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1.Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо)
ПРСР

Програма за развитие на селските райони

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

РА
СВОМР

Разплащателна агенция
Стратегия за водено от общностите местно развитие

МИГ

Местна инициативна група

КВО

Колективен върховен орган

КУО

Колективен управителен орган

ПМС

Постановление на Министерски съвет

УО

Управляващ орган

ОП

Оперативна програма

ИГРП
ЦКЗ

Индикативна годишна работна програма
Централно координационно звено

2. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР
групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ

върху

Дадени са индивидуални консултации – над 40 броя на заинтересовани лица в офиса на
МИГ.
При осъществени работни и информационни срещи с потенциални бенефициенти от
територията взеха участие над 170 лица. Присъстващите бяха информирани за възможностите за
кандидатстване с проектни предложения, за индикативната годишна работна програма (ИГРП),
за работата в системата ИСУН 2020.
При изпълнение на дейността пресконференции над 150 представители на местната
общност бяха информирани за напредъка в изготвянето на документи по предстоящите
процедури, възможностите за кандидатстване с проектни предложения, както и с
нововъведенията на етап кандидатстване – електронно в системата ИСУН.
Основните теми на всички реализирани събития бяха свързани с представяне на ИГРП за
2017 и 2018г., възможности за кандидатстване с проектни предложения, критерии за оценка на
проектите, осъществяване на оценка за административно съответствие и допустимост и
качествена оценка на проектните предложения.
За дейността на МИГ и за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите
страни и популяризираност на дейностите си, МИГ поддържа актуална информация за приемите,
датите на информационните събития и възможностите за кандидатстване на електронната
страница www.migta.eu и чрез поредица от публикации в местната преса.

3. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени
групи, при наличие на такива
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При срещите в някои от населените места и по-конкретно от територията на община
Угърчин, взеха участие представители на ромската малцинствена група и други уязвими групи от
населението. Техните интереси бяха основно към мерките, включени в стратегията за ВОМР,
насочени към осигуряване на възможности за заетост.

4. Изпълнение на целите на СВОМР
През втората година от прилагане на стратегията за ВОМР, усилията на МИГ бяха
насочени към информиране, консултиране и обучения на заинтересованите страни. Подготвени
бяха насоки за кандидатстване по три мерки от Стратегията за ВОМР – 7.2, 7.6 и ОПИК. В
резултат на непрекъснато променящата се нормативна уредба приемите от ИГРП за 2017г. бяха
неколкократно променяни.
Единствената процедура която стартира през 2017 г. е BG16RFOP002-2.012: МИГ - Троян,
Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин».

5. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;
През 2017 г. бяха изготвени документите на няколко процедури за подбор на проектни
предложения. Но стартира само една, процедурата BG16RFOP002-2.012: МИГ - Троян, Априлци,
Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян,
Априлци, Угърчин» и то в последния месец на годината.
Забавянето на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Троян, Априлци, Угърчин
бе обусловено от няколко причини свързани основно със забавяне на публикуване на нормативни
документи, като например Указанията за приложимия режим на държавни помощи по мерки,
финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. които бяха одобрени м. октомври 2017г..
Непрекъснатото променяне на указанията на оперативните програми, промяната в
минималните изисквания, промяната в Наредба 22 от 2015 г. и ПМС 161 от 2016г. и
необходимостта процедурите да отговарят на актуалните нормативни наредби бе също проблем
за стартиране на повече от една процедура пред отчетния период.
Не на последно място може да се отбележи и новия начин на кандидатстване по мерките
от ПРСР – през системата ИСУН и забавянето при актуализиране на приложимата документация
на УО и ДФЗ за работа в ИСУН.
 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Индикативния график и ИГРП бяха променяни неколкократно през 2017г. Причините за
наложените промени бяха във връзка с липсата на нормативни документи по някои от
приложимите мерки, включени в СВОМР и поради непрекъсната смяна на указанията за подбор
на проекти.
 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;

През периода действията по информиране и подпомагане на подготовката на проекти се
осъществиха в няколко направления:
Срещи по населени места, индивидуални консултации в офиса и по телефон, обяви и
покани за събития и за приеми на сайта на МИГ, както и в местната преса.
 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор;
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През отчетния период първата процедура BG16RFOP002-2.012: МИГ - Троян, Априлци,
Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян,
Априлци, Угърчин» не е приключила. Тя приключва на 31.01.2018г. И към момента на доклада се
сформира комисия за подбор на проектни предложения.
2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ
През отчетния период МИГ поддържа деловодна система и архив, съгласно нормативно
определените стандарти.
3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане
на електронната страница на МИГ
Действията за популяризиране, информиране и публичност бяха изпълнени в пълен обем.
За изпълнение на дейност „Проучвания и анализи на съответната територия (териториални,
икономически, социални и други анализи и проучвания) – бяха осъществени два броя проучвания
на теми:
1. Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на иновативни туристически
продукти и услуги на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин;
2. Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора на територията на
МИГ – Троян, Априлци, Угърчин.
Темите бяха избрани във връзка с основната стратегическа цел на Стратегията за ВОМР
„Устойчиво развитие на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин чрез прилагане на
подхода Водено от общностите местно развитие посредством реализиране на иновативна
мултифондова стратегия, надграждаща постигнатите резултати от прилагане на подхода
ЛИДЕР, ориентирана към добавяне на стойност на територията за нейното утвърждаване
като атрактивна туристическа дестинация, с развити услуги за населението, насочена към
насърчаване на местния бизнес и екологосъобразно селско стопанство, подобрени условия
за живеене, с активното привличане на маргинализираните общности.“
Като акцент в проучванията бяха изведени възможностите и нагласата на населението за
въвеждане на иновативни туристически продукти и услуги.
Друг проблем който бе идентифициран в процеса на изготвяне на стратегията бе
наличието на миграция към големите градове и към чужбина на голям процент на младите хора
от територията.
При така направените проучвания бяха дадени няколко добри примери за активизиране на
неактивните младежи.
Действията по Популяризиране, информиране и публичност се изпълниха и включват:
1. Поддръжка на интернет страница и преконфигурирането и във връзка с изискванията за
публичност;
2. Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии, интернет
страницата и излъчвания на радио- и телевизионни медии на покани за организиране на събития
и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ – по дейността са реализирани 4
публикации;
3. Отпечатване на информационни и рекламни материали и др.; Свързани с
популяризиране на дейността на МИГ;
4. Изработване и монтиране на 3 броя билбордове за популяризиране на МИГ;
5. Отпечатване на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова
помощ при подготовка на заявления – изготвяне на Насоки и ръководства за кандидати и
бенефициенти, по мерки 7.6, 7.2 и ОПИК
6. Изготвяне на тематични информационни материали – помагала за потенциални
бенефициенти.
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По дейността „Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни
лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с
подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на
стратегията за ВОМР и прилагане на подхода“ бяха осъществени 12 работни срещи в различни
населени места от територията.
4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с
получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително
посещения на място от представители на МИГ
Неприложимо.
5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им
Относно възникналите проблеми, може да се отбележи, че както в предходния програмен
период 2007-2013г., така и през настоящия се забелязва забавяне при одобрение на бюджета на
МИГ. Късното одобрение на бюджета за текущата година доведе до забавяне на стартирането на
дейностите и тяхното концентриране в края на годината. По този начин бе загубен интереса на
част от идентифицираните заинтересованите лица. Тематиката на срещите бе различна по
съдържание, но твърде честото организиране на събития доведе до незаинтересованост на част
от представителите на местната общност.
Забавянето на получаването на авансово плащане по мярка 19.4. и наложилото се двойно
събиране и предоставяне на изискуемата документация, демотивира в значителна степен екипа
на МИГ. Нерегламентираното в нормативната наредба използване на записите на заповеди за
целия период от изпълнение на Стратегията, за отпускане на аванс на годишна база, налага
ежегодно да се гласуват в общинските съвети нови записи на заповеди. Това е ангажираност,
която допълнително затруднява оперативната работа на офиса на МИГ.
Съгласно процедурата за осъществяване на предварителна проверка и последващ контрол
върху обществени поръчки за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – чл. 9 ал.1. и съгласно указания
на ДФ „Земеделие“ за предварителни проверки и последващ контрол във връзка с провеждане на
обществени поръчки по проекти, финансирани от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. МИГ е задължена в срок до 15 дни след
одобрение на бюджета да подготви и изпрати за съгласуване Списък на планирани, в процес на
провеждане и проведени обществени поръчки. Въпреки късното одобрение на бюджета за 2017 (в
края на м. април 2017г.) МИГ изпълни това си задължение в срок и очакваше отговор от ДФЗ за
съобразността на избраните методи за избор на изпълнител и за правилното разделяне на
дейностите. Липсата на отговор от ДФЗ до м. август 2018 бе възприето като мълчаливо
одобрение и МИГ стартира дейностите с подписване на договори за услуги с няколко фирмиизпълнители.
Перманентната липса на средства за финансиране на дейности по мярка 19.4. е един от
основните проблеми на МИГ. Още от започването на календарната 2017 година МИГ стартира
със заем от 35000.00 лева от община Троян. Сумата бе отпусната съгласно решение № 158 /
19.05.2016г. на Общинския съвет Троян за осигуряване на 3.58% от финансовия ресурс за
стартиране на дейностите. Сумата бе достатъчна за издръжка на офиса и за заплати до м. март
2017г. От м. април до м. юли 2017 г. офиса работи с пълния си капацитет, но с минимум разходи
и частично заплащане на труда. През м. юли община Априлци отпусна заем от 20000.00 лева на
МИГ, а на 11 август бе получено авансово плащане от ДФЗ за 2017г. в размер на 83 346.71 лв.
Въпреки получения аванс, част от дейностите на МИГ биха останали нефинансирани, а заемите
към общините Троян и Априлци бяха дължими към края на 2017г. Поради тези причини от м.
август 2017г. МИГ стартира процедура по получаване на заем от фонд ФЛАГ. Одобрената за
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усвояване сума от фонда бе в размер на 140 000.00 лева. Като гарант на заема/съдлъжник е
Община Угърчин. Сумата по заема бе получена на 22.12.2017г., в резултат на което МИГ успя
успешно да разплати заложените и изпълнени от външните изпълнители дейности.
Проблемът с неизяснената нормативната уредба по отношение на подаването на проектни
предложения чрез системата ИСУН 2020 по мерки, включени в ПРСР 2014 – 2020 доведе до
невъзможност МИГ да осъществи приеми през 2017г.

6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
През отчетния период, бяха реализирани действия по следните основни направления,
заложени в Стратегията за ВОМР като иновативни:
1.Организационно-технически
При осъществените срещи и консултации на заинтересованите страни, бе представено че
ще се насърчават нови и креативни проекти, както и изпълението на проекти в сътрудничесто и
обвързване на дейности. Реализирането на една дейност би трябвало да оказва положителен
ефект върху други дейности и сектори да оказва въздействие върху различни заинтересовани
страни и целеви групи и т.н.
2.Внедряване на иновации на територията посредством изпълнението на проекти,
финансирани от стратегията
При консултирането на заинтересованите страни и при осъществените срещи с местната
общност, специално внимание бе отделено на иновативността при реализирането на проектите,
например внедряването на иновативни продукти на територията. Иновативния подход при
реализиране на настоящата стратегия може да се изрази и в обвързаност на постигнати резултати
от изпълнени проекти по различни приложими мерки от стратегията. Така например
инвестициите в земеделски стопанства и произвежданата/преработена продукция, финансирани
по подмерки 4.1 и/или 4.2 могат да се реализират в къщи за гости или други обекти,
финансирани от подмярка 6.4.1 По този начин се създава сътрудничество между различните
участници и сектори, което е в основата на подхода ВОМР. Прилагането на мерки от различните
оперативни програми, в т.ч. Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г.,
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосоност” 2014 – 2020г. И Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г. посредством стратегията за ВОМР предполага
иновативен подход, което се изразява в интегрирано развитие на територията чрез финансиране
на проекти от различни оперативни програми, но по начин, който гарантира развитие на
територията, базирано на местните потребности. По този начин може да се определи, че
стратегията ще окаже принос и ще се превърне в платформа за социални иновации, чийто мащаб
впоследствие може да бъде увеличен и да намери по-широко приложение чрез обмен,
сътрудничество и създаване на контакти.
3. Прилагане на иновативен подход към маргинализираните общности от
територията на МИГ.
Уязвимите групи от населението са привлечени към прилагане на подхода Водено от
общнастите местно развитие посредством интегриран подход. Интегрираният подход се изразява
в насърчаването на проекти, подпомагащи активното участие на уязвими групи от населението
при наемане на работа, осигуряване на условия за достъп на лица в неравностойно положение до
обекти, финансирани от настоящата стратегия, както и подобряване на социалните и здравни
услуги за посочената целева група лица.

7. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо)
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Екипът по изпълнение на стратегията се състои от четирима служители, в т.ч.
изпълнителен директор, двама експерти и технически асистент. Всички служители работят в
централния офис на МИГ в гр.Троян и са наети на пълно работно време – осем часа.
7.1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ(ако е приложимо)
През отчетния период бе направена промяна на изпълнителния директор на МИГ като гжа Люба Борисова Дочева бе заменен от г-н Веселин Радев Стойков от 01.02.2017 г.. За
промяната бе уведомен управляващия орган с писмо изх.№ 15/07.02.2017г. Промяната бе
одобрена от МЗХ – УО на ПРСР 2014 – 2020г. с писмо наш Вх. № 10/20.03.2017 г.
7.2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР(ако е приложимо)
През отчетния период няма промени в експертния състав на МИГ.
7.3.Промяна на счетоводител на МИГ(ако е приложимо)
Счетоводните услуги са възложени на фирма „Д и П консулт 2017” ЕООД съгласно
Договор № 7 от 12.12.2016г. През отчетния период не е настъпила промяна във фирмата
изпълнител.
7.4.Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо)
През периода бяха осъществени два конкурса за набиране на външни експерти оценители,
като бяха набрани общо 31 външни експерти по 13 мерки от стратегията. Списъка на одобрените
външни експерти е публикуван на сайта на МИГ. През периода има осъществен прием на
проектни предложения, но той приключва през 2018г. От обявения списък за външни експерти
оценители, има постъпила една молба за оттегляне от одобрения списък. Г-жа Велислава Вътова
се оттегли по лични причини. Списъка с външни експерти е намален на 30 броя.
7.5.Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ(ако е приложимо)
През отчетния период настъпиха следните промени в органите за управление:
 На заседание на Колективния върховен орган на 10 юли 2017 г. след постъпила молба
от г-н Илиян Тодоров – музикант представител на нестопанския сектор за освобождаване, същия
бе освободен. На същото заседания на Колективния върховен орган след постъпила молба за
членство е прието НЧ „Просвета 1927г.“ кв. Видима гр. Априлци – представител на нестопанския
сектор. За настъпилите промени са уведомени управляващите органи по Споразумение РД 50200/29.11.2016г. с писма от 26.07.2017г.
 На заседание на Колективния върховен орган на 7 август 2017г, след постъпила молба
от Местно туристическо дружество Априлци с председател г-н Мирослав Михов Пандуков за
освобождаването им като член на колективния върховен орган, същото е освободено.
Освобождаването им налага и промяна в Контролния съвет, където на мястото на г-н Мирослав
Михов Пандуков е избран г-н Дончо Христов Пачников. За настъпилите промени Управляващите
органи са уведомени с писмо № 59/21.09.2017г.
Органите на управление на МИГ са Колективен върховен орган (Общо събрание),
Колективен управителен орган и Контролен съвет.
Общото събрание се състои от 57 члена – физически и юридически лица – представители
на стопанския, нестопанския и публичен сектор като никой от трите сектора не превишава 49%.
Описаните по-горе промени в Колективен върховен орган не променят структурата му.
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7.6.Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ
Колективният управителен орган (Управителен съвет), се състои от председател,
зам.председател и девет члена. През отчетния период промени в Колективният управителен
орган няма.
Контролният съвет, се състои от председател и двама члена. През отчетния период е
извършена промяна в Контролния съвет - на мястото на г-н Мирослав Михов Пандуков е избран
г-н Дончо Христов Пачников.
През отчетния период няма промени в състава на КУО на МИГ.
7.7.Промяна на офиса на МИГ(ако е приложимо)
За целите на настоящата стратегия МИГ разполага с три офиса – централен офис в
гр.Троян и два изнесени офиса – в гр. Априлци и гр. Угърчин.
През периода бе извършена промяна на седалището и адреса на управление на МИГ
Троян, Априлци, Угърчин. Промяната е приета на Заседание на Колективния върховен орган на
10 юли 2017г. С решение на Ловешки окръжен съд № 70 от 10.08.2017г. е вписано, че
седалището и адреса на управление е гр.Троян, обл. Ловеч, ул.“Христо Ботев“ № 113.
За настъпилите промени Управляващите органи бяха уведомени с писмо №
59/21.09.2017г.
Одобрение от страна на МЗХГ за промяната на офиса е с писмо Вх. № 75/23.11.2017г.
7.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ(ако е приложимо);
През периода 01.01.2017 - 31.12.2017г. в съответствие с Плана за действие, посочен в
стратегията за ВОМР екипа по изпълнение на проекта заработи активно по организирането на
приеми по мерки от Стратегията за ВОМР, запознаваше се с актуалните промени в нормативното
законодателство, вкл. ПМС № 161 и ПМС № 162, Указания на УО на ОП, участваше в
подготовка на процедури за подбор на проекти. През периода бяха изпълнени дейностите,
свързани с управление на МИГ, в съответствие с одобрения бюджет за 2017г.
Персонала на МИГ премина през няколко обучения за работа със системата ИСУН,
своевременно бяха направени лични профили в тестовата и реалната система.
Своевременно екипа на МИГ подготви документи и изиска от трите общини записи на
заповеди за получаване на авансово плащане по мярка 19.4. и кандидатства за такова. След
отказа на УО/ДФЗ за получаване на цялата нормативно допустима сума по мярка 19.4. екипът
подготви повторно документи за получаване на аванс върху одобрената сума на бюджет 2017г.
Това наложи повторно искане на записи на заповеди от трите общини от територията на МИГ и
повторно входиране на документите за аванс. Забавянето и двукратното изготвяне на документи
доведе до получаването на аванса през месец август 2017г.
За времето януари 2017 г. – август 2017 г. персоналът на МИГ въпреки липсата на
финансови средства за изпълнение на дейности и за трудови възнаграждения, активно
изпълняваше поетите ангажименти и участваше във всички срещи на УО.

8. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително
споразумение(ако е приложимо)
През отчетния период не променяно споразумението за изпълнение на СВОМР
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9. 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)
През отчетния период не са провеждани посещения на място от страна на представители на
УО на програми или ДФЗ.

10. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с
допълнителни/специфични индикатори от СВОМР на МИГ.

11. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е
приложимо)
Основният урок е, че всички местни инициативни групи, колкото и индивидуални да са и
със специфични характеристики на територията имат общи цели и общи проблеми. При
осъществените срещи с друг МИГ, както от страната така и от чужбина се оказа, че работещите в
селските райони имат сходни постижения и нерешени проблеми. Примерни постижения,
характерни за територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин са изграденото доверие между
МИГ и всички заинтересовани страни на територията, между МИГ и местните власти и други
институции, ангажирани в процеса по прилагане на ВОМР. Друга добра практика е изградения
капацитет на местно ниво от предходния програмен период, който в момента осигурява нормална
работа на офиса на МИГ, независимо от новите предизвикателства, пред които е изправена
организацията.
Като добра практика, може да се спомене, също така, ползотворното сътрудничество
между МИГ и общините от територията, станали гаранти на запис на заповеди, а община
Угърчин и съ-длъжник на МИГ при осигуряване на заемни средства от Фонд ФЛАГ. По този
начин бяха осигурени финансови средства, необходими за нормалната работа на МИГ през 2017
година.. Като добра практика могат да се посочат и срещите, организирани от Централното
координационно звено за обучение на персонала на МИГ за работа със системата ИСУН.

12. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред
12.1. Входяща кореспонденция за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Вх.№

Дата

Кореспондент

1.

04.01.2017г. МЗХ

4.

02.02.2017г. МЗХ

5

06.02.2017г. МЗХ

6

27.02.2017г. ДФЗ

7

06.03.2017г. МЗХ

8

20.03.2017г. МИ

Тема/ Относно
Одобрение на г-жа Люба Дочева за длъжността
Изпълнителен директор
Одобрение на общия размер на финансовата
помощ по мярка 19.4.
Искане за допълнителна информация по бюджет
за 2017г.
Уведомително писмо за одобрение на сумата по
мярка 19.1.
Изисквания на МЗХ към МИГ при разписване на
процедурите и спазване на режима на държавни
помощи
Съгласуване на ИГРП за 2017 г. на МИГ Троян,
10

Априлци, Угърчин
Съгласуване на ИГРП за 2017 г. на МИГ Троян,
Априлци, Угърчин
Одобрение на г-н Веселин Стойков за длъжността
Изпълнителен директор
Заповед № РД 09-234/15.03.2017 за одобрение на
планираните разходи за 2016 г.
Процедура за подбор на проекти – допълнителна
информация
Заповед № РД 09-356/13.04.2017 за одобрение на
планираните разходи за 2017 г.
Уведомително
писмо
за
допълнителна
информация
по
заявка
за
плащане
11/19/4/0/00043/3/01
Съгласуване на насоки за съответствие с режима
на държавни помощи по мярка 7.6 и ОПИК
Уведомително писмо за отстраняване на
нередовности по заявка 11/19/4/0/00043/1/01/02/01
– авансово плащане
Съгласуване на документи/насоки по ОПИК

9

20.03.2017г. МТСП

10

20.03.2017г. МЗХ

11

24.03.2017г. МЗХ

13

04.04.2017г. МЗХ

14

24.04.2017г. МЗХ

15

05.05.2017г. ДФЗ

43

30.05.2017г. МФ

45

13.06.2017г. ДФЗ

46

20.06.2017г. МИ

49

10.07.2017г. МЗХГ

54

21.07.2017г. МИ

Заповед № РД 09-519/29.06.2017 г. за изменение
на планираните разходи за 2017 г.
Съгласуване на актуализираната ИГРП за 2017г.

59

04.08.2017г. МИ

Съгласуване на актуализираната ИГРП за 2017г.

60

11.08.2017г. ДФЗ

61

14.08.2017г. МЗХГ

62

07.09.2017г. МФ

64

15.09.2017г. МТСП

Решение
№11/19/4/0/00043/1/01/03/01
от
07.08.2017г. за изплащане на авансова финансова
помощ
Искане на допълнителна информация във връзка с
заявена промяна в КВО на МИГ
Писмо от МФ за изпращане на материалите по
Мярка 7.2 към МЗХГ
Съгласуване на ИГРП за 2018 г.

65

19.09.2017г. МЗХГ

67

28.09.2017г. МИ

68

11.10.2017г. МЗХГ

69

11.10.2017г. МЗХГ

70

16.10.2017г. ДФЗ

72

13.11.2017г. МЗХГ

Одобрение на промени в състава на членовете на
КВО
Съгласуване на ИГРП за 2018 г.
Искане за допълнителна информация по заявление
за одобрение на планираните дейности и разходи
за 2018г.
Искане за допълнителна информация във връзка с
настъпила промяна на седалището и адрес на
управление на МИГ
Отговор на писмо с отправено запитване от
Община Троян за възможности за кандидатстване
по мярка 7.2
Искане за допълнителна информация по заявление
за одобрение на планираните дейности и разходи
за 2018г.
11

75

23.11.2017г. МЗХГ

Одобрение за промяна на офиса на МИГ

76

29.11.2017г. МФ

78

12.12.2017г. ДФЗ

Съгласуване на насоки за кандидатстване по
мярка 7.2.
Одобрение на заявка за плащане за 2016г.

79

13.12.2017г. МЗХГ

83

20.12.2018г. МЗХГ

84

20.12.2017г. МЗХГ

Покана за заседание на комитета за координация
на подхода ВОМР
Искане за допълнителна информация по заявление
за одобрение на планираните дейности и разходи
за 2018г.
Заповед № РД 09-945/08.12.2017 г. за изменение
на планираните разходи за 2017 г.

12.2. Изходяща кореспонденция за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.
Изх.№

Дата

4.

25.01.2017г. УО на ПРСР

Процедури за подбор на проекти

12

30.01.2017г. ДФЗ

13

30.01.2017г. УО на ПРСР

Списък с планираните обществени поръчки за
2016г.
Годишен доклад по мярка 19.4. за 2016г.

15

07.02.2017г. МЗХ

16

07.02.2017г.

17-1,17-2,

08.02.2017г.

17-3
21-1,21-2,

07.03.2017г.

21-3

Кореспондент

Уведомително писмо за смяна на изпълнителния
директор
Комисия
за Отговор на писмо за предоставяне на
одобрение на допълнителна информация във връзка със
планираните
заявление 19-19-2-01-22
дейности за
2017 г.
МЗХ
Годишен доклад по мярка 19.2. за 2016г.
МТСП
МИ
МЗХ
ИГРП за 2017 г. за съгласуване
МТСП
МИ
МЗХ
Процедура за подбор на проекти към СВОМР –
МТСП
минималните изисквания
МИ
ДФЗ
Съгласуване на списъка с обществените поръчки
за 2017г.
МФ
Съгласуване на насоките за кандидатстване с
приложимите правила за държавни помощи по
мерки 7.6 и ОПИК
МЗХГ
Изменение на Заявление за бюджет за 2017г.

26
26-1
26-2
33

10.04.2017г.

34

08.05.2017г.

38

10.05.2017г.

39

12.05.2017г. МИ

40

12.05.2017г. ДФЗ

41-1,
41-3

02.05.2017г.

Тема/ Относно

41-2, 09.06.2017г. МЗХГ
МТСП

Съгласуване на Насоки за кандидатстване по
ОПИК
Предоставяне на допълнителни документи по
заявка за плащане за 2016г.
Промяна в ИГРП за 2017г.
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42

МИ
20.06.2017г. ДФЗ

43

27.06.2017г. ДФЗ

47-1,
47-3

50

47-2, 26.07.2017г. МЗХГ
МТСП
МИ
48-2, 26.07.2017г. МЗХГ
МТСП
МИ
03.08.2017г. ДФЗ

54

15.08.2017г. МЗХГ

55, 55-1

16.08.2017г. МЗХГ, ДФЗ

56

25.08.2017г. МФ

57-1, 57-2,
57-3
59, 59-1,
59-2, 59-3
60, 60-1

29.08.2017г. МЗХГ
МИ
МТСП
21.09.2017г. МЗХГ, МИ
МТСП, ДФЗ
25.09.2017г. МЗХГ, ДФЗ

61

27.09.2017г. ДФЗ

62

27.09.2017г. МЗХГ

63, 63-1

28.09.2017г. МЗХГ, ДФЗ

68

17.10.2017г. МЗХГ

70

20.10.2017г. МЗХГ

71, 71-1

23.10.2017г. МЗХГ, ДФЗ

72, 72-1

27.10.2017г. МЗХГ, ДФЗ

73, 73-1

27.10.2017г. МЗХГ, ДФЗ

74, 74-1

27.10.2017г. МЗХГ, ДФЗ

75

02.11.2017г. МЗХГ

76, 76-1

03.11.2017г. МЗХГ, ДФЗ

78, 78-1

07.11.2017г. МЗХГ, ДФЗ

48-1,
48-3

Допълнителни документи във връзка с заявено
авансово плащане по мярка 19.4.
Искане за изтегляне на записи на заповед за суми
за целия период на изпълнение на мярка 19.4.
Промяна в ИГРП за 2017г.

Уведомително писмо за промяна в състава на КВо
на МИГ
Допълнителни документи във връзка с авансово
плащане по мярка 19.4. –записи на заповеди за
сумата 83346.72 лв.
Допълнителни документи във връзка с промяна в
състава на КВО
Информиране за посещение в чужбина
Съгласуване на насоките за кандидатстване по
мярка 7.2
Съгласуване на ИГРП за 2018г.

Уведомително писмо за промяна на адреса и
седалището на МИГ
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
Запитване от Община Троян за възможности за
кандидатстване по мярка 7.2.
Заявление за планираните дейности и разходи за
2018г.
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
Допълнителни документи във връзка с писмо за
промяна на адреса и седалището на МИГ
Допълнителни документи във връзка с заявени
разходи за 2018г.
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
Информиране за посещение в чужбина
Уведомително
писмо
за
предстоящи
пресконференции
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
Искане за изменение на бюджета за 2017г.
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
работни срещи и обучения
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Съгласуване на насоки за кандидатстване по
мярка 7.2
Допълнителни документи във връзка с одобрение
УО на ПРСР
на бюджета за 2018г.
Уведомително писмо за предстоящи семинари,
МЗХГ, ДФЗ
работни срещи и обучения
Официално уведомление за публикуване на
МИ
процедура по ОПИК
Комисия
за Допълнителна информация във връзка с
одобрение на одобрение на бюджета за 2018г.
планираните
дейности за
2017 г.
Дирекция
Запитване за допустимост по мярка 7.2
РСР

79

08.11.2017г. МФ

81

17.11.2017г.

83, 83-1

24.11.2017г.

84

27.11.2017г.

87

28.12.2017г.

88

28.12.2017г.

13. Опис на приложения
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от
сключване на споразумение за финансиране в лева;
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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
Постигнато за периода
подпомагане, одобрени от на годишния доклад (за
МИГ за периода от
изплатени проекти)
подписване на СВОМР
Мъже

Жени

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:
ЕЗФРСР

13

ОПРЧР

21

ОПИК

0

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

Жители,
които
ще
услуги/инфраструктура;

Индикатор

Брой съгласно
СВОМР

1

2

се

ползват

от

подобрени

ИТ

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
5

Брой съгласно
изплатени проекти
за периода от
подписване на
СВОМР
6

неприложимо

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

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1
Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Краткосрочен обмен на опит
и посещения в земеделски и
горски стопанства
Инвестиции в земеделски
стопанства
Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти
Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности
Инвестиции в създаването,
подобряването
или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура
Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура
за
отдих,
туристическа
инфраструктура
Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване
и
на
културното и природното
наследство на селата

Процент
на
одобрение

(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
разделен
а на
колона 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Брой договори с
изплатена
субсидия

за отч.
период
14

Процент
на
изплаща
не

колона
15
от скл. на
разделен
спораз.
а на
колона 2
15

16

31

2
4
2
9

5

3

3
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Инвестиции в технологии за
лесовъдство
и
в
преработката,
мобилизирането
и
търговията
на
горски
продукти
Мерки, финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
Нова заетост и стимулиране
на микрои малки
предприятия

3

11
3

Уча и работя

3

Интегрирани и здрави

2

Социална икономика

3

Мерки, финансирани от
ОПИК (ЕФРР)
Подобряване
производствения капацитет в
МСП на територията на
МИГ
Троян,
Априлци,
Угърчин
Общо:

8

8

50
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

Заявен
Заявен
Одобрен
общ
Заявена
Одобрен
Субсидия
Субсидия
общ
общ
размер на субсидия Интензитет
общ
Заявена
по
по
размер на
размер на
разходите
по
на
размер на
субсидия
проектите, Изплатена
проектите, разходите
разходите
по
заявления, заявената разходите
към
одобрени субсидия
одобрени по проект
по проект
заявления, подадени помощ, % по проект
УО/ДФЗ
от
от МИГ
към
от
подадени
в МИГ
от МИГ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
в МИГ

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1

2

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

3

3835813

2933745

17540

17540

600000

300000

260000

130000

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

1328273

996205

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

950000

950000

Инвестиции
за
публично
инфраструктура
за
отдих,
инфраструктура

300000

300000

Проучвания
и
инвестиции,
свързани
с
поддържане, възстановяване и на културното и
природното наследство на селата

100000

100000

Инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на
горски продукти

280000

140000

1486430

1486430

Краткосрочен обмен на опит и посещения в
земеделски и горски стопанства
Инвестиции в земеделски стопанства
Инвестиции
в
преработка/маркетинг
селскостопански продукти

на

ползване
в
туристическа

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)

4

5

6

7

8

9

10

11

20

Нова заетост и стимулиране на микро- и малки
предприятия

350000

350000

Уча и работя

450000

450000

Интегрирани и здрави

250000

250000

Социална икономика

436430

436430

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)

2905972

1955830

Подобряване производствения капацитет в МСП
на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин

2905972

1955830

Общо:

8228215

6376005
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева
Заявен
Заявен
Процент
Заявен
Одобрен
общ
общ
Одобрен
Субсидия
ОСТАТЪК
на
Одобрен
Субсидия
общ
общ
размер на размер на
общ
Заявена
по
одобрение
бюджет на
по
размер на
размер на
разходите разходите размер на
субсидия
проектите, Сключени
Изплатена
субсидията
проектите, разходите
разходите
по
по
разходите
към УО/
одобрени договори
колона 11 субсидия
за целия
одобрени по проект
по проект
колона 2
заявления, заявления, по проект
ДФЗ
от
разделена
период
от МИГ
към
от
минус
подадени
подадени
от МИГ
УО/ДФЗ
на колона
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
колона 11
в МИГ
в МИГ
2

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

1

2

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

2933745

Краткосрочен обмен на опит и
посещения в земеделски и горски
стопанства

17540

Инвестиции
стопанства

в

земеделски

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

300000

Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти

130000

Инвестиции
в
подкрепа
неземеделски дейности

996205

на

3

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

950000

Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура
за
отдих,
туристическа инфраструктура

300000

Проучвания и инвестиции, свързани
с поддържане, възстановяване и на
културното
и
природното
наследство на селата

100000

Инвестиции в технологии за
лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на
горски продукти

140000
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Мерки, финансирани от ОПРЧР
(ЕСФ)

1486430

Нова заетост и стимулиране на
микро- и малки предприятия

350000

Уча и работя

450000

Интегрирани и здрави

250000

Социална икономика

436430

Мерки, финансирани от ОПИК
(ЕФРР)

1955830

Подобряване
производствения
капацитет в МСП на територията на
МИГ Троян, Априлци, Угърчин

1955830

Общо:

6376005
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
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

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1: Повишаване
на знанията и подобряване
на
уменията
на
земеделските стопани от
територията на МИГ
Приоритет 2: Развитие на
устойчива структура на
земеделското производство
и
жизнеспособни
земеделски стопанства
Приоритет 3: Насърчаване
на качеството, добавената
стойност и иновациите в
производството,
преработката и маркетинга
на
селскостопански
продукти
Приоритет 4: Насърчаване
на местното производство
на храни и осигуряване на
доставка на качествени
хранителни продукти.
Приоритет 5: Устойчивото
управление на горите чрез
подобряване
конкурентоспособността
на предприятията
Приоритет 6: Опазване на
почвените
ресурси
и
водите от замърсяване

Процент
на
одобрение

(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
разделен
а на
колона 2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Брой договори с
изплатена субсидия

Процент
на
изплащ
ане

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона
15
разделен
а на
колона 2

14

15

16

2

1

2

1

3

1
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Приоритет 7: Насърчаване
на
биологичното
производство и преработка
на биологични продукти
Приоритет 8: Подобряване
конкурентоспособ-ността
на
предприятията
за
повишаване качеството на
живот и условията за
бизнес
Приоритет 9: Подобряване
достъпа до заетост на
търсещите
работа
и
неактивните лица
Приоритет 10: Устойчиво
интегриране на пазара на
труда на младите хора
Приоритет 11: Социалноикономическа интегра-ция
на маргинализираните и
уязвими групи
Приоритет
12:
Насърчаване
на
социалното
предприемачество
Приоритет 13: Развитие и
подобряване на основните
услуги за населението
Приоритет
14:
Поддържане,
възстановяване
и
подобряване на културното
наследство
Общо:

1

17

3

3

2

3

8

3

50
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева

ПРИОРИТЕТИ

Заявен
Заявен
Одобрен
общ
Заявена
Одобрен
Субсидия
Субсидия
общ
общ
размер на субсидия Интензитет
общ
Заявена
по
по
размер на
размер на
разходите
по
на
размер на
субсидия
проектите, Изплатена
проектите, разходите
разходите
по
проекти
заявената разходите
към
одобрени
субсидия
одобрени по проект
по проект
заявления,
към
помощ
по проект
УО/ДФЗ
от
от МИГ
към
от
подадени
МИГ
от МИГ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
в МИГ

1

2

3

4

Приоритет 1: Повишаване на знанията и
подобряване на уменията на земеделските
стопани от територията на МИГ

17540

17540

100

Приоритет 2: Развитие на устойчива
структура на земеделското производство
и жизнеспособни земеделски стопанства

150000

75000

50

Приоритет 3: Насърчаване на качеството,
добавената стойност и иновациите в
производството,
преработката
и
маркетинга на селскостопански продукти

300000

150000

50

Приоритет 4: Насърчаване на местното
производство на храни и осигуряване на
доставка на качествени хранителни
продукти.

130000

65000

50

Приоритет 5: Устойчивото управление на
горите
чрез
подобряване
конкурентоспособността
на
предприятията

280000

140000

50

Приоритет 6: Опазване на почвените
ресурси и водите от замърсяване

150000

75000

50

Приоритет
7:
Насърчаване
на
биологичното производство и преработка
на биологични продукти

130000

65000

50

5

6

7

8

9

10

11
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Приоритет
8:
Подобряване
конкурентоспособността
на
предприятията за повишаване качеството
на живот и условията за бизнес

4234245

2952035

50-75

Приоритет 9: Подобряване достъпа до
заетост
на
търсещите
работа
и
неактивните лица

400000

400000

100

Приоритет 10: Устойчиво интегриране на
пазара на труда на младите хора

400000

400000

100

Приоритет 11: Социално-икономическа
интеграция на маргинализираните и
уязвими групи

250000

250000

100

Приоритет 12: Насърчаване на
социалното предприемачество

436430

436430

100

Приоритет 13: Развитие и подобряване
на основните услуги за населението

1250000

1250000

100

Приоритет
14:
Поддържане,
възстановяване
и
подобряване
на
културното наследство

100000

100000

100

Общо:

8228215

6376005
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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: Повишаване
на знанията и подобряване
на
уменията
на
земеделските стопани от
територията на МИГ
Приоритет 2: Развитие на
устойчива структура на
земеделското производство
и
жизнеспособни
земеделски стопанства
Приоритет 3: Насърчаване
на качеството, добавената
стойност и иновациите в
производството,
преработката и маркетинга
на
селскостопански
продукти
Приоритет 4: Насърчаване
на местното производство
на храни и осигуряване на
доставка на качествени
хранителни продукти.
Приоритет 5: Устойчивото
управление на горите чрез
подобряване
конкурентоспособността
на предприятията
Приоритет 6: Опазване на
почвените
ресурси
и
водите от замърсяване

Заявен
Заявен
общ
общ
Одобрен
размер на размер на
бюджет на
разходите разходите
субсидият
по
по
а за целия
заявления, заявления,
период
подадени
подадени
в МИГ
в МИГ
2

3

4

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от МИГ
5

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

6

7

8

9

Субсидия
по
проектите, Сключени
одобрени
договори
от
УО/ДФЗ
10

11

ОСТАТЪ
К

Процент
на
одобрение

колона 2
минус
колона 11

колона 11
разделена
на колона
2

12

13

Изплатена
субсидия

14

17540

75000

150000

65000

140000

75000
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Приоритет 7: Насърчаване
на
биологичното
производство и преработка
на биологични продукти
Приоритет 8: Подобряване
конкурентоспособността
на
предприятията
за
повишаване качеството на
живот и условията за
бизнес
Приоритет 9: Подобряване
достъпа до заетост на
търсещите
работа
и
неактивните лица
Приоритет 10: Устойчиво
интегриране на пазара на
труда на младите хора
Приоритет 11: Социалноикономическа интеграция
на маргинализираните и
уязвими групи
Приоритет
12:
Насърчаване
на
социалното
предприемачество
Приоритет 13: Развитие и
подобряване на основните
услуги за населението
Приоритет
14:
Поддържане,
възстановяване
и
подобряване на културното
наследство
Общо:

65000

2952035

400000

400000

250000

436430

1250000

100000

6376005
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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
1А

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и горското
стопанство и селските райони с акцент върху 1B
следните области:

1C

Повишаване на жизнеспособността на
земеделските
стопанства
и 2A
конкурентоспособността на всички видове
селскостопанска дейност във всички региони
и насърчаване на новаторските технологии в
селското
стопанство
и
устойчивото
управление на горите, с акцент върху
2B
следните области:

Субсидия
Брой
Брой
Брой
по
изплатени
одобрени одобрени
проектите,
заявления
заявления заявления
одобрени
от ДФЗ в
от МИГ
от ДФЗ
от МИГ в
лв.
лв.
3

4

5

6

Субсидия
по
Изплатена
проектите,
субсидия в
одобрени
лв.
от ДФЗ в
лв.
7

8

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
развитието на базата от знания в селските райони;
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;
Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;
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;
Улесняване на навлизането на земеделски
стопани
с
подходяща
квалификация
в
селскостопанския
сектор,
и
по-специално
приемствеността между поколенията;
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насърчаване
на
организацията
на
хранителната
верига,
включително 3A
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
добавят
стойност
към
селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и
къси
вериги
на
доставки,
групи
на
производителите и организации и между
браншови организации;

3B

Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на стопанствата;

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство, с акцент върху следните
4B
области:

Подобряване
включително
пестицидите;

управлението
на
водите,
управлението на торовете и

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

5A

Повишаване на ефективността при потреблението
на вода в селското стопанство;

5B

Повишаване на ефективността при потреблението
на енергия в селското стопанство и хранителновкусовата промишленост;

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство, с
5C
акцент върху следните области:

5D

Улесняване на доставките и използването на
възобновяеми източници на енергия, на
странични продукти, отпадъци и остатъци, и
други нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;
Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство;
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5E

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

6A

Улесняване на разнообразяването, създаването и
развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места;

Насърчаване на социалното приобщаване,
намаляването на бедността и икономическото 6B
развитие в селските райони, с акцент върху
следните области:

Стимулиране на местното развитие в селските
райони;

6C

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

FA

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

Мярка

Приоритет

Област

Индикатор

Брой/

Брой/

Площ/

Площ/

Размер за проекти, одобрени Размер за проекти, изплатени
от ДФЗ за периода на доклада от ДФЗ за периода на доклада
1

2

3

4

5

6

7

Укрепване на връзките между
селското
стопанство,
производството
на
храни,
Стимулиране на трансфера на
Проекти за сътрудничество по
За мярката за сътрудничество
горското
стопанство
и
знания и иновациите в областта
мярката за сътрудничество
1B научноизследователската дейност
(член 35 от Регламент (ЕС) № P1
на
селското
и
горското
(член 35 от Регламент (ЕС) №
1305/2013, където е приложимо
и иновациите, включително с цел
стопанство и селските райони
1305/2013
подобряване на екологичното
управление
и
екологичните
показатели
Стимулиране на трансфера на
Поощряване на ученето през
За мярка 1.1 и др. подобни,
знания и иновациите в областта
целия живот и професионалното Брой
на
1C
включени в стратегията за P1
на
селското
и
горското
обучение в секторите на селското обучения
ВОМР
стопанство и селските райони
и горското стопанство

участниците

в

Подобряване на икономическите
Подобряване
на
резултати на всички земеделски
жизнеспособността
на
стопанства и улесняване на
стопанствата
и
преструктурирането
и
конкурентоспособността
на
Брой
на
стопанствата/
модернизирането на стопанствата,
P2 всички видове земеделие във 2A
бенефициентите, получаващи
особено с оглед на увеличаването
всички региони; насърчаване
подкрепа
За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до
на
пазарното
участие
и
на новаторски селскостопански
8.4, 17.1 и др. подобни на тях,
ориентация
и
на
технологии и устойчивото
включени в стратегията за
разнообразяването в селското
управление на горите
ВОМР
стопанство
Подобряване
на
Улесняване на навлизането на
жизнеспособността
на
земеделски стопани с подходяща Брой
на
стопанствата/
P2 стопанствата
и 2B квалификация в селскостопанския бенефициентите, получаващи
конкурентоспособността
на
сектор,
и
по-специално подкрепа
всички видове земеделие във
приемствеността
между
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всички региони; насърчаване
на новаторски селскостопански
технологии и устойчивото
управление на горите

поколенията

Подобряване
на
конкурентоспособността
на
първичните производители чрез
Насърчаване
на
добро
по-доброто им интегриране в
организиране на хранителната
селскостопанската и хранителната
верига, в т.ч. преработката и
верига посредством схеми за Брой
на
стопанствата/
търговията
със
P3
3A качество, които да добавят бенефициентите, получаващи
селскостопански
продукти,
стойност към селскостопанските подкрепа
хуманното отношение към
продукти, популяризиране на
животните и управлението на
местните пазари и къси вериги на
риска в селското стопанство
доставки,
групи
на
производителите и организации и
междубраншови организации
Насърчаване
на
добро
организиране на хранителната
верига, в т.ч. преработката и
Подпомагане на превенцията и Брой
на
стопанствата/
търговията
със
P3
3B управлението
на
риска
на бенефициентите, получаващи
селскостопански
продукти,
стопанствата
подкрепа
хуманното отношение към
животните и управлението на
риска в селското стопанство
Възстановяване,
опазване
и
укрепване
на
биологичното
разнообразие, включително в зони
Възстановяване, опазване и
по „Натура 2000“ и в зони с
укрепване на екосистемите,
природни или други специфични
P4
4A
Обща подпомогната площ (ха)
свързани със селското и
ограничения и земеделие с висока
горското стопанство
природна стойност, както и на
състоянието на европейските
ландшафти (За земеделие и
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др.
развитие на селските райони)
подобни на тях, включени в
Възстановяване,
опазване
и
стратегията за ВОМР
укрепване
на
биологичното
разнообразие, включително в зони
Възстановяване, опазване и
по „Натура 2000“ и в зони с
укрепване на екосистемите,
природни или други специфични
P4
Обща подпомогната площ (ха)
4A
свързани със селското и
ограничения и земеделие с висока
горското стопанство
природна стойност, както и на
състоянието на европейските
ландшафти
(За
горско
стопанство)
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Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
P4
свързани със селското и
горското стопанство

Подобряване управлението на
водите, включително
4B управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и
развитие на селските райони)

Обща подпомогната площ (ха)

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
P4
свързани със селското и
горското стопанство

Подобряване управлението на
водите, включително
4B управлението на торовете и
пестицидите (За горско
стопанство)

Обща подпомогната площ (ха)

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
P4
свързани със селското и
горското стопанство

Предотвратяване на ерозията на
почвите и подобряване на
4C
Обща подпомогната площ (ха)
управлението им (За земеделие и
развитие на селските райони)

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
P4
свързани със селското и
горското стопанство

Предотвратяване на ерозията на
почвите и подобряване на
4C
Обща подпомогната площ (ха)
управлението им (За горско
стопанство)

Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
Обща подпомогната площ (ха)
подпомагане на прехода към
Повишаване на ефективността
нисковъглеродна и устойчива
P5
5A при потреблението на вода в
на изменението на климата
селското стопанство
икономика в селското
(Отнася
се
за
площта,
стопанство, сектора на храните
обхваната от инвестиции за
и горското стопанство
напояване)
Насърчаване на ефективното
Общ размер на инвестициите
използване на ресурсите и
Повишаване на ефективността
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5
подпомагане на прехода към
при потреблението на енергия в
и 8.6 и др. инвестиционни
нисковъглеродна и устойчива
P5
5B селското
стопанство
и (Сума от всички допустими
мерки, включени в стратегията
на изменението на климата
инвестиционни
разходи
хранително-вкусовата
за ВОМР
икономика в селското
публични и частни)
промишленост
стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
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Насърчаване на ефективното
Улесняване на доставките и
използване на ресурсите и
използването на възобновяеми
Общ размер на инвестициите
подпомагане на прехода към
източници
на
енергия,
на
нисковъглеродна и устойчива
5C странични продукти, отпадъци и
P5
на изменението на климата
остатъци, и други нехранителни
икономика в селското
суровини
за
целите
на (Сума от всички допустими
стопанство, сектора на храните
биоикономиката
инвестиционни
разходи
и горското стопанство
публични и частни)
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др.
Намаляване на емисиите на
нисковъглеродна и устойчива
подобни на тях, включени в
P5
5D парникови газове и амоняк от Обща площ (ха)
на изменението на климата
стратегията за ВОМР
селското стопанство
икономика в селското
стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
За мярка 4 и др. подобни,
Намаляване на емисиите на
нисковъглеродна и устойчива
Брой
на
подпомаганите
включени в стратегията за P5
5D парникови газове и амоняк от
на изменението на климата
животински единици (ЖЕ)
ВОМР
селското стопанство
икономика в селското
стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
Стимулиране на съхраняването и
подпомагане на прехода към
За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др.
нисковъглеродна и устойчива
поглъщането на въглерода в
подобни на тях, включени в P5
Обща площ (ха)
5E
на изменението на климата
сектора на селското и горското
стратегията за ВОМР
икономика в селското
стопанство
стопанство, сектора на храните
и горското стопанство
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Таблица 11:Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

за отч.
период
1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
Други
–
местни
поделения
на
вероизповедания
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(Моля, отбележете и
юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Друго(ако
е
приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:
от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
Лице, регистрирано

2

3

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от
МИГ

за отч.
период
5

от скл.
на
спораз.
6

Брой внесени
заявления от МИГ
за одобрение от
УО/ДФЗ

за отч.
период
7

от скл.
на
спораз.
8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

за отч.
период
9

от скл.
на
спораз.
10

Брой сключени
договори с
кандидати

за отч.
период
11

от скл.
на
спораз.
12

Процент
на
одобрени
е
колона 12
разделена
на колона
2
13

Брой договори с
изплатена
субсидия

за отч.
период
14

от скл.
на
спораз.
15

Процент
на
изплащан
е
колона 15
разделена
на колона
2
16

7
3
3

2

9
2
5

31

6
2
3
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по ТЗ
Общо от ОПРЧР

11

от ОПИК
ЧАСТНИ
Малко предприятие
Средно предприятие
Общо от ОПИК

6
2
8

ОБЩО:

50
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
Други
–
местни
поделения
на
вероизповедания
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(Моля, отбележете и
юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Друго(ако
е
приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:
от ОПРЧР
ПУБЛИЧНИ
Публичен
орган/община
НПО
ЧАСТНИ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Общо от ОПРЧР

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

Заявена
субсиди
я към
УО/ДФ
З

6

7

8

Одобрен
общ
размер
на
разходит
е по
проект
от
УО/ДФЗ
9

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от УО/ДФЗ

Сключени
договори

10

11

ОСТАТЪК
колона 2
минус
колона 11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

Изплатена
субсидия

12

13

14

1 220 000
47 540
100 000

90 000

996 205
150 000
330 000

2 933 745

886 430
250 000
350 000
1 486 430

39

от ОПИК
ЧАСТНИ
Малко предприятие
Средно предприятие
Общо от ОПИК

1 487 830
468 000
1 955 830

ОБЩО:

6 376 005
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

1

Заявен
Заявен
Одобрен
Заявен
общ
общ
Одобрен
общ
Субсидия
общ
размер на размер на
общ
Отхвърлено/
Заявена размер Одобрена
Име на
% на
по
размер на
Име на разходите разходите
размер на
оттеглено/
Мотив за
субсидия на разх.
Изплатена
кандидата/
заявената
проектите,
разходите
проекта
по
по
разходите
анулирано отхвърляне
към УО/
по
субсидия
получателя
помощ
одобрени
по проект
заявления заявления,
по проект
заявление
ДФЗ
проект субсидия
от МИГ
към
подадени подадени
от МИГ
от УО/
от
УО/ДФЗ
в МИГ
в МИГ
ДФЗ
УО/ДФЗ
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Мерки,
финансирани
от ПРСР 2014
- 2020 г.
(ЕЗФРСР)
………
Мерки, които
не са част от
ПРСР 2014 2020 г. , но са
включени в
Регламент
(EC) №
1305/2013
(финансирани
от ЕЗФРСР)
………
Мерки, извън
обхвата на
мерките от
Регламент
(EC) №
1305/2013, но
съответстващи
на целите на
регламента
(финансирани
от ЕЗФРСР)
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………
Мерки,
финансирани
от ОПОС
(ЕФРР)
………
Мерки,
финансирани
от ОПНОИР
(ЕСФ)
………
Мерки,
финансирани
от ОПРЧР
(ЕСФ)
………
Мерки,
финансирани
от ОПИК
(ЕФРР)
………
Мерки,
финансирани
от ПМДР
(ЕФМДР)
………
Общо:
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Таблица 14: Индикатори по отношение на цялостното прилагане на стратегията за ВОМР
ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР
Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

Брой

50

Протоколи от заседания на комисии,
база данни

Брой на одобрените заявения по ПРСР

Брой

31

Протоколи от заседания на комисии,
база данни

Брой на
ОП“РЧР“

Брой

11

Протоколи от заседания на комисии,
база данни

Брой на одобрените заявения по ОП
“Иновации и конкурентноспособност“

Брой

8

Протоколи от заседания на комисии,
база данни

Стойност на одобрените заявления по
ПРСР на база публичен принос

лева

2 933 745

База данни на МИГ

лева

1 486 430

База данни на МИГ

лева

1 955 830

База данни на МИГ

Стойност на одобрените заявления на
база публичен принос

лева

6 376 005

Протоколи от заседания на комисии,
база данни

Брой на сключените договори

Брой

50

База данни на МИГ

Брой

50

База данни на МИГ

Процент на успешно приключилите
проекти от сключените договори

%

90

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
СМР

Брой

48

База данни на МИГ

Брой
проектни
консултирани от МИГ

Брой

50

Отчети на МИГ

Вид
индикатор

Индикатор
Брой на одобрените заявения
всички фондове в Стратегията

Изходен

одобрените

заявения

по

по

Стойност на одобрените заявления по
ОП“РЧР“ на база публичен принос
Стойност на одобрените заявления по
ОП “Иновации и конкурентноспособност“ на база публичен принос

Брой на
плащане

подадените

искания

за

предложения,

за отч. период

от скл. на спораз.

Източник на информация

43

Резултат

Създадени работни места по проекти
със средства от ПРСР

Брой

13

База данни на
бенефициентите,

МИГ,

отчети

на

Създадени работни места по проекти
със средства от ОП“РЧР“

Брой

21

База данни на
бенефициентите

МИГ,

отчети

на

Брой активизирани лица, участвали в
проекти финансирани от
ОПРЧР
2014-2020 г.

Брой

145

База данни на
бенефициентите

МИГ,

отчети

на

Брой осигурени работни места за
представителите на уязвимите групи

Брой

5

База данни на
бенефициентите

МИГ,

отчети

на

Брой устойчиви проекти в края на
2023г.

Брой

50

База данни на
бенефициентите,

МИГ,

отчети

на

44

