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Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls 

 

1. Съдържание  2 стр. 

- Списък на съкращенията 2 стр. 

- Кратко резюме на извършените дейности 2 стр. 

2. Цели на стратегията за местно развитие 2 стр. 

3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 3 стр. 

4. Управление на Местната инициативна група: 5 стр. 

5. Индикатори: 6 стр. 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие: 7 стр. 

7. Проблеми: 17 стр. 

8. Информиране: 17 стр. 

9. Планирани дейности: 18 стр. 

10. Финансово изпълнение на СМР: 20 стр. 

11. Мониторинг и оценка: 24 стр. 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики: 24 стр. 

13. Приложения: 24 стр. 
 

Списък на съкращенията (ако е необходимо): 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

МИГ Местна инициативна група 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

БР. Брой 

СМР  Стратегия за местно развитие 

АЕУС Административен екип за управление на стратегията 

УС на МИГ Управителен съвет на МИГ 

ОС на МИГ Общо събрание на МИГ 

КИП Комисия за избор на проекти 

ПУС Председател на Управителния съвет 

 

Кратко резюме на извършената дейност: 

В отчетния период екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил необходимите 

доклади, отчети и заявки за плащане пред МЗХ и ДФЗ. До 30.06.2013 г. МИГ е в период на 

прием на проекти. Подготвени и входирани в ДФЗ са две партиди проекти и две процедури 

за прием и оценка на проекти.  

Реализирани са дейности по информиране, популяризиране и придобиване на умения, 

включващи разработване на рекламни артикули, печатни материали, обучения, семинари, 

срещи за консултации. 

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

 

2.1. Визия: „Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с 

традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагащ неповторими 

атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща 

промишленост.” 
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3. Кратко описание на изпълнението на СМР: 

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във 

връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите 

действия за преодоляването им. 

Прием и обработка на проекти: 

През 2013 г. Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови проведе в кампания на прием на 

проекти по отворени покани от Стратегията за местно развитие. Мерките, по които се 

приемаха проекти са М121, М122, М123, М311, М312, М313, М321 и М322 с крайна дата за 

прием 30.06.2013. В периода за прием на проекти са постъпили общо 24 проекта. От тях 

одобрени са 23 проекта и един е отхвърлен. 17 от одобрените проекти са входирани за 

разглеждане от ДФЗ, останалите са в резервен списък и ще бъдат входирани при 

освобождаване на финансов ресурс. Стойността на инвестициите които ще постъпят на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови посредством одобрените и входирани в ДФЗ 

проекти е на стойност: 3 682 488 лв. /в това число безвъзмездна помощ и самоучастие на 

кандидатите/ 

 Подадените в МИГ проекти са на стойност 103% от наличния бюджет.  

 Одобрените и входирани от МИГ проекти в ДФЗ са на стойност 75%. 

 През 2013 г. са получени писма за одобрение от ДФЗ на 2 проекта. 

Съгласно изискванията на Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови са проведени две заседания на комисията за избор на проекти, съответно за 

оценка и разглеждане на проектите постъпили в първото календарно тримесечие на 2013 и 

за проектите постъпили във второто календарно тримесечие. Административният екип на 

МИГ е комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по прием и разглеждане на 

проекти.  

 Първа процедура: Процедурата включва 964 стр. всяка, от които номерирана, 

подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 

еднообразни екземпляра общо 2 982 страници – номерирани подписани и подпечатани / 2 

за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Първа процедура в едно с проектите е депозирана 

в ДФ „Земеделие” на 11.07.2013 г. Първата процедура е изцяло одобрена и съгласувана 

от ДФЗ. 

Втора процедура: Процедурата включва 2 551 стр. всяка, от които номерирана, 

подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 

еднообразни екземпляра общо 7 653 страници – номерирани подписани и подпечатани / 2 

за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Втората процедура в едно с проектите е 

депозирана в ДФ „Земеделие” на 18.10.2013 г.  

 

Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти. 

През 2013 екипът на МИГ е предоставил 41 консултации на потенциални бенефициенти. 

 

Проведени обучения, семинари и информационни срещи. 

 

През 2013 г. са проведени 2 бр. обучения; 2 бр. семинари; 1 бр. среща за отчитане на 

напредъка по реализиране на СМР; 9 бр. срещи за предоставяне на консултации от външни 

консултанти по населени места на МИГ; 10 бр. информационни срещи по населени места. 

Общият брой на участниците в информационните събития и обучения е: 435 души. 

 

Подготвени отчети и заявки за плащане. 
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 През 2013 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил и входирал в 

МЗХ отчети за изпълнение на дейността: 

 През месец януари 2013 г. – Отчет за последното тримесечие на 2012 г. – одобрен 

изцяло от МЗХ; 

 През месец април 2013 г. – Отчет за първото тримесечие на 2013 г. – одобрен изцяло 

от МЗХ; 

 През месец октомври 2013 г. – Отчет за периода април – септември 2013 г. – одобрен 

изцяло от МЗХ. 

 През месец януари 2014 г. е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие 

на 2013 г., който е в процес на обработка от МЗХ. 

 През 2013 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за 

плащане депозирани в ДФЗ, както следва: 

 Заявка за плащане за извършени разходи от юни – до септември 2012 г. подадена в 

ДФЗ през 2013 г. – напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2013. 

 Заявка за плащане за извършени разходи през последното календарно тримесечие на 

2012 г. напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2013. 

 Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 

2013 г. – в процес на разглеждане от ДФЗ; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода април септември 2013 г. – в 

процес на разглеждане от ДФЗ. 

 Изразходените средства за дейности от стартиране на СМР от юни 2012 г. до 

31.12.2013 г. са в съотношение 51% / 49% на „Дейности за управление на 

МИГ”/„Дейности, свързани с разходи за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност за развитието”. 

ОБОБЩЕНИЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

Брой приети и обработени проекти: 24 бр. 

Брой одобрени от МИГ проекти: 23 бр. 

Брой подадени в ДФЗ проекти:  17 бр. 

Брой одобрени резервни проекти: 6 бр. 

Брой подадени доклади за извършени 

дейности в МЗХ: 

3 бр. 

Брой одобрени от МЗХ доклади /в това 

число за дейности от 2012 г./: 

3 бр. 

Стойност на непризнатите от МЗХ разходи: 0 лв. 

Брой подадени заявки за плащане в ДФЗ /в 

това число за дейности от 2012 г./: 

4 бр. 

Брой на одобрени и изплатените от ДФЗ 

заявки за плащане: 

2 бр. 

Стойност на непризнатите от ДФЗ разходи: 0,02 лв. 

Брой на заявките в процес на одобрение от 

ДФЗ: 

2 бр. 

 

Таблица 1  
Индикатор 

 
 

 

 

Цел за 

периода 2007 – 

2013 според 

СМР 

 

 

Постигнато за периода на 

годишния доклад 

 

 

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от годишния 

доклад 
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Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км
2
)  947,807 км

2
 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 15 472 жители /по данни на НСИ за 2011 г./ 

Брой проекти, финансирани от СМР  53 0 0 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  55 

75 137 

    Забележка: В отчетния период няма подписани договори за финансиране на 

проекти от СМР. В края на отчетния период има получени писма за 

одобрение на 2 проект /един по М312 и един по М313/ 

4. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на 

управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), 

промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  

Кратко описание на организационната структура: 

Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е неправителствена организация, 

регистрирана за осъществяване на обществено полезна дейност със седалище и адрес на 

управление гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив, ул. „Георги Димитров” № 25 и 

обхваща територията на общините Брезово и Братя Даскалови. То  е публично – частно 

партньорство, създадено с цел търсене на  възможности за реализация на инициативи за 

подобряване на качеството на живот и устойчиво развитие на територията. Сдружението се 

управлява от Управителен съвет, който е колективен орган на управление. УС се 

представлява от неговия Председател.  Управителният съвет, се избира от Общото събрание 

за срок от 5 (пет) години и се състои от  9  члена.  

Изпълнителният орган на МИГ се нарича - административен екип за управление на 

стратегията (АЕУС) и е в състав от пет души. Той администрира реализацията на СМР. 

Изпълнителният директор, двама експерта по СМР, Асистента и счетоводителя, се избират 

от УС на базата на изискванията включени в одобрените от УС длъжностни 

характеристики. АЕУС приема, регистрира и мониторира проектите, външни оценители 

правят техническата им оценка, а Комисията за избор на проекти (КИП), която се състои от 

членове на УС и външни експерти, ги утвърждава. 

Кратко описание на дейността на УС и АЕУС: 

През отчетния период АЕУС е ангажиран основно в процеса по прием и разглеждане 

на проекти на бенефициенти към СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови. Приети и 

обработени са 24 проекта. От тях одобрени са 23 /17 входирани в ДФЗ, 6 резервни/. Един 

проект е отхвърлен от МИГ. Организирани и проведени са две заседания на комисията за 

избор на проекти /КИП/. В отчетния период АЕУС е провел 41 консултации на потенциални 

бенефициенти. Организирани и проведени са серия от дейности за обучение и 

популяризиране.  

В отчетния период са проведени 9 заседания на УС на МИГ, на които са разисквани 

различни организационни въпроси свързани с дейността на МИГ.  

 

 

 

5. Индикатори. 
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Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с 

допълнителни/специфични индикатори от СМР. 

Таблица 2 
Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края на 

стратегията 

Постигнато в 

периода, обхванат от 

доклада  

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

Няма предвиден индикатор 

в СМР 

41 67 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

Няма предвиден индикатор 

в СМР 

435 611 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по 

СМР 

53 24 24 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

Няма предвиден индикатор 

в СМР 

18,79% 18,79% 

     Забележка: В индикатора за дял на одобрените заявления за кандидатстване е включена информация само за двата проекта които са 

получили писмо за одобрение от ДФЗ в рамките на отчетния период. 

     Забележка: Делът на одобрените заявления за кандидатстване е изчислен като отношение между стойността на субсидията за 

всички одобрени и входирани в ДФЗ проекти отнесен към стойността на одобрената от ДФЗ субсидия за вече оценени и 

разгледани проекти.Стойност на субсидията одобрена от МИГ за проектите входирани в ДФЗ: 2 342 620,95 лв./ 440 100,44 
лв. стойност на субсидията на одобрените от ДФЗ проекти = 18,79% 

 

Таблица 3 
Индикатор 

Стойност съобразно специфичните цели 

за периода 2007-2013 

Стойност 

съобразно 

постигнатото 

за периода на 

отчитане  

Брой дейности за придобиване на умения и постигане на 

обществена активност 
Няма предвиден индикатор в СМР 

30 

Брой на участниците в дейностите по обучение  55 137 

Брой на участниците в дейностите по информиране Няма предвиден индикатор в СМР 

295 

 

Допълнително приложение индикатори съгласно СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Постигнато в 

периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по СМР брой 53 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 

брой 53 0 0 

Общ обем на публичния принос хил.лв. 3 907 0 0 
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Подкрепени новосъздадени 

микропредприятия 

брой 4 0 0 

Подкрепени проекти за интегриран 

туризъм 

брой 5 0 0 

Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 25 0 0 

Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 20 14 14 

Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 30 9 9 

Резултат 

Създадени работни места брой  60 5 5 

Участници, завършили успешно 

обучение 

брой  55 75 137 

Жени, завършили успешно обучение брой 35 41 67 

Млади хора до 40 г. и жени, успешно 

реализирали проекти по СМР 

брой 20 0 0 

Население от територията, което се 

ползва от подобрени услуги 

брой 6000 0 0 

Увеличение на реализираните 

нощувки в бази за настаняване на 

територията  

дял 10% 0 0 

Стопанства, прилагащи биологично 

земеделие 

брой 3 0 0 

      Забележка: В отчетния период няма подписани договори с бенефициенти към СМР. Получени са писма за одобрение на 2 

проекта.Поради тази причина в индикаторите, които касаят подкрепени проекти са посочени нулеви 
стойности. В индикаторите за брой проекти са посочени стойностите на подадените и одобрени от МИГ 

проекти в това число и резервните такива. 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. 

Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на 

извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края 

на периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно 

развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.  

 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

„Да се превърне територията на МИГ в екологично чист район, известен с 

традиционното си винопроизводство, алтернативен туризъм, предлагащ неповторими 

атракции и места за отдих, разнообразно селско, горско стопанство и преработваща 

промишленост.” 

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 

Основните стратегически цели на СМР са четири на брой и очертават насоките на 

развитие на територията: 

1 ОСЦ. Развитие на конкурентоспособни и иновативни земеделски, горски стопанства и 

хранително-вкусова промишленост. Тя акцентира върху  постигане на устойчива и 

подкрепяща среда, отчитаща реалностите пред бизнеса и опасностите на икономическата 

криза. Насочена е към изграждане на производствени обекти и структури, технологии и 

иновации, увеличаващи конкурентноспособността на местната икономика. В основата на 

тази цел стои засиленият диалог между заинтересуваните страни.  

2 ОСЦ. Опазване на природните ресурси и околната среда на територията. Особено важно 

условие за устойчивото развитие на територията е умелото използване на съществуващите 

местни ресурси, като се съобразят европейските изисквания за чиста природа и запазване на 

биоразнообразието на територията.  
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3 ОСЦ. Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост 

на територията на МИГ. Създава условия за качествени услуги, осигуряващи съвременни 

условия за живот и бизнес, привлекателна и оживена територия. Интервенциите в рамките 

на двата приоритета ще доведат до увеличаване на заетостта, доходите и до повишаване 

качеството на живот на местното население. 

4 ОСЦ. Повишаване на местния организационен и административен потенциал на 

територията, обхваната от МИГ. Тази цел е насочена към изграждане на местен капацитет, 

който ще се реализира чрез активизиране на съществуващите структури, партньорствата и 

активните граждани.   

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

Специфични цели  

Изведените специфични цели детайлизират основните стратегически цели и приоритетите. 

В рамките на всеки изведен приоритет са формулирани специфичните цели, постигането на 

които ще се осигури чрез инструментариума на разписаните в ПРСР и избираеми по 

ЛИДЕР мерки. Ето как е структурирана стратегическата рамка: 

 

1 ОСЦ. Развитие на конкурентоспособни и иновативни земеделски, горски стопанства 

и хранително-вкусова промишленост. 

Приоритет 1.1:  Повишаване на икономическото състояние на земеделските и горските 

стопанства чрез преструктуриране  и  модернизиране на технологичните производства и 

повишаване икономическата им стойност. 

СпЦ 1.1.1: Осъвременяване на теологичната база и подобряване на 

икономическото състояние на земеделските и горските стопанства.   

 Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства; 

 Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите; 

 Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. 

Приоритет 1.2. Подобряване устойчивостта на местните стопански и нестопански 

структури чрез  развитие на неземеделски дейности. 

СпЦ 1.2.1.  Развитие на преработващата промишленост, туризма  и услугите за 

населението. 

 Мярка 311.  Разнообразяване към неземеделски дейности; 

 Мярка 312.  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия; 

 Мярка 313.  Насърчаване на туристическите дейности; 

 Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони. 

2 ОСЦ. Опазване на природните ресурси и околната среда на територията. 

Приоритет 2.1. Прилагане на съвременни практики за биологично производство и 

опазване на околната среда. 

СпЦ. 2.1.1.  Въвеждане на иновативни практики и биологични производства в 

земеделските и горските стопанства.   

 Мярка 121. Модернизиране на земеделските стопанства; 

 Мярка 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. 

СпЦ 2.1.2.  Въвеждане на безотпадни производствени технологии, опазващи 

природната среда.    

 Мярка 311.  Разнообразяване към неземеделски дейности; 

 Мярка 312.  Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия. 

3 ОСЦ. Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за 

заетост на територията на МИГ. 
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Приоритет 3.1. Подобряване условията на живот и качеството на услугите на 

територията на МИГ  

СпЦ 3.1.1. Подобряване достъпа до основни услуги и развитие на туризма на 

територията на МИГ Брезово и Братя Даскалови.      

 Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;     

 Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони; 

 Мярка 322. Обновяване и развитие на селата. 

СпЦ 3.1.2. Подобряване качеството на инфраструктурата на територията на „МИГ 

Брезово, Братя Даскалови”.     

 Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;     

 Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони; 

 Мярка 322. Обновяване и развитие на селата. 
 

Приоритет 3.2. Повишаване доходите на местното население и намаляване на 

безработицата. 

СпЦ 3.2.1. Разнообразяване възможностите за заетост и повишаване доходите на 

местното население.      

 Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства; 

 Мярка 122. Подобряване икономическата стойност на горите; 

 Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти; 

 Мярка 313. Насърчаване на туристическите дейности;     

 Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението в селските райони; 

 Мярка 322. Обновяване и развитие на селата. 
 

4 ОСЦ. Повишаване на местния организационен и административен потенциал на 

територията, обхваната от МИГ. 

      Приоритет 4.1. Създаване на местен капацитет за реализация на СМР.  

СпЦ 4.1.1 :  Повишаване на административния капацитет на МИГ. 

 Мярка: 431-1. Разходи за управление, придобиване на умения и постигане на 

обществена активност  -  за избрани и одобрени МИГ. 

СпЦ 4.1.2: Създаване на условия за изграждане на партньорства и работа в мрежи.     

 Мярка: 421. Между-териториално и транс-национално сътрудничество. 

При изпълнението на СМР МИГ ще обучава и консултира, ще мониторира и ще подкрепя 

проектите, финансирани от СМР. Успоредно с това, ще осъществява сътрудничество с 

други МИГ от района и страната с цел обмяна на идеи и опит, както и участие в съвместни 

проекти от общ интерес за развитие на териториите. 
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4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на 

заявления  за настоящата година 

За постигане на целите на СМР са предвидени 8 мерки /М121; М122; М123; М311; 

М312; М313; М321; М322/. Съгласно чл. 6 ал. 4, т. 1 от процедурите за прилагане на СМР 

първата покана за прием на проекти включва мерки 121, 122, 123, 311 и 312, а съгласно т. 2 

втората покана включва мерки 313, 321 и 322. След отварянето им всички мерки са 

постоянно отворени до 30.06.2013 г. съгласно чл. 6, ал. 4, т. 4 от процедурите.  

Приемът на проекти по първата покана включващ мерки 121, 122, 123, 311, 312 

официално стартира на 10.12.2012 г. със срок за кандидатстване до 30.06.2013 г. Приемът на 

проекти по втората покана, включващ мерки 313, 321 и 322 официално стартира на 

ДОКЛАД ТИТУЛНА.docx
12.12.2012 г. със срок за кандидатстване 30.06.2013 г. 

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

През 2013 г. са предприети и извършени следните действия за прилагане на СМР: 

Прием и обработка на проекти: 

През 2013 г. Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови проведе в кампания на прием на 

проекти по отворени покани от Стратегията за местно развитие. Мерките, по които се 

приемаха проекти са М121, М122, М123, М311, М312, М313, М321 и М322 с крайна дата за 
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прием 30.06.2013. В периода за прием на проекти са постъпили общо 24 проекта. От тях 

одобрени са 23 проекта и един е отхвърлен. 17 от одобрените проекти са входирани за 

разглеждане от ДФЗ, останалите са в резервен списък и ще бъдат входирани при 

освобождаване на финансов ресурс. Стойността на инвестициите които ще постъпят на 

територията на МИГ Брезово, Братя Даскалови посредством одобрените и входирани в ДФЗ 

проекти е на стойност: 3 682 488 лв. /в това число безвъзмездна помощ и самоучастие на 

кандидатите/ 

 Подадените в МИГ проекти са на стойност 103% от наличния бюджет.  

 Одобрените и входирани от МИГ проекти в ДФЗ са на стойност 75%. 

 През 2013 г. са получени писма за одобрение от ДФЗ на 2 проекта. 

Съгласно изискванията на Процедурите за прилагане на СМР на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови са проведени две заседания на комисията за избор на проекти, съответно за 

оценка и разглеждане на проектите постъпили в първото календарно тримесечие на 2013 и 

за проектите постъпили във второто календарно тримесечие. Административният екип на 

МИГ е комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по прием и разглеждане на 

проекти.  

 Първа процедура: Процедурата включва 964 стр. всяка, от които номерирана, 

подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 

еднообразни екземпляра общо 2 982 страници – номерирани подписани и подпечатани / 2 

за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Първа процедура в едно с проектите е депозирана 

в ДФ „Земеделие” на 11.07.2013 г. Първата процедура е изцяло одобрена и съгласувана 

от ДФЗ. 

Втора процедура: Процедурата включва 2 551 стр. всяка, от които номерирана, 

подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 

еднообразни екземпляра общо 7 653 страници – номерирани подписани и подпечатани / 2 

за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Втората процедура в едно с проектите е 

депозирана в ДФ „Земеделие” на 18.10.2013 г.  

 

Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти. 

През 2013 екипът на МИГ е предоставил 41 консултации на потенциални бенефициенти. 

 

Проведени обучения, семинари и информационни срещи. 

 

През 2013 г. са проведени 2 бр. обучения; 2 бр. семинари; 1 бр. среща за отчитане на 

напредъка по реализиране на СМР; 9 бр. срещи за предоставяне на консултации от външни 

консултанти по населени места на МИГ; 10 бр. информационни срещи по населени места. 

Общият брой на участниците в информационните събития и обучения е: 435 души. 

 

Подготвени отчети и заявки за плащане. 

 

 През 2013 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил и входирал в 

МЗХ отчети за изпълнение на дейността: 

 През месец януари 2013 г. – Отчет за последното тримесечие на 2012 г. – одобрен 

изцяло от МЗХ; 

 През месец април 2013 г. – Отчет за първото тримесечие на 2013 г. – одобрен изцяло 

от МЗХ; 
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 През месец октомври 2013 г. – Отчет за периода април – септември 2013 г. – одобрен 

изцяло от МЗХ. 

 През месец януари 2014 г. е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие 

на 2013 г., който е в процес на обработка от МЗХ. 

 През 2013 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за 

плащане депозирани в ДФЗ, както следва: 

 Заявка за плащане за извършени разходи от юни – до септември 2012 г. подадена в 

ДФЗ през 2013 г. – напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2013. 

 Заявка за плащане за извършени разходи през последното календарно тримесечие на 

2012 г. напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2013. 

 Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 

2013 г. – в процес на разглеждане от ДФЗ; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода април септември 2013 г. – в 

процес на разглеждане от ДФЗ. 

Подготвени искания за изменение на СМР: 

2 бр.  

Първото искане е отхвърлено от МЗХ поради предстоящо изменение на Наредба 23 и 

несъответствие на исканите промени с допустимите по действащата към момента на 

искането наредба. 

Второто искане е одобрено, с което срока за договориране на средствата по СМР е 

удължен до 30.06.2014 г. 

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

 Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 

от ПРСР).  

МЯРКА 121 

Клас

иран

е 

Наименовани

е на 

кандидата 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Стойности одобрени от 

КИП 

% на 

БФП 

Статус 

на 

проект

а 
Левова 

стойност 

на проекта 

одобрена 

от КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. Иван Стайков 

– 

„Стрела – 

2007” ООД 

Вид на инвестицията:Закупуване на специализирана 

техника за нуждите на стопанството в т.ч. Трактор 

NEW HOLLAND T5050 – 1 брой; Пръскачка 

щангова IDEAL модел POLYSUPER 3000L 24m -1 

брой; Ремарке РЕМБИ модел AT2 RT10– 1 брой; 

Шнек за ремарке POM AUGUSTOW модел Т458– 1 

брой; Сечка CELLI модел MIZAR/F200– 1 брой; 

Култиватор KAMT модел KCK 6.0– 1 брой; Плуг  

MASS 4X12"ОЛЕКОТЕН– 1 брой и GPS приемник 

за навигация Teejet модел Matrix 570 G– 1 брой 
 

228 780.34 

 

 

 

 

91 512.14  

 
40% Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

2. ПТЗК „Таню 

Енчев” 

Вид на инвестицията:Закупуване на земеделска 

техника- Комбайн РОСТСЕЛМАШ АCROS 560-1 

брой; Сеялка MA/AG PRECISA XL 

6 реда-1 брой 

 

304 644,37 121 857,74  40% Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 
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1.  

Антон Троев 

Троев 

Вид на инвестицията:СМР за Изграждане на обект 

„Овчарник за 100 овце” в имот №092038, Местност 

„Атанасов геран”, землището на гр. Брезово, общ. 

Брезово ПИ 092038 – 1.553 дка, с площ на 

застрояване 300 кв. м. 

 

165 967,54 

 

82 983,77 

 

50% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

2.  

ЕТ "Людмил 

Работов-2002" 

 

Вид на инвестицията:Закупуване на земеделска 

техника- Колесен трактор John Deere  6190R-1брой; 

Механична сеялка за слети култури Vaderstad 

RD400S-1 брой; Прикачна пръскачка Tecnoma 

GALAXY-3024 HLE-1 брой 

 

390 987,43 

 

195 493,71 

 

50% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

3.  

"АГРО БИО 

ИНВЕСТ" 

ООД 

Вид на инвестицията:Закупуване на техника за 

отглеждане на трайни насъждения- Трактор FENDT 

720 VARIO тип 735-1 брой; Трактор FENDT 313 

VARIO тип 340- 1 брой 

 

389 148,51 

 

155 659,40 

 

40% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

4.  

ЕТ "Георги 

Троев" 

Вид на инвестицията:Закупуване на специализирана 

селскостопанска техника- Трактор NEW HOLLAND 

TD5.105-1 брой; Плуг MASS 6x14 конвенционален-1 

брой; Брана дискова прикачна с ротори раломекс 

модел БДП-6,0Р-1 брой 

 

150 184,60 

 

75 092,30 

 

50% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

5.  

Пламен 

Гергиев 

Дамянов 

 

Вид на инвестицията: Закупуване на специализирана 

техника съгласно изискванията на Директива 

91/676/ЕИО- Трактор John Deere 6330-1 брой; Челен 

товарач John Deere Н310-1 брой 

 

137 034,61 

 

68 517,30 

 

50% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

6.   

"Страйк-1" 

ЕООД 

 

Вид на инвестицията:Закупуване на специализирана 

техника за нуждите на стопанството- Колесен 

трактор Landini Powermondial 115"-1брой; 

Балировачка Abbriata  M16 Export"-1 брой; 

Лентова поливна машина Irriland" модел 

"Compakta 110/450"- 1 брой; Агрегат с двигател 

Iveco N45MSTX20.50-1 брой;Тръбен път-1080м; 

Тороразпръскваща машина Sulky" модел DPX 28-1 

брой; Сенокосачка роторна Fella" модел  КМ 262 – 1 

брой; Брана дискова прикачна V-образна/БДП/ 

модел "Перла 4.5"-1 брой; Сенообръщач Sitrex" 

модел RP 12 V-1 брой; Пръскачка Перла” модел 

ПЩП "Перла 12 Б"- 1 брой; Плуг OVLAC” модел 

LV 3-1 брой 

 

333 268,07 

 

133 307,22 

 

40% 

Подаде

н за 

оценка 

в ДФЗ 

МЯРКА 121 РЕЗЕРВЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

1. "Агрокомпле

кс Златосел" 

ЕООД 

 

Вид на инвестицията:Закупуване на земеделска 

техника - Зърнокомбайн CLAAS с пълно оборудване 

TUCANO 440 Tier 3b – 1 брой; Хедер за житни 

култури и рапица марка CLAAS с включен десен 

нож за рапица – 1 брой 

 

389 519,00 

 

155 807,60 

 

40% 

Изчакв

а 

освобо

ждаван

е на 

бюджет

. 

 

М122 

Подадени проекти 0 

Интерес от страна на 

бенефициенти: 

По мярката няма заявен интерес от страна на 

потенциални бенефициенти. 

Причини за липсата на интерес: На територията на МИГ няма частни собственици на 

гори, които да отговарят на условията за допустимост на 

кандидатите. 

Публичните бенефициенти не проявяват интерес към 

момента, тъй като основната част от горския маси е 

предоставен за стопанисване към държавно ловно 

стопанство „Чекерица”, което обхваща територия на 

няколко общини в региона. 

 

М123 

Подадени проекти 0 



14 

 

Интерес от страна на 

бенефициенти: 

Налице е интерес от страна на 1-н потенциален 

бенефициент. 

Брой на потенциалните 

бенефициенти стартирали 

разработването на проекти по 

мярката: 

1 

Инвестиции, за които се 

проявява най-голям интерес: 

Консервно предприятие. 

Входиране на първи проекти: През предстоящ прием през 2014 г. 

Прогноза за усвояемост: 70% 

Екипът на МИГ е в постоянен контакт със заявилите интерес бенефициенти, като 

периодично проследява етапа на подготовка на техните проекти, предоставя 

допълнителни разяснения и консултации. 

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

В СМР няма предвидени мерки по ос 2. 

 Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 

 

Мярка 311: В отчетния период има подадено едно заявление, което е отхвърлено на 

етап оценка от страна на МИГ/ виж таблица 7/. Планиран е нов прием на проекти по 

мярката през 2014 г. 

МЯРКА 312 

Класи

ране 

Наимен

ование 

на 

кандида

та 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Стойности одобрени от 

КИП 

% на 

БФП 
Статус 

на 

проекта Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

ПОСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.01.2013 – 31.03.2013 г.  

1. „Плани

та АТ” 

ЕООД 

Вид на инвестицията: Развитие на селския туризъм в с. 

Свежен, общ. Брезово, чрез изграждане на къщи за гости-

СМР  

361 207,88  252 845,51  70% Получено 

писмо за 

одобрение 

от ДФЗ 

ПОСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.04.2013 – 30.06.2013 г.  

1.  

ЕТ 

Свежен-

Христо 

Иванов 

Вид на инвестицията:СМР за Къща за гости с механа -  

преустройство, реконструкция , надстройка и пристройка на 

съществуваща сграда в УПИ V- 788 – административна 

сграда на Наркооп, кв. № 15 ”р” по плана на с. Свежен, 

община Брезово, Пловдивска област 

 

175 450.64 

 

122 815,44 

 

70 % 
Подаден 

за оценка 

в ДФЗ 

2.  

"Бианка 

ММ" 

ЕООД 

Вид на инвестицията:СМР за КЪЩА ЗА ГОСТИ в УПИ IX 

170 - къща за гости в кв. 9 по ЗРП на с. Златосел, ОБЩИНА 

"БРЕЗОВО", обл. Пловдивска 

 

314 286,28 

 

220 000,39 

 

70 % 
Подаден 

за оценка 

в ДФЗ 

3.  

"БДБ 

КОНСУ

ЛТ" 

ЕООД 

Вид на инвестицията: Оборудване на работилница за 

диагностика и ремонт на автомобилни двигатели- Машина 

за тестване на цилиндрови глави и блокове TPT1600 – 1 

брой; Машина за разстъргване леглата и каналите на 

водачите на клапаните 3M9735B/150- 2 броя; Машина за 

челно шлайфане на цилиндрови глави и блокове Т8560А- 1 

брой 

 

281,500.00 

 

197 050,00 

 

70 % 
Подаден 

за оценка 

в ДФЗ 

 

МЯРКА 313 

Наименование 

на кандидата 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Стойности одобрени от 

КИП 

% на 

БФП 
Статус 

на 

проекта Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 
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КИП 

ПОСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.01.2013 – 31.03.2013 г. 

Фондация 

„Чолчевите 

къщи” 

Вид на инвестицията: Създаване на нова туристическа 

атракция на  културно-историческия и селски  туризъм в 

Община Брезово –  Горната Чолчева къща, с. Свежен ”-

СМР;Закупуване на Специализиран софтуер – ресурсна 

платформа, специализирано оборудване и техника 

 

199 525.74  199 525.74  100% Получено 

писмо за 

одобрение 

от ДФЗ 

 

МЯРКА 321  

Класи

ране 

Наимен

ование 

на 

кандида

та 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Стойности одобрени от 

КИП 

% на 

БФП 
Статус на 

проекта 

Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

ПОСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.04.2013 – 30.06.2013 г.  

1. Община 

Брезово 

Вид на инвестицията: Реконструкция на покрив и 

подмяна на дограма на съществуваща сграда-читалище 

в УПИ I-233,читалище и озеленяване в кв.25 по ЗРП на 

с.Пъдарско,община Брезово 

107 846,28 107 846,28 100% Подаден за 

оценка в 

ДФЗ 

2. Община  

Братя 

Даскало

ви 

Вид на инвестицията: Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност за сградата на НЧ "Просвета-1946"в УПИ 

IX,кв.2,с.Плодовитово,община Братя Даскалови 

107 001,73 107 001,73 100% Подаден за 

оценка в 

ДФЗ 

МЯРКА 321 РЕЗЕРВЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

1.  

Община 

Брезово 

Вид на инвестицията: Реконструкция на 

покрив,санитарен възел и подмяна на дограма на 

съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ II-

читалище,кв.62 по РП на с.Чоба,Община Брезово 

124 892,48 124 892,48 100% Изчаква 

освобождава

не на 

бюджет. 
2. Община 

Брезово 

Вид на инвестицията: Доставка на три нови автомобила 

за нуждите на домашния социален патронаж към 

Общинска администрация гр.Брезово 

52 000,00 52 000,00 100% Изчаква 

освобождава

не на 

бюджет. 

 

МЯРКА 322 ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

Класи

ране 

Наимен

ование 

на 

кандида

та 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ Стойности одобрени от 

КИП 

% на 

БФП 
Статус на 

проекта 

Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

ПОСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА 01.04.2013 – 30.06.2013 г. 

1. Община 

Брезово 

Вид на инвестицията: Изграждане на 

нови,реконструкция и ремонт на съществуващи тртоари 

в гр.Брезово,с.Стрелци,с.Дранговои с.Отец 

Кирилово,община Брезово 

127 360,37 127 360,37 100% Подаден за 

оценка в 

ДФЗ 

2. Община  

Братя 

Даскало

ви 

Вид на инвестицията: Реконструкция на зелени 

площи,площад и пешеходни направления в село 

Партизанин,община Братя Даскалови 

83 751,89 83 751,89 100% Подаден за 

оценка в 

ДФЗ 

МЯРКА 322 РЕЗЕРВЕН СПИСЪК НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

1. Община  

Братя 

Даскало

ви 

 

Вид на инвестицията: Реконструкция на зелени 

площи,площад и пешеходни направления в УПИ XI-

СОНС,младежки дом,читалище и аптека в кв.33,с.Черна 

гора,община Братя Даскалови 

95 272,62 95 272,62 100% Изчаква 

освобождава

не на 

бюджет. 

2. Община  

Братя 

Даскало

ви 

 

Вид на инвестицията: Реконструкция на зелени 

площи,площад и пешеходни направления в УПИ VII-

474-за парк и УПИ-475-за читалище в 

кв.36,с.Опълченец,община Братя Даскалови 

149 359,10 149 359,10 100% Изчаква 

освобождава

не на 

бюджет. 
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3. Община 

Брезово 

 

Вид на инвестицията: Реконструкция на 

покрив,санитарен възел и подмяна на дограма на 

съществуваща сграда-читалищен дом в УПИ II-

читалище,кв.62 по РП на с.Чоба,Община Брезово 

116 186,13 

 

116 186,13 

 

100% Изчаква 

освобождава

не на 

бюджет. 
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 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

Няма предвидени през отчетния период. 

 

През отчетния период няма подписани договори за финансиране на проекти по СМР. 

 

Бюджет по 

мярка 41 

Подаде

ни 

проект

и/бюдж

ет % 

Прое

кти 

подад

ени в 

МИГ 

Проекти 

подадени в 

МИГ (сума 

субсидия) 

Прое

кти 

одобр

ени 

от 

МИГ 

(бр.) 

Одобре

ни 

проект

и/бюдж

ет % 

Проекти 

одобрени от 

МИГ ( 

субсидия) 

Проекти 

одобрени от 

МИГ по ос 1 

(субсидия) 

Проект

и 

одобре

ни от 

МИГ 

по ос 2 

(субсид

ия) 

Проекти 

одобрени от 

МИГ по ос 3 

(сума 

субсидия) 

Проекти 

подадени 

в ДФЗ - 

РА (бр.) 

Разглед

ани 

проект

и от 

ДФЗ - 

РА (бр.) 

Одобрени 

проекти в 

ДФЗ - РА 

(брой) 

Проекти 

оттеглен

и от 

бенефици

ента 

Отхвърл

ени 

проекти 

от ДФЗ - 

РА (бр.) 

Одобрени 

проекти в 

ДФЗ - РА 

(субсидия) 

3 125 416,34 лв. 103,5% 24 3 234 685,29 лв. 17 74,95% 2 342 620,95 лв 924 423,60 лв. 0,00 лв. 1 418 197,35 лв. 17 2 2 0 0 440 100,44 лв 

 

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със специфичните индикатори по съответните 

мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията 

на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за 

постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по 

отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно положение и 

техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти. 
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7. Проблеми.  

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР 

проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

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

В отчетния период няма подписани договори за финансиране на проекти по СМР. 

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

Основни проблеми при изпълнение на одобрената СМР е късното стартиране на 

нейното изпълнение, кратките срокове за изготвяне на необходимите документи, 

кратките срокове за договаряне на проектите, тромавата и бюрократична нормативна 

база.  

 Късното стартиране на прилагането на СМР поставя под значителен риск 

договарянето на наличния бюджет. СМР е изготвяна и структурирана в периода 2010 – 

2011 г. Към настоящия момент условията и реалностите са различни. Бюджетите по 

различните мерки приети в периода 2010 – 2011 са небалансирани отнесени към 

настоящия момент и условията, при които се реализира СМР. Има мерки към които 

интереса е нулев /М122, М123 и М311/, а заделеният ресурс значителен, докато мерки 

по които е налице пълна проектна готовност и значителен интерес като М321 и М322 са 

с минимални бюджети.  

 Нормативната база е тромава и бюрократична. Не отговаря на новите условия, в 

които се прилагат СМР. Създава по-скоро трудности пред ефективното и гъвкаво 

изпълнение на СМР с оглед на минималните срокове за договаряне на средствата. Като 

пример в може да бъде посочен сроковете и изискванията за извършване на обективно 

необходими промени в СМР, сроковете за разглеждане и одобрение на заявленията за 

планирани разходи и дейности.     

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

Екипът на МИГ е подготвил искане за изменение на текстове в процедурите на СМР, 

с цел отстраняване на неточности и противоречиви формулировки.  

8. Информиране. 
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в 

пресата – местни/ регионални/национални медии.  

 
ВИД ДЕЙНОСТ М.Е. К-ВО 

Предпечат и печат на информационен бюлетин на МИГ -1-ви тираж брой 500 

Предпечат и печат на брошура отчитаща дейността през годината брой 725 

Публикуване /отпечатване/ на покани за събития /Публикуване на покана за общо събрание на МИГ/ брой 1 

Предпечат и печат на рекламни листовки за подхода лидер и СМР брой 1000 

Предпечат и  печат на рекламни листовки обявяващи поканите за кандидатстване брой 3375 

Предпечат и печат на материали за кандидатстване по мерки от СМР брой 1300 

Изработване на рекламни артикули за МИГ /тефтери, химикали, бележници, плакати, флашки, чаши, 

чанти, ключодържатели/ 

год 1 

Информационни срещи за населението и потенциалните бенифициенти на територията при откриване 

процедурите за кандидатстване /участници: 144/ 

брой 10 

Срещи в населени места за предоставяне на консултации за потенциални бенефициенти /участници: 134/ брой 9 

Отчитане напредъка по реализиране на СМР и обсъждане на проблемите на бенефициентите - 1 двудневен 

семинар. Цели да оптимизират средата и да стимулират проектната активност сред потенциалните 

бенефициенти на СМР. /участници: 17/ 

брой 1 

Два двудневни семинара за обучение на тема "Финансови източници и гаранционни фондове за проектите 

финансирани от СМР и ПРСР ,с цел успешното реализиране на местните проекти . /участници: 32/ 

брой 2 
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Две обучения по темите "Разработване и управление на проекти по СМР" ,"Финансово управление и 

отчитане на проекти"./участници: 43/ 

брой 2 

 

9. Планирани дейности. 

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

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 

ПЛАНИРАНИ ЗА 2014 
1.    Разходи за проучвания на 

територията на МИГ  

Изследване на тема: “Развитие на неземеделски икономически 

дейности на териториятана МИГ: Възможности,насоки и добри 

европейски практики. - външен изпълнител 

брой 1 

 Изследване на тема: „Месните културни, природни и 

исторически атракции и забележителности - втзможност за 

устойчиво териториално развитие и диверсификация"  - външен 

изпълнител 

брой 1 

Изследване на тема: "Развитие на животновъдството и 

земеделието на територията на МИГ - състояние и възможности 

за развитие на местния потенциал. Европейските изисквания и 

добри практики." - външен изпълнител 

брой 1 

Проучване/анализ: резултати от прилагането  на СМР, вкл. 

оценка за въздействието на СМР върху социално-

икономическото развитие на територията - външен изпълнител 

брой 1 

2.    Разходи за обучение на 

екипа, ангажиран в 

прилагането на  

стратегията за местно 

развитие 

2.1. Разходи за организиране на 3 двудневни посещения в други 

български МИГ с цел обмяна на опит и добри практики. 350 лв. 

на човек за едно двудневно посещение /пътни, две нощувки, 

храна - закуска, обяд, вечеря, кафе-паузи/ - 4 човека = 1400 лв. 

за ено посещение. 

брой 3 

2.2. Участие на членовете на екипа на МИГ, УС и ОС в 2 бр. 

обучителни курсове /изнесени/ за управление, мониторинг и 

оценка на проекти, възможности за актуализиране на СМР и 

нейноито успешно прилагане  (12 човека х 400 лева на 

обучаем*2 пъти за периода)- разходи за нощувки, наем на зала, 

храна-пълен пансион кафе-паузи, наем на оборудване, лектори, 

обучителни материали, транспорт - външен изпълнител 

брой 2 

2.3. Посещение на МИГ от ЕС за 4 дни във връзка със 

запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и 

установяване на партньорство за бъдеши съвместни дейности и 

проекти, за 6 души + преводач.  

Тук се включват командировъчните разходи на обучаемите и 

преводача, пътни, дневни и квартирни, здравни застраховки и 

разходи, свързани с престоя – платени посещения на местни 

обекти, дегустации на местни продукти и прочие всякакви 

разходи, които биха възникнали във връзка с пътуването на 

групата. Външна услуга. 

брой 1 

 2.4. Включване във форум "Умения за работа в екип, делова 

комуникация и етика", във връзка с необходимостта за 

усъвършенстване на уменията на екипа- двудневен. Такса 

участие - 3 човека  

бр. 3 

2.5. Включване във форум на тема "Положителни и 

отрицателни практики на воденото от общностите  местно 

развитие ", във връзка с необходимостта за усъвършенстване на 

уменията на екипа. Такса участие -3 човека  

бр. 3 
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2.6. Включване във форум на тема "Закона за обществени 

поръчки и неговото приложение при изпълнение на СМР", във 

връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови 

умения за работа по ЗОП. Такса участие  - 3 човека 

бр. 3 

2.7. Включване във форум на тема  „Управление, мониторинг, 

оценка и  актуализиране на стратегии за местно развитие”, във 

връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови 

умения за изпълнение на СМР. Такса за участие  - 3 човека 

бр. 3 

2.8. Включване във форум на тема  "Инвестициите в туризма – 

социален ефект върху развитието на териториите", във връзка с 

необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за 

оценка за социалния ефект от инвестициите в туризма. Такса за 

участие  - 3 човека 

бр. 3 

2.9. Включване във форум на тема  "Управление на риска", във 

връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови 

умения за управление на риска при изпълнение на СМР. Такса 

за участие  - 3 човека 

бр. 3 

2.10. Такси за обучения по теми свързани с: Счетоводство в 

НПО - сектора / обучение с цел повишаване капацитета на 

счетоводителя на МИГ/ 

година 1 

3.    Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност: 

3.1 разходи за обновяване и поддръжка на интернет страница 

(външна услуга) 

години 1 

3.2 Разработване на подробна процедура за мониторинг на 

проекти по Стратегията за местно развитие за екипа - външна 

услуга  

бр. 1 

3.3 публикации, печат, в т.ч. издаване на бюлетин, публикации 

на резултати от дейността и други 

    

3.3.1 предпечат и печат на Инфомационен бюлетин на 

МИГ(по шестмесечия): 2 изд. х 500 бр със следните 

характеристики:                                                                                                                                                      

основно тяло – двустранен хром мат,                                                                                                          

130 гр., двуцветен, многоцветен;                                                                                                

Корица – двустранен хром мат,                                                                                                               

250 гр., цветност 4+0;                                                                                               

Брой страници: до 12 стр.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Формат: 17:24 см. 

брой 1000 

3.3.2 предпечат и печат на брошура отчитаща дейността през 

годината 1 изд. х 1000 бр. на български и 25 броя на английски)  

брой 1025 

3.3.3 Публикации и реклами в медии година 1 

3.4  отпечатване на брошури, рекламни материали, ръководства 

за управление и отчитане на проекти, материали за обучение и 

други свързани с популяризиране дейността на МИГ; 

    

3.4.1 отпечатване на рекламни листовки за подхода ЛИДЕР и 

изпълнението на СМР( 1 пъти х1000 бр.) 

брой 1000 

3.4.2 отпечатване на рекламни листовки обявяващи поканите 

за кандидатстване през 2014 (1000 бр. за всички мерки) 

брой 1000 

3.4.3 отпечатване на ръководства за управление и изпълнение 

на проекти по Мерки от СМР. 

комплекта 500 

3.5 други разходи за популяризиране, информиране и 

публичност; 
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3.5.1 разходи за изработване на рекламни артикули за МИГ  - 

(напр. тениски, шапки, химикали, чанти, тефтери, календари, 

ключодържатели и др.) за 2014 

години 1 

3.6. Информационни срещи за населението и потенциалните 

бенефициенти на територията при откриване на процедурите за 

кандидатстване през 2014 г. 

брой 2 

3.7. Срещи в населени места за предоставяне на консултации за:  

Разходът включва, пътни, наем зала, кафе пауза, материали 

/местни заинтервсовани лица + 3 представители на екипа на 

МИГ/ 

брой 4 

3.8. Отчитане напредъка по реализиране на СМР и обсъждане 

на проблемите на бенефициентите - 1 семинар. Цели да 

оптимизират средата и да стимулират проектната активност 

сред потенциалните бенефициенти на СМР. Изнесен: наем на 

зала, нощувки, модератори, храна, транспорт, материали. 

Участници: екип на МИГ, представители на УС и ОС, местна 

общност. /15 човека/ по 400 лв. на човек. 

брой 1 

4 Разходи за организиране 

на обучение на местни  

лидери 

4.1. Разходи за организиране на тематични обучения за местни  

лидери за изпълнение и отчитане на проекти – обучения за 

минимум 10 души участници + екип 4 души. разходи за 

нощувки, наем на зала, храна-пълен пансион кафе-паузи, наем 

на оборудване, лектори, обучителни материали, транспорт - 

външен изпълнител. /по 400 лв. на човек/ 

обучение 2 

 

10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4 

Код на 

мярката  

  За периода на доклада 

Име на мярката 01.01.2013 – 31.12.2013 година 

  Подадени 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

Сключени 

договори Изплатени 

  заявления анулирани 

    заявления 

  брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това число 

мерките от ос 1 на ПРСР) 

9 2 489 534,47 0 0 0 0 0 0 

121 

Модернизиране на 

земеделските стопанства 

9 2 489 534,47 0 0 0 0 0 0 

122 

Подобряване 

икономическата стойност 

на горите 

0 0 0 0 0 0 0 0 

123 

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това 

число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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Неприложимо 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на 

живота/ разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

15 2 570 193,15 1 249000 0 0 0 0 

311 

Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

1 249 000,00 1 249 000,00 0 0 0 0 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-

предприятия 

4 1 136 796,81 0 0 0 0 0 0 

313 

Насърчаване на 

туристическите дейности 

1 199 525,74 0 0 0 0 0 0 

321 

Основни услуги за 

икономиката и населението в 

селските райони 

4 401 040,49 0 0 0 0 0 0 

322 

Обновяване и развитие на 

населените места 

5 583 830,11 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 
24 5 059 727,62 1 249 000,00 0 0,00 0 0,00 

          Забележка: Общият брой на подадените в МИГ проекти е 24. 23 са одобрени от МИГ, 1 е отхвърлен. От одобрените 23 проекта 17 са 

входирани в ДФЗ, 6 са включени в резервни списъци с одобрени проекти, който ще бъдат депозирани в ДФЗ при 

освобождаване на финансов ресурс.  

          Забележка: По М121 има подадени общо 9 заявления. Одобрени от МИГ са 9 заявления. Поради недостиг на бюджет е изготвен 

резервен списък с одобрени проекти. В резервния списък попада 1 заявление тъй като има недостиг на бюджет за 

цялостното му финансиране. В ДФЗ са депозирани за одобрение 8 заявления. Резервното заявление ще бъде депозирано в 
случай на освобождаване на бюджетен ресурс след разглеждане от ДФЗ на 8-те подадени проекта. 

          Забележка: По М321 има подадени общо 4 заявления. Одобрени от МИГ са 4 заявления. Поради недостиг на бюджет е изготвен 

резервен списък с одобрени заявления. В резервния списък попадат 2 от заявленията. В ДФЗ са депозирани за одобрение 2 от 
заявленията. Резервните заявления ще бъдат депозирани в случай на освобождаване на бюджетен ресурс. 

          Забележка: По М322 има подадени общо 5 заявления. Одобрени от МИГ са 5 заявления. Поради недостиг на бюджет е изготвен 

резервен списък с одобрени заявления. В резервния списък попадат 3 от заявленията. В ДФЗ са депозирани за одобрение 2 от 
заявленията. Резервните заявления ще бъдат депозирани в случай на освобождаване на бюджетен ресурс. 

Таблица 5 

Код на 

мярката  

  За периода на доклада 

Име на мярката 01.01.2013 – 31.12.2013 година 

  Подадени 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

Сключени 

договори Изплатени 

  заявления анулирани 

    заявления 

  брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това число 

мерките от ос 1 на ПРСР) 

9 2 489 534,47 0 0 0 0 0 0 

121 

Модернизиране на 

земеделските стопанства 

9 2 489 534,47 0 0 0 0 0 0 

122 

Подобряване 

икономическата стойност 

на горите 

0 0 0 0 0 0 0 0 

123 

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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продукти 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това 

число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Неприложимо 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на 

живота/ разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

15 2 570 193,15 1 249000 0 0 0 0 

311 

Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

1 249 000,00 1 249 000,00 0 0 0 0 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-

предприятия 

4 1 136 796,81 0 0 0 0 0 0 

313 

Насърчаване на 

туристическите дейности 

1 199 525,74 0 0 0 0 0 0 

321 

Основни услуги за 

икономиката и населението в 

селските райони 

4 401 040,49 0 0 0 0 0 0 

322 

Обновяване и развитие на 

населените места 

5 583 830,11 0 0 0 0 0 0 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 

0 0 0 0 0 0 0 0 

  
  0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 
24 5 059 727,62 1 249 000,00 0 0,00 0 0,00 

 

Таблица 6  

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

мярка от СМР. 
Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Общ размер на 

разходите, за 

които се 

кандидатства 

със 

заявлението за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), лв. 

Процент на 

субсидията по 

проекта, % 

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатените 

от РА 

средства, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

312 Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микро-

предприятия 

„Планита АТ” 

ЕООД 

365 559,89 349 800,93 70,00% 244 860,65 0 

313 Насърчаване 

на 

туристическите 

дейности 

Фондация 

„Чолчевите 

къщи” 

199 525,74 195 239,79 100,00% 195 239,79 0 

ОБЩО: 565 085,63 545040,72   440100,44 0 

 
Забележка: В отчетния период има писмо за одобрение само за 2 от подадените в ДФЗ 17 проекта. Същите са отразени в таблица 6. 

 

 

Таблица 7  

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

за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления). 

 
Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Размер на 

разходите, за 

които 

Отхвърлено/отте

глено/анулирано 

заявление 

Мотиви за отхвърляне на 

заявлението 
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кандидатства 

със заявлението 

за подпомагане, 

лв. 

(Моля, посочете 

вярното) 

(Посочва се мотивът за всеки 

бенефициент с отхвърлено 

заявление за подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

311 Разнообразяване 

към 

неземеделски 

дейности 

ЕТ" Сън-Мая 

Колева" 

249 000,00 Отхвърлено на 

ниво МИГ 

Проектът е получил отрицателно 

становище на етап Оценка за 

административно съответствие и 

допустимост.                                                                                                                                      

Обобщено становище на 

административното 

съответствие и допустимост на 

кандидата: 
При извършената 

административна проверка са 

констатирани множество 

неродовности на документи, 

непълноти и неясноти на 

заявени данни и посочени факти 

и обстоятелства. На 09.07.2013 г. 

е изпратено писмо за 

предоставяне на допълнителна 

информация до кандидата, след 

като кандидатът не е открит на 

посочения адрес, писмото е 

върнато. На 01.08.2013 г. 

повторно е изпратено писмо за 

допълнителна информация. 

Кандидатът е представил 

отговор на 16.08.2013. След 

получения отговор е 

констатирано, че кандидатът не 

е отстранил всички 

констатирани, нередовности на 

документи, непълноти и 

неясноти на заявените данни и 

посочените факти в заявлението 

и съпътстващата документация в 

регламентираният срок от 10 

работни дни. На основание чл. 

12 ал. 5 от процедурите за 

прилагане на СМР на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови и чл. 

27, ал.7 и чл. 29, ал. 1, т. 1,2 и 3 

от НАРЕДБА № 30 ОТ 11 

АВГУСТ 2008 Г. ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

МЯРКА "РАЗНООБРАЗЯВАНЕ 

КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ" ОТ 

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА 

ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г. 

ЗАЯВЛЕНИЕТО СЛЕДВА ДА 

БЪДЕ ОТХВЪРЛЕНО. 

ОБЩО: 249 000,00     

 

*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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11. Мониторинг и оценка. 

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на 

СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 

 

През отчетния период са изготвени три доклада за отчитане на дейности и разходи за 

периодите: 01.01.2013 – 31.03.2014 г., 01.04.2013 – 30.09.2013 г. и 01.10.2013 – 31.12.2013 г., 

одобрени от УС на МИГ и входирани в МЗХ в нормативно регламентираните срокове. 

Извършена е една годишна проверка от страна на МЗХ. 

 

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

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати.   

 

13. Приложения 

На CD са приложени: 

- Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Дата: 14.02.2014 г. 

Радньо Манолов 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

 

Подпис и печат на МИГ 

 


