

30 стр.

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

31 стр.

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

32 – 33 стр.

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

34 - 35 стр.

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели
и по фондове
Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и
по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през
отчетния период в лева
CD – Доклад в електронен формат + таблици във EXCEL формт.

36 стр.
37 стр.
38 – 42 стр.


Дата:
…………………………………………………………………………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Име и фамилия на Представляващия МИГ/
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Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор

Цел за периода
2014 – 2020 според
СВОМР

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

Жени

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

Жени

Постигнато за периода на
годишния доклад (за
изплатени проекти)
Мъже

Жени

Постигнато за периода от
подписване на СВОМР (за
изплатени проекти)
Мъже

Жени

Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане
на
проектите,
финансирани от:

25

18

18

0

0

0

0

ЕЗФРСР

25

18

18

0

0

0

0

Забележка: В справката са включени данни само за подадените за разглеждане в ДФЗ проектни предложения. Не са включени данни от резервните
проектни предложения.
Забележка: В информацията заявена от кандидатите предвидените за създаване работни места не са разделени по пол.
(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

1

2
минимум 2 населени места/ не
е предвидена конкретна
бройка на жители

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ
услуги/инфраструктура;
Жители, които ще се ползват от подобрени
услуги/инфраструктура, различни от тези,
свързани с ИТ.

% от населението на
територията

Планиран брой съгласно
заявления за подпомагане,
одобрени от МИГ за периода
на доклада
3

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

Брой съгласно изплатени
проекти за периода на
доклада

Брой съгласно изплатени
проекти за периода от
подписване на СВОМР

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0
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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

1
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

Цел за
периода
2014 –
2020

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
одобрение

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент
на
изплащане

(брой)

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.

колона 12
разделена
на колона
2

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

колона 15
разделена
на колона
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

30

10

31

3

19

3

12

2

2

2

2

6,7%

0

0

0

16

0

18

0

16

0

9

1

1

1

1

6,3%

0

0

0

7

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

3

3

3

3

3

1

1

1

1

25%

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
от ЕЗФРСР)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните
идентичности и валоризиране на местното културно
наследство на територията на МИГ Брезово, Братя
Даскалови“

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

10

31

3

19

3

12

2

2

2

2

0

0

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от
мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г.
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване
на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 –
2020 г.
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка
7 на ПРСР 2014-2020 г.

Общо:

Забележка: По подмярка 4.1. са подадени 18 проектни предложения. Проектните предложения които успешно са преминали ОАСД и ТФО са 16. Поради недостиг на финансов ресурс подадените за раглеждане
проектни предложения в ДФЗ са 9, а останалите 7 проектни предложения са включени в резервен списък.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

568 134,80

472 584,80

0,00

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

Изплатена
субсидия

11

3 296 124,87

2 276 911,40

0,00

0,00

50,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

191 100,00

95 550,00

0,00

3 296 124,87

2 276 911,40

8 проекта с
интензитет 75%
и 2 проекта с
интензитет 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00%

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните
идентичности и валоризиране на местното културно
наследство на територията на МИГ Брезово, Братя
Даскалови“

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 296 124,87

2 276 911,40

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

568 134,80

472 584,80

0,00

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от
мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г.
Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г.
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка
7 на ПРСР 2014-2020 г.
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
от ЕЗФРСР)
Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

Общо:

ЗАБЕЛЕЖКА:
По подмярка 4.1. Общия размер на одобрените разходи по проекти успешно преминали ОАСД и ОТФО е 2 442 895,29 лв., а на БФП 1 221 447,64 лв. От тях поради недостиг на финансов
ресурс подадените за разглеждане и оценка в ДФЗ са 9 проектни предложения със стойност на одобрените разходи 1 321 744,12 лв. и стойност на БФП 660 872,06 лв. Останалите проектни
предложения са включени в резервен списък.
По подмярка 4.1. Процедурата с одобрените от МИГ проекти е внесена за разглеждане от ДФЗ през 2019. Одобрението на процедурата от ДФЗ е станало през 2020. Към процедурата е
одобрено едно проектно предложение данни, за което са отразени в таблицата.
По подмярка 7.2. Процедурата по оценка на проекти е започнала през 2019 и е финализирана през 2020 г. Одобрението на процедурата от ДФЗ е станало през 2020. Към процедурата е
одобрено едно проектно предложение данни, за което са отразени в таблицата.
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1

Одобрен бюджет
на субсидията за
целия период

4

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от МИГ

5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

6

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

7

Заявена
субсидия към
УО/ ДФЗ

8

Одобрен
общ размер
на разходите
по проект от
УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Сключени
договори

11

ОСТАТЪК

Процент
на
одобрение

колона 2 минус
колона 11

колона 11
разделена
на колона
2

12

13

Изплатен
а
субсидия

9

10

2 768 000,00

7 308 750,00

4 666 331,67

3 209 110,71

1 987 663,06

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

2 295 415,20

0,00

0,00

Подмярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" от
мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г.

690 000,00

3 246 409,71

1 623 204,85

2 442 895,29

1 221 447,64

1 321 744,12

660 872,06

191 100,00

95 550,00

1,00

594 450,00

13,85%

0,00

Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски
дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

1 110 000,00

3 296 124,87

2 276 911,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110 000,00

0,00

0,00

778 000,00

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

1,00

400 965,20

48,46%

0,00

190 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

0,00

0,00

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са
включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани
от ЕЗФРСР)

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на основни услуги на местно равнище за
населението в селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент 1305/2013 г.

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 000,00

0,00

0,00

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)

45 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 700,00

0,00

0,00

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните
идентичности и валоризиране на местното културно
наследство на територията на МИГ Брезово, Братя
Даскалови“

45 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 700,00

0,00

0,00

2 933 700,00

7 308 750,00

4 666 331,67

3 209 110,71

1 987 663,06

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

2 933 698,00

0,00

0,00

Общо:

3

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)

Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за
периода 2014 – 2020 г.
Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка
7 на ПРСР 2014-2020 г.

2

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в МИГ

14

ЗАБЕЛЕЖКА:
По подмярка 4.1. Общия размер на одобрените разходи по проекти успешно преминали ОАСД и ОТФО е 2 442 895,29 лв., а на БФП 1 221 447,64 лв. От тях поради недостиг на финансов ресурс
подадените за разглеждане и оценка в ДФЗ са 9 проектни предложения със стойност на одобрените разходи 1 321 744,12 лв. и стойност на БФП 660 872,06 лв. Останалите проектни предложения са
включени в резервен списък.
По подмярка 4.1. Процедурата с одобрените от МИГ проекти е внесена за разглеждане от ДФЗ през 2019. Одобрението на процедурата от ДФЗ е станало през 2020. Към процедурата е одобрено едно
проектно предложение данни, за което са отразени в таблицата.
По подмярка 7.2. Процедурата по оценка на проекти е започнала през 2019 и е финализирана през 2020 г. Одобрението на процедурата от ДФЗ е станало през 2020. Към процедурата е одобрено едно
проектно предложение данни, за което са отразени в таблицата.
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1. Развитие на
устойчив бизнес на територията на
МИГ Брезово, Братя Даскалови и
конкурентоспособна местна
икономика.
Приоритет 2 Подобряване и
съхраняване на природното,
културно и историческо
наследство на територията на
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Цел за
периода
2014 – 2020

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
одобрение

Брой договори с
изплатена
субсидия

Процент на
изплащане

(брой)

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.

колона 12
разделена
на колона 2

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

колона 15
разделена на
колона 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

28

0

16

0

9

1

1

1

1

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

Приоритет 3 - Подобряване
качеството на живот на
територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“

0

3

0

0

3

3

1

1

1

1

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

Приоритет 4 - Изграждане,
укрепване и интегриране на
териториална общност „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ чрез
създаване на социален капитал на
общността.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

………

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

Общо:

10

31

0

16

3

12

2

2

2

2

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!
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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

1

2

3

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

4

5

6

7

8

9

10

11

Приоритет 1. Развитие на
устойчив бизнес на
територията на МИГ Брезово,
Братя Даскалови и
конкурентоспособна местна
икономика.

3 296 124,87

2 276 911,40

8 проекта с
интензитет 75% и
2 проекта с
интензитет 50%

0,00

0,00

0,00

0,00

191 100,00

95 550,00

0,00

Приоритет 2 Подобряване и
съхраняване на природното,
културно и историческо
наследство на територията на
„МИГ Брезово, Братя
Даскалови“

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приоритет 3 - Подобряване
качеството на живот на
територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“

0,00

0,00

100%

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

0,00

Приоритет 4 - Изграждане,
укрепване и интегриране на
териториална общност „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“
чрез създаване на социален
капитал на общността.

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 296 124,87

2 276 911,40

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

568 134,80

472 584,80

0,00

Общо:

ЗАБЕЛЕЖКА: По Приоритет 1. В отчетния период е проведен прием на проекти по подмярка 6.4., което е отразено в колони 2 и 3. Колони 5,6,7 и 8 са празни, тъй като приемът по подмярка 4.1.
оценката на проекти от МИГ и подаването на процедурата в ДФЗ е изпълнено в предходния отчетен период 2019. В колони 9 и 10 са отразени данни за 1 бр. проектно предложение по подмярка 4.1.
одобрено и договорирано от ДФЗ през 2020 г.
ЗАБЕЛЕЖКА: По Приоритет 3. Приемът на проекти по подмярка 7.2. е реализиран през 2019 г., поради което колони 2 и 3 са празни. Оценката на проекти и одобрението на процедурата от ДФЗ е
извършено през 2020 г. Одобрено е и едно проектно предложение на стойност 377 034,80 лв. Даните са отразени в колони 5 до 10.
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1. Развитие на
устойчив бизнес на територията
на МИГ Брезово, Братя
Даскалови и
конкурентоспособна местна
икономика.
Приоритет 2 Подобряване и
съхраняване на природното,
културно и историческо
наследство на територията на
„МИГ Брезово, Братя
Даскалови“
Приоритет 3 - Подобряване
качеството на живот на
територията на „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“
Приоритет 4 - Изграждане,
укрепване и интегриране на
териториална общност „МИГ
Брезово, Братя Даскалови“ чрез
създаване на социален капитал
на общността.

Общо:

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

2

3

4

5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ

6

7

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Склю
чени
догов
ори

8

9

10

11

ОСТАТ Процент на
ЪК
одобрение

колона
2 минус
колона
11

колона 11
разделена
на колона 2

12

13

Изплат
ена
субсиди
я

14

6 542 534,58

3 900 116,25

2 442 895,29

1 221 447,64

1 321 744,12

660 872,06

191 100,00

95 550,00

1

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

#DIV/0!

0

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

1

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

7 308 750,00

4 666 331,67

3 209 110,71

1 987 663,06

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

0,00

ЗАБЕЛЕЖКА: По Приоритет 1. Общия размер на одобрените разходи по проекти по подмярка 4.1. успешно преминали ОАСД и ОТФО е 2 442 895,29 лв., а на БФП 1 221 447,64
лв. От тях поради недостиг на финансов ресурс подадените за разглеждане и оценка в ДФЗ са 9 проектни предложения със стойност на одобрените разходи 1 321 744,12 лв. и
стойност на БФП 660 872,06 лв. Останалите проектни предложения са включени в резервен списък.
ЗАБЕЛЕЖКА: По Приоритет 1. В колони 2 и 3 са включени обобщени данни от реализирани приеми на проекти по подмерки 4.1. и 6.4. В колони от 5 до 11 са отразени данни по
подмярка 4.1., тъй като оценката по 6.4. все още не е финализирана.
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада
Приоритети на съюза за развитие
на селските райони

Области с поставен акцент, за които в най-голяма
степен допринасят проектите

1
2
Стимулиране на трансфера на знания
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
и иновациите в областта на селското 1А
развитието на базата от знания в селските райони;
и горското стопанство и селските
райони с акцент върху следните
Укрепване на връзките между селското
области:
стопанство, производството на храни, горското
стопанство и научноизследователската дейност и
1B
иновациите, включително с цел подобряване на
екологичното управление и екологичните
показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
1C професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;
Повишаване на жизнеспособността
Подобряване на икономическите резултати на
на земеделските стопанства и
всички земеделски стопанства и улесняване на
конкурентоспособността на всички
преструктурирането и модернизирането на
2A
видове селскостопанска дейност във
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
всички региони и насърчаване на
пазарното участие и ориентация и на
новаторските технологии в селското
разнообразяването в селското стопанство;
стопанство и устойчивото
Улесняване на навлизането на земеделски стопани
управление на горите, с акцент върху
с подходяща квалификация в селскостопанския
2B
следните области:
сектор, и по-специално приемствеността между

Брой одобрени
заявления от
МИГ
3

Брой
одобрени
заявления от
ДФЗ
4

Брой
изплатени
заявления от
ДФЗ в лв.
5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ в лв.
6

Субсидия по
проектите,
одобрени от ДФЗ
в лв.
7

Изплатена
субсидия в лв.
8

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

16

поколенията;
насърчаване на организацията на
хранителната верига, включително
преработката и предлагането на
пазара на селскостопански
продукти,на хуманното отношение
към животните и управлението на
риска в селското стопанство с акцент
върху следните области:

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да
3A 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;

0

0
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Възстановяване, опазване и
Възстановяване, опазване и укрепване на
укрепване на екосистемите, свързани
биологичното разнообразие, включително в зони
със селското и горското стопанство, с
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
4A
акцент върху следните области:
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;
Подобряване управлението на водите,
4B включително управлението на торовете и
пестицидите;
4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

Насърчаване на ефективното
Повишаване на ефективността при потреблението
използване на ресурсите и
5A
на вода в селското стопанство;
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
Повишаване на ефективността при потреблението
изменението на климата икономика в 5B на енергия в селското стопанство и хранителноселското стопанство, сектора на
вкусовата промишленост;
храните и горското стопанство, с
Улесняване на доставките и използването на
акцент върху следните области:
възобновяеми източници на енергия, на странични
5C продукти, отпадъци и остатъци, и други
нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;
5D

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

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

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
5E въглерода в сектора на селското и горското
стопанство;
Улесняване на разнообразяването, създаването и
6A развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места;
Стимулиране на местното развитие в селските
6B
райони;

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16
19

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

0

FA Друга област

0
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка

1

Приоритет

2

3

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

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

P2

P2
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

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

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

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

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

P4

Област

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство

4

Индикатор

5

6

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

1C

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

Брой на участниците в обучения

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

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

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

3B

Подпомагане на превенцията и управлението на риска на
стопанствата

Брой на стопанствата/ бенефициентите,
получаващи подкрепа

4A

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство

4A

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство

4B

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство

4B

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
одобрени от
ДФЗ за
периода на
доклада
7

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното
разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с
природни или други специфични ограничения и земеделие с
висока природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти (За земеделие и развитие на
селските райони)
Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното
разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с
природни или други специфични ограничения и земеделие с
висока природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти (За горско стопанство)
Подобряване управлението на водите, включително
управлението на торовете и пестицидите (За земеделие и
развитие на селските райони)
Подобряване управлението на водите, включително
управлението на торовете и пестицидите (За горско

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)
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P4
P4

P5

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8,
8.5 и 8.6 и др.
инвестиционни мерки,
включени в стратегията за
ВОМР

P5

P5

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

P5

P5

P5

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и
устойчива на изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и горското
стопанство
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и
устойчива на изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и горското
стопанство
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и
устойчива на изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и горското
стопанство
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и
устойчива на изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и горското
стопанство
Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към нисковъглеродна и
устойчива на изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и горското
стопанство
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

4C
4C

стопанство)
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на
управлението им (За земеделие и развитие на селските
райони)
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на
управлението им (За горско стопанство)

0

0

0

0

0

0

Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)

5A

Повишаване на ефективността при потреблението на вода в
селското стопанство

Обща
подпомогната
площ
(ха)
(Отнася се за площта, обхваната от
инвестиции за напояване)
0

5B

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

0

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)

0

0

5C

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

0

0

0

0

0

0

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от
селското стопанство

Обща площ (ха)

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от
селското стопанство

Брой на подпомаганите
единици (ЖЕ)

5E

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

животински

Обща площ (ха)
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1

Цел за
периода
2014 –
2020

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
одобрение

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент
на
изплащане

(брой)

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.

колона 12
разделена на
колона 2

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 15
разделена
на колона 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

от ЕЗФРСР

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПУБЛИЧНИ

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МИГ

#DIV/0!

#DIV/0!

Публичен орган/
община

9

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

11%

0

0

0

НПО

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Малко или средно
предприятие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Микропредприятие
(Моля, отбележете и
юридическата форма)

7

10

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физическо лице

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

ЕТ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

16

18

18

16

16

9

9

1

1

1

1

0

0

35

31

31

19

19

12

12

2

2

2

2

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

31

31

19

19

12

12

2

2

2

2

#DIV/0!

0

0

#DIV/0!

други
ЧАСТНИ

Лице, регистрирано по
ТЗ
Друго (ако е
приложимо) ЗП - ФЛ и
ЮЛ/ Змеделски
кооперации
Общо от ЕЗФРСР:
ОБЩО:

#DIV/0!
0
#DIV/0!

0

6,25%
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#DIV/0!
0
#DIV/0!

0

0

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
субсидия към
УО/ДФЗ

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
УО/ДФЗ

Сключени
договори

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

от ЕЗФРСР

2 933 700,00

7 308 750,00

4 666 331,67

ПУБЛИЧНИ

1 133 700,00

766 215,42

766 215,42

766 215,42

0,00

0,00

0,00

1 088 000,00

766 215,42

НПО

45 700,00

други

Процент на
одобрение

колона 2
минус
колона 11

колона 11
разделена
на колона 2

12

13

Изплатена
субсидия

14

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

2 461 115,20

16%

0

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

1,00

756 665,20

33%

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

766 215,42

377 034,80

377 034,80

1,00

710 965,20

35%

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45 700,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

6 542 534,58

3 900 116,25

2 442 895,29 1 221 447,64

1 321 744,12

660 872,06

191 100,00

95 550,00

1,00

1 704 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 110 000,00

3 296 124,87

2 276 911,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 110 000,00

0

Физическо лице

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

ЕТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Лице, регистрирано
по ТЗ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

690 000,00

3 246 409,71

1 623 204,85

2 442 895,29 1 221 447,64

1 321 744,12

660 872,06

191 100,00

95 550,00

1,00

594 450,00

Общо от ЕЗФРСР:

2 933 700,00

7 308 750,00

4 666 331,67

3 209 110,71 1 987 663,06

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

2 461 115,20

0

ОБЩО:

2 933 700,00

7 308 750,00

4 666 331,67

3 209 110,71 1 987 663,06

2 087 959,54

1 427 087,48

568 134,80

472 584,80

2,00

2 461 115,20

0

МИГ
Публичен орган/
община

ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(Моля, отбележете
и юридическата
форма)

Друго (ако е
приложимо) ЗП ФЛ и ЮЛ/
Змеделски
кооперации

3 209 110,71 1 987 663,06

ОСТАТЪК

0

0
5,3%

13,8%

Излишните редове се изтриват
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0

0

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

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Име на кандидата/
получателя

Име на проекта

1

2

3

Мерки,
финансирани
от ПРСР 2014 2020 г.
(ЕЗФРСР)

N/A

N/A

"СТРЕЛА - 2007" ООД

„Закупуване на земеделска техника за
нуждите на стопанството”

ЗП Слави Иванов Славов
БОРЕЛ - БГ ЕООД

Подмярка
4.1"Инвестиции
в земеделски
стопанства"
от мярка 4
"Инвестиции в
материални
активи" от
ПРСР за
периода 2014 2020 г.

Модернизация на земеделското
стопанство на ЗП Слави Иванов Славов
чрез закупуване на земеделска техника
„Закупуване на земеделска техника за
нуждите на стопанството”

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в
МИГ

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ

% на
заявената
помощ

4

5

6

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
МИГ

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ

7

8

Отхвъ
рлено/
оттегл
ено/
анули
рано
заявле
ние

Мотив
за
отхвърл
яне

9

10

4 012 625,13

2 389 420,27

0%

2 442 895,29

1 221 447,64

0,00

195 500,00

97 750,00

50%

195 500,00

97 750,00

N/A

218 900,00

109 450,00

50%

195 580,00

97 790,00

100 919,00

50 459,50

50%

100 919,00

50 459,50

0,00

Заявен общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към УО/
ДФЗ

11

12

13

1 321 744,12

660 872,06

N/A

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

отхвър
лено
на
етап
ОАСД

не
отговаря
н на
условият
а за АСД

0,00

0,00

Земеделски стопанин
Станчо Тонев Денев

„Закупуване на земеделска техника за
нуждите на кравефермата”

153 840,00

76 920,00

50%

0,00

0,00

БЪЛГАРСКИ ЛОЗОВИ
ПРОДУКТИ ЕООД

„Създаване на 18,00 дка лозов маточник
за подложки по биологична технология,
проектирано за отглеждане на
конструкция, тип ниска – „приземна
Пергола“, в землището на с. Върбен,
община Брезово, област Пловдивска

95 871,40

47 935,70

50%

95 871,40

47 935,70

N/A

N/A

0,00

0,00

ПОТРЕБИТЕЛНА
ЗЕМЕДЕЛСКА
КООПЕРАЦИЯ
СЪГЛАСИЕ

Закупуване на оборудване за
кравеферма

191 100,00

95 550,00

50%

191 100,00

95 550,00

N/A

N/A

191 100,00

95 550,00

ЗП "Кристина Димитрова
Пейчева"

Създаване на трайни насаждения от
лавандула и закупуване на земеделска
техника

292 822,96

146 411,48

50%

197 808,88

98 904,44

N/A

N/A

197 808,88

98 904,44

Кунчо Тодоров Рабаджиев

Закупуване на земеделска техника за
нуждите на стопанството

82 800,00

41 400,00

50%

82 800,00

41 400,00

N/A

N/A

82 800,00

41 400,00

193 150,00

96 575,00

50%

193 105,00

96 552,50

N/A

N/A

193 105,00

96 552,50

293 273,42

146 636,71

50%

293 273,42

146 636,71

N/A

N/A

0,00

0,00

СОЛАК АГРО ООД

ЛЮДМИЛ РАБОТОВ 2002 ЕТ

ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
СТОПНАСТВОТО НА СОЛАК АГРО
ООД
„Изграждане на склад за нуждите на
стопанството в УПИ I-стопански двор,
кв.5- с. Борец, община Брезово”

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

Одобрена

Изпла
тена
субсид
ия

субсидия
от
УО/ДФЗ
14

15

0,00

0,00

191 100,00

95 550,00
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0,00

ТРАКИЯ АНТИК ЕООД

Пламен Георгиев Дамянов

СТОЯН ГЕОРГИЕВ
ГИНДУЗОВ

"ОРГАНИК БИИ
ПРОДЖЪКТ" ЕООД

ЕЙ ДЖИ ИНВЕСТ ООД

Подмярка 6.4
„Инвестиционн
а подкрепа за
неземеделски
дейности“ от
мярка 6
„Развитие на
стопанства и
предприятия“
от ПРСР за
периода 2014 2020 г.

Презасаждане на 10дка десертно лозово
насаждение и закупуване на система за
опазване от градушки на 91,4 дека
десертно лозово насаждение
„Закупуване на специализирана
земеделска техника за нуждите на
стопанството“
Закупуване на трактор и мини челен
товарач, за нуждите на животновъдното
стопанство на Стоян Гиндузов
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ПЛАВНО
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЧЕЛНИ
СЕМЕЙСТВА , НАРАСТВАНЕ НА
ДОБИВА НА ПЧЕЛЕН МЕД, ВОСЪК,
ПРОПОЛИС И ЦВЕТЕН ПРАШЕЦ И
ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
НА ХАРАКТЕРЕН ЗА МЕСТНОСТТА
ПЧЕЛЕН МЕД ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ
НА ПЧЕЛНИ КОШЕРИ И
ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОБИВАНЕ,
СЪХРАНЕНИЕ, РАЗФАСОВАНЕ И
ПАКЕТИРАНЕ НА ПЧЕЛЕН МЕД И
ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ
ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА
ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА
СТОПНАСТВОТО НА ЕЙ ДЖИ
ИНВЕСТ ООД

282 704,43

141 352,21

50%

44 507,35

22 253,67

N/A

N/A

0,00

0,00

96 250,00

48 125,00

50%

96 250,00

48 125,00

N/A

N/A

96 250,00

48 125,00

195 500,00

97 750,00

50%

195 500,00

97 750,00

N/A

N/A

0,00

0,00

93 022,00

46 511,00

50%

93 022,00

46 511,00

N/A

N/A

93 022,00

46 511,00

77 985,00

38 992,50

50%

77 978,24

38 989,12

N/A

N/A

77 978,24

38 989,12

Васил Георгиев Боев

Закупуване на машини за кравеферма

195 580,00

97 790,00

50%

195 580,00

97 790,00

N/A

N/A

195 580,00

97 790,00

МИЗ ООД

Закупуване на техника за нуждите на
животновъдния обект на "МИЗ" ООД в
гр. Брезово

194 100,00

97 050,00

50%

194 100,00

97 050,00

N/A

N/A

194 100,00

97 050,00

"БИОПРИМ" ЕООД

„Създаване на трайно насаждение
смокини и закупуване на земеделска
техника”

293 091,50

146 545,75

50%

0,00

0,00

отхвър
лено
на
етап
ОАСД

не
отговаря
н на
условият
а за АСД

0,00

0,00

МИТАКА АУТО ЕООД

Инвестиции в ДМА за автосервиз в с.
Оризово

97 590,00

73 192,50

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

СЛАДОЛЕДНИЦА ЕООД

„Работилница за изработване на
бутиков сладолед” в УПИ I-324, кв. 57
по плана на с.Православ, община Братя
Даскалови

236 167,53

177 125,65

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ЛЬОМИ СТИЛ АГРО
ЕООД

„ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА
СЕРВИЗ ЗА ТРАКТОРИ И
АВТОМОБИЛИ В УПИ IVСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ОТ КВ.5
НА С. БОРЕЦ, ОБЩ. БРЕЗОВО, ОБЛ.
ПЛОВДИВ„

390 541,66

195 270,83

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Подмярка 7.2.
„Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на всички
видове малка по
мащаби
инфраструктур
а“ от мярка 7
„Основни услуги
и обновяване на
селата в
селските
райони“ от
ПРСР за
периода 2014 –
2020 г.

ПАЛМЕРА ТРЕЙД ООД

„Развитие на конкурентоспособността
на Палмера Трейд ООД, чрез
закупуване на производствено
оборудване”

387 938,00

290 953,50

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ТМ ГРУП 19 ЕООД

Закупуване на технологично
оборудване за цех за производство на
каучукови плочки в с. Партизанин,
общ. Братя Даскалови, обл. Стара
Загора

390 187,34

195 093,67

50%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НЮ ЕНЕРДЖИ ГРУП
ЕООД

Инвестиции за иновативни услуги от
Ню Енерджи Груп ЕООД

383 200,00

287 400,00

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"Бийони 19" ЕООД

Закупуване на специализирана техника
за изкопни и земни работи

351 800,00

263 850,00

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Стар Сървиз ЕООД

Цех за кроене, създавене на модели и
прошиване на мостри и малки серии

390 078,33

292 558,75

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

"ТИЦ" ЕООД

Закупуване на оборудване за рекламна
дейност

389 629,00

292 221,75

75%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АДВЕНЧЪР 16 ООД

Развитие на сервизните дейности на
АДВЕНЧЪР 16 ООД

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ОБЩИНА БРАТЯ
ДАСКАЛОВИ

Рехабилитация и реконструкция на
площи за широко обществено ползване
в с.Оризово, с.Черна гора, с.Горно
Белево, община Братя Даскалови

377 034,80

377 034,80

100%

377 034,80

377 034,80

0,00

0,00

377 034,80

377 034,80

377 034,80

377 034,80

0,00

ОБЩИНА БРЕЗОВО

Преустройство на част от двор на СУ
„Христо Смирненски“ и ПГ „Златю
Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр.
Брезово, общ. Брезово в игрище за
спорт.

99 992,71

99 992,71

100%

99 992,71

99 992,71

0,00

0,00

99 992,71

99 992,71

0,00

0,00

0,00

ОБЩИНА БРЕЗОВО

„Обновяване на културната
инфраструктура чрез извършването на
ремонтни дейности в сградата на НЧ
"Отец Паисий -1876 г.- гр. Брезово",
община Брезово

289 187,91

289 187,91

100%

289 187,91

289 187,91

0,00

0,00

289 187,91

289 187,91

0,00

0,00

0,00
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Подмярка 7.5.
„Инвестиции за
публично
ползване в
инфраструктур
а за отдих,
туристическа
информация и
малка по мащаб
туристическа
инфраструктур
а” от мярка 7
на ПРСР 20142020 г.
Мерки, които
не са част от
ПРСР 2014 2020 г. , но са
включени в
Регламент (EC)
№ 1305/2013
(финансирани
от ЕЗФРСР)
Подмярка 7.4.
„Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването
на основни
услуги на
местно
равнище за
населението в
селските
райони,
включително за
отдих и
културни
дейности,
както и на
съответната
инфраструктур
а” от мярка 7
на Регламент
1305/2013 г.
Мерки, извън
обхвата на
мерките от
Регламент (EC)
№ 1305/2013,
но
съответстващи
на целите на
регламента
(финансирани
от ЕЗФРСР)

N/A

N/A

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N/A

N/A

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Мярка 21
„Съхраняване и
развитие на
местните
идентичности и
валоризиране на
местното
културно
наследство на
територията
на МИГ
Брезово, Братя
Даскалови“
Общо:

N/A

N/A

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 012 625,13

2 389 420,27

0,00

2 442 895,29

1 221 447,64

0,00

0,00

1 321 744,12

660 872,06

0,00

0,00

0,00

Забележка: в колони 7 и 8 са включени всички проектни предложения, които успешно са преминали ОАСД и ТФО в т.ч. и резервните проектни предложения.
Забележка: в колони 11 и 12 са включени само проектните предложения, за които е наличен финансов ресурс (не са включени резервните проектни предложения)

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