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ГОДИШЕН ДОКЛАД -резюме 

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2„ПРИЛАГАНЕ 

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

 Период на отчитане 01.01.2020 - 31.12.2020 г. Пореден номер на доклада № 3 Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР 
Споразумение №РД50-41/27.04.2018г. Седалище и адрес на управление на МИГ Гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“  №1 Председател на колективния управителен орган/ представляващ МИГ 
Сали  Рамадан – Председател на УС 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница 

Тел/ Факс:  03071 /42-05,  

електронен адрес: 
mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 

интернет страница: 

www.mig-kirkovo-zlatograd.com 

Настоящият доклад е приет от Управителния съвет на МИГ Кирково-Златоград, с решение 
№ УС-37.193/19.01.2020г.  Пълният текст на доклада е публикуван на сайта на МИГ, раздел 
Стратегия/Годишни доклади:  https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-

za-vomr/godishni-dokladi-za-izpalnenie-na-strategiyata  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КАНДИДАТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ: През 2020г. екипът на МИГ Кирково - Златоград осигуряваше взаимодействие  с представители на заинтересованите страни, чрез консултиране и подпомагане на бенефициентите от територията, по мерките включени в СВОМР и намеренията им за кандидатстване с проекти. Изпълнението на заложените приоритетни области в Стратегията за Водено от общностите местно развитие несъмнено оказва своето въздействие върху групите и секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ-а, като през отчетния период „МИГ Кирково - Златоград“ стартира приеми по още четири мерки по ПРСР от Стратегията за водено от общностите местно развитие,  с което продължи да надгражда постигнатите през   2018 и 2019 г. резултати. Бяха провеждани консултации, както по време на информационни срещи и обучения така и индивидуално в офисите на МИГ. В резултат на ограничителните мерки против Covid-19, бе създадена организация за предоставяне на консултации, информация и подкрепа на кандидати и бенефициенти, с отчет на здравните и противоепидемиологични изисквания за провеждането им. Въпреки, че броят на обученията през второто полугодие  бе по-малък от планирания, бяха организирани и проведени два броя непланирани онлайн обучения чрез платформата Zoom, които намериха добър отзвук, радваха се на интерес и които отчитаме като полезни.   

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  
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Интересът към възможностите, които предоставя Стратегията се засилва значително, съдейки от многобройните посещения на официалния сайт, фейсбук страницата, както и от посещенията в двата офиса на МИГ в Златоград и Кирково. Категории дейности на МИГ: 
 Организира общи (за отчитане етапното изпълнение на Стратегията) и тематични (по групи или мерки) прояви относно изпълнение на СВОМР или конкретни мерки от нея; 
 Подпомага прилагането на Стратегията; 
 Информира потенциални кандидати с Условията за кандидатстване и изпълнение по предвидените мерки; 
 Консултира представители на заинтересованите страни относно процедурите при разработка на проекти; 
 Обучава местни лидери,  оценители, външни експерти, кандидати; 
 Ръководи и обслужва набирането и одобряването на проекти; 
 Осъществява наблюдение на изпълнение на одобрените проекти, чрез предоставен от бенефициентите код за достъп на служителите на МИГ. 

 

През 2020г бяха обявени 5 процедури за приеми на проектни предложения по 
процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сформирани са 4 

оценителни сесии, изпълнени са в срок, а петият прием приключва след края на отчетния 
период, както следва: 

 ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ – Кирково - Златоград               
Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - 

Златоград” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР. 
- Бюджет на приема 53 404,04 лв. 
- Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок: 30.03.2020 г. – 17:00ч.  
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 07.05.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ - 08.05.2020 г. 

 

 ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград,                 
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; 

- Бюджет на приема 684 530,00 лева 

- Начало на първи прием: 17.02.2020 г. Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 
часа.  

- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 03.07.2020 г. 

 

 ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград,              
Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, чрез подхода ВОМР. 

- Бюджет на приема (размер на БФП - 293 370,00 лева 

Процедурата е с два крайни срока за прием:  
- Начало на първи прием: 06.07.2020 г. Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа. 
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г. 

 

 ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград,                
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.   

- Начало на втори прием: 01.09.2020 г., Втори краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 часа. 
- Бюджет на приема (размер на БФП)  359 156,50 лева 

- Приемане на Оценителен Доклад от УС на МИГ - 14.12.2020 г.  

- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 17.12.2020 г. 
 

 ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград,               

Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските райони 
2014-2020, чрез подхода ВОМР. 
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- Бюджет на приема (размер на БФП)- 101 220,00 лева 

- Начало на прием: 02.11.2020г.  Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа. 
Удължен Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа, съгласно Решение № УС-36.187 на 
УС на МИГ.  
 

Общият брой подадени проектни предложения са 17 за 2020г., разпределени по 
мерки от Стратегията, както следва:  

1.  6 броя - Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на 
МИГ”-втори прием;  

2. 4 броя - Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ –първи прием; 
3. 2 броя - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 

и/или развитието на селскостопански продукти” – първи прием; 
4. 3 броя - МИГ Кирково-Златоград Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ -втори прием; 

5. 2 броя - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара 
и/или развитието на селскостопански продукти” – втори прием, до края на отчетния 
период 31/12/2020; 
 

 Изпълнени в срок са 4 оценителни сесии: 
 ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202-S02 МИГ –Кирково – Златоград,              
Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - 

Златоград”.  

- Начало на оценката -31.03.2020 г., Край на оценката -05.05.2020 г.,  
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-07.05.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 08.05.2020 г. 

 

 ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224-S01 МИГ Кирково – Златоград,              
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; 

- Начало на оценката -19.05.2020 г., Край на оценката -30.06.2020 г.,  
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 03.07.2020 г. 

 

 ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225-S01 МИГ Кирково – Златоград,              
Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти”  

- Начало на оценката - 08.09.2020 , Край на оценката -16.10.2020 г.,  
- Приемане на Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 г. 
- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г. 

 

 ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224-S02 МИГ Кирково – Златоград,                
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”.  

- Начало на оценката -02.11.2020 , Край на оценката – 09.12.2020г.,  
- Приемане на Оценителен Доклад от УС на МИГ-14.12.2020 г.  

- Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 17.12.2020 г. 
 След одобрение с решения на УС на МИГ, оценителните доклади са изпратени до съответните УО и ДФЗ, за проверка и решение по компетентност. Движението по тях е следното: 

 ОДОБРЕНИ - 2 ДОКЛАДА ПО ПРСР – мярка 7,5,1 първи и втори прием, заедно с 1 извадково проектно предложение по втори прием; 
 В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ ОТ ДФЗ - 3 ДОКЛАДА ПО ПРСР – Мярка 4,1 –първи и втори прием и по Мярка 4,2- първи прием, както и един доклад по мярка 6,4   - чийто прием и оценка от МИГ бяха изпълнени през 2019 г.    Обобщено, въздействието по групи и сектори е както следва: 

 През отчетния период са подписани 6 административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР. 
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 ПРСР - Мярка  7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на 
МИГ”- по първи и втори прием 6 (шест) договора на общата стойност на                          БФП - 

782 183,80 лв.; По Програма за развитие на селските райони 2014-2020 са подписани договори само по публичните мерки: 
 Мярка  7,2 - „Инвестиции в малки по мащаби инфраструктура“ – за двете общини,  
 Мярка 7,5 –„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство“.  Все още ДФ Земеделие не е потвърдил одобрените от МИГ през 2019г., 11 проектни предложения по мярка 6,4 „Инвестиции в неземеделски дейности“, които пряко биха подпомогнали бизнеса на територията по която, именно там фирмите проявиха и най-голям интерес при кандидатстване. На този етап от изпълнението на СВОМР е постигнато частично въздействие, върху групите / секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ, тъй като стартирали са 20 проекта, по които има подписани договори. Същевременно, не са одобрени от страна на ДФЗ оценителните доклади по останалите 3 процедури по ПРСР, включените в тях общо 19 одобрени от МИГ проектни предложения, като от тях: 
 11 - по мярка 6,4;  
 8 - по мярка 4,1 и 4,2  
 в очакване за подписване на 3 договора по одобрена процедура мярка 7,5,1.  

 Поддържа се директна и индиректна връзка със заинтересованите страни чрез информиране в местни и регионални печатни медии, чрез интернет страницата на МИГ, чрез издаване на информационни брошури и бюлетини, а също така и чрез индивидуални консултации в офиса на МИГ. Проведени са информационни срещи и обучения на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по мерките,  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР. 
 Стратегическа цел 1 „Устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез 

повишаване конкурентоспособността на местната икономика, инвестиции в селското 
стопанство, създаване и развитие на микропредприятия в неземеделски сектори, създаване на 
достъп до заетост“ е насочена към развитие на местната икономика. Наличният потенциал и интерес е намерил отражение в двата приоритета: 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 се реализира през 2020г. чрез следните 2 мерки, предвидени за финансиране : 
 4,1  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР  - Към 

отчетния период са разработени Условията за кандидатстване, качени в ИСУН2020 и след 
одобрение на УО е обявен прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по №BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково –  Златоград, Мярката е с два  крайни 
срока: Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа.; бюджет по мярката: 684 530,00лв.;  

Приет Оценителен Доклад първи прием с решение № УС-31.164/01.07.2020г.- втори 
прием с решение № УС - 35.184/14.12.2020г. 

 4,2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” от ПРСР - Към отчетния период са разработени 
Условията за кандидатстване, качени в ИСУН2020 и след одобрение на УО е обявен прием на 
проектни предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
процедура №BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково –  Златоград, Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции 
в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” с два 
крайни срока: Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа.; бюджет по мярката: 293 370,00 лв.  
           Приет Оценителен Доклад  първи прием  с решение №УС - 34.180/20.10.2020г. 
По Стратегическа цел 1 са организирани четири приема по две мерки. В изпълнение на Стратегическа цел 1 са постъпили 11 проектни предложения на обща стойност 1 355 782,00 лв. в т.ч   

- 4  по мярка 4,1  - първи прием на обща стойност  - 619 115,00 лв. 
- 3  по мярка  4,1 –втори прием на обща стойност –  364 567.00 лв.  
- 2  по мярка 4,2 – първи прием на обща стойност  - 372 100,00 лв 

- 2  по мярка 4,2 – втори  прием на обща стойност  - 357 446,29 лв 
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По Стратегическа цел 1, са одобрени от МИГ 8 проекта, в т.ч. БФП 

- 2  по мярка 4,2 –  първи прием БФП  -  186 050,00 лв. 
- 4  по мярка  4,1  - първи прием БФП  - 325 373,00 лв. 
- 2  по мярка  4,1 – втори прием  БФП – 184 180,00 лв.  

По Стратегическа цел 1 се изпълняват или са изпълнени през отчетния период 11 проекта,  
на обща стойност  3 268 823 в, м т. ч. БФП 3 051 865,64 лв: ОПРЧР  - Мярка ЧР-1 обучение и заетост -4  проекта, ОДР – 1 099 245,75 лв т.ч. изплатени 600 298,05 лв ОПИК   - Мярка ИК 2,2- Подкрепа за МСП -7  проекта, ОДР – 2 169 577,64 лв, БФП-1 952 

619,89 лв,  изплатена субсидия  1 713 980,58 лв. Шест от проектите по тази мярка са изцяло изпълнени. 
 КЪМ ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Стратегическа Цел 2: „Създаване на качествена 
жизнена среда и повишаване на качеството на живот на местната общност чрез инвестиции в 
публична инфраструктура, подобряване на достъпа до социални услуги , развитие на туризма и 
съхраняване на културното наследство» е насочена към публичната инфраструктура, местна идентичност и социална интеграция.  По Стратегическа цел 2 през 2020г. е организиран втори прием по Мярка 7.5.1 с остатъчния финансов ресурс от първи прием през 2019г.- 53 404,04 лв. В изпълнение на Стратегическа цел 2 са постъпили 6 проектни предложения на обща стойност 114 886,00 лв., по Процедура BG06RDNP001-19.202 „МИГ – Кирково – Златоград“ Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”. По Стратегическа цел 2, са одобрени от МИГ, след извършени корекции на бюджета на ПП в размер на 11 512,00 лв., както следва: 

-  3 проекта на обща стойност - 53 059,40 лв.  
-  3 резервни проекта на обща стойност - 50 314,60 лв. 

По Стратегическа цел 2 са подписани 6 административни договора с БФП 100% и 
общ размер на допустимите разходи и БФП – 141 140,33 лева. 

 Средно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Бенковски "Учим се от миналото, живеем в настоящето и създаваме нашето бъдеще" Общ размер допустимите разходи и БФП - 19 400,00 лв. 
 Сдружение за социална интеграция Златоград „Златната кухня на Златоград-Кирково“Общ размер допустимите разходи и БФП - 17 367,40 лв. 
 Община Златоград „Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково" Общ размер допустимите разходи и БФП - 52 005,00 лв. 
 ОБЩИНА КИРКОВО "Съхраняване и популяризиране на нематериалното културно природно наследство на територията на община Кирково" Общ размер на допустимите разходи и БФП - 19 510,00 лв. 
 СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ "Валоризация на местното културно и природно наследство за развитие на туризъм“ Общ размер допустимите разходи и  БФП - 13 380,96 лв. 
 Сдружение "Дельо Хайдутин"-"Гайдата - от траките до днес" Общ размер на допустимите разходи и БФП - 19 520,00 лв. 

 Общата сума на изпълняваните проекти по тази Цел е 923 366,36 лева, в т.ч.: ПРСР - Мярка 7,2 - Общо допустими разходи и  БФП – 391 120,34 лв.-1 проект, в т.ч. изплатени 192 918,18 лв 

- Мярка 7,5, - Общо допустими разходи и  БФП - 141 183,36 лв- 5 проекта; 
 ОПРЧР- Мярка ЧР-2-Социални и здравни дейности , ОДР и БФП -386 954,64 лв – 2 проекта, в т.ч. изплатени 309 563,71 лв  

 Екипът на МИГ е реализирал редица дейности за популяризиране на СВОМР. Изпълнението на описаните дейности допринася за изпълнението на целите на Стратегията за ВОМР. 
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РЕЗЮМЕ ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЕМИ И ДОГОВАРЯНЕ КЪМ ОТЧЕТНИЯ  ПЕРИОД : 
 Проведени процедури по мерки от Стратегията на МИГ Кирково – Златоград за периода на СМОМР/ за отчетната година включително одобрени от УО на ОП, ДФЗ и сключени договори 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ Цел 

2018-21 

Регистрирани 
МИГ 

Одобрени 
от МИГ 

Одобрени 
от УО 

Договори 

ПРСР 2014-2020 

(ЕЗФРСР) 

24 46/11 21/8 1/0 1 Мярка 4.1 8/8 7/7 6/6 0 0 Мярка 4.2 6 4/4 2/2 0 0 Мярка 6.4 8 33/0 11/0 0 0 Мярка 7.2 2 2/0 2/0 1/0 1/0 

Др. ЕЗФРСР 4 13/6 9/3 9/9 6/6 Мярка 7.5.1 4 13/6 9/3 9/9 6/6 

ОПРЧР (ЕСФ) 6 7/0 6/0 6/0 6/0 Мярка ЧР – 1 (Ос1, ИП 
1,3,6) 

4 5 4 4/1 4/1 Мярка ЧР – 2 (Ос2, ИП 3) 2 2 2 2 2 

ОПИК (ЕФРР) 5 7/0 7/0 7/0 7/0 Мярка ИК 2.2 5 7 7 7 7 

Общо: 39 73/17 43/12 24/11 20/7 

 

 

 
 

 

 На сайта на МИГ-а, потенциалните бенефициенти могат да се запознаят също и с принципите на подхода ВОМР и възможностите за финансиране, които предоставя Стратегията за Водено от общностите местно развитие. На интернет страницата на МИГ се публикува информация за всички предстоящи събития, свързани с дейността на сдружението - покани/графици за информационни срещи и обучения, покани за приеми на проектни предложения по мерките от Стратегията. 
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 ДЕЙСТВИЯ НА МИГ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДОГОВОРИТЕ с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ; От функционирането на МИГ са сключени  20 административни договори по 5 мерки от СВОМР, по три  оперативни програми, като 7 от договорите са през отчетния период. Със Заповеди на Изпълнителния директор на МИГ, са определени  отговорници  от екипа, които да осъществяват  съдействие във връзка с правилното изпълнение на всеки от 20-те финансирани проекта, както и изпълнението на изискванията в административните договори. Заповедите са изпратени на Бенефициентите. Издадени са кодове за достъп в ИСУН на отговорните служители в модул Изпълнение на съответните проекти.  Мониторингът се осъществява по електронен  път – в ИСУН. Осъществени са и посещение на място за всеки от Бенефициентите.  Текущото изпълнение на одобрените проекти е видимо в динамика и на сайта на МИГ, групирано по мерки https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane   

 

ВЪЗНИКНАЛИ ТРУДНОСТИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ. 
Основен проблем №1 пред  екипа на МИГ Кирково - Златоград по време на изпълнение на дейностите през отчетния период  е забавянето от страна на ДФЗ  при одобрението на 
оценителните доклади  на проведените от МИГ процедури. Проблемът не е само за нашия МИГ, а масов. Въпреки  ангажиментите на ръководството на ДФЗ и неговия  Изпълнителен директор относно регламентиране на някакви срокове, същите не се спазват.   МИГ Кирково -Златоград е подало искане за одобрение на оценителния доклад по  процедура по ПРСР: 

 Процедура  BG06RDNP001-19.195 „МИГ – Кирково – Златоград“ по Мярка 
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – оценителен доклад, одобрен от МИГ (с 11 одобрени от 33 подадени проектни предложения) на 25.04.2019, представен в ДФЗ на 08.05.2019г.; Към датата на изготвяне на доклада,  Оценителният доклад  по  тази процедура не е одобрен от ДФЗ, което на практика довежда до: 

- Намаляване авторитета на МИГ, защото екипа на МИГ следва да дава обяснения за необоснованото забавяне одобрението на проектите, което в повечето случаи не е по причина на МИГ ; 
- Отказ на одобрени кандидати за сключване на договор, поради променена икономическа ситуация, пазарна среда или фирмено състояние; 
- Риск от неусвояване на средствата предвидени по Стратегията, поради съчетаване на горните два фактора;  Въпреки предприетите мерки за преодоляване на това забавяне, то все още е факт. Това се отразява върху актуалността на одобрените от МИГ проекти, които не са сключили административни договори, поради неодобрението на процедурата. Бизнес идеята, част от дейностите, проектните разходи и параметрите на бизнес плана стават неактуални след такова забавяне, което значително понижава ефективността на обявяваните от МИГ процедури по ПРСР 

2014-2020. Същата трудност е посочена е за предходния отчет за 2019, но на практика ситуацията по тази процедура вече е още по-обезпокоителна. 
 

Втората трудност – неравноправното тълкуване на  проектни предложения с еднакъв статус от одобрени  от ДФЗ процедури. По мярка  7,2 и по мярка 7,5 – два приема , които са  одобрени оценителни доклади, са сключени договори само с част от одобрените проекти. Налице са случаи, в които един от одобрените от ДФЗ и МИГ проекти е с подписан договор преди повече от 16 месеца, а друг одобрен проект по същата процедура „чака за договаряне“. 

 

Третата трудност  - липсата на  общи указания за изпълнение на проекти по ПРСР чрез ВОМР, които да бъдат ползвани от бенефициентите за еднозначни тълкувания. 
 Пламен Чингаров, Изпълнителен Директор 

 

https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД – 2020  в лева 

 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Заявен общ 
размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Заявена 
субсидия по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Интензитет 
на 

заявената 
помощ, % 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 

МИГ 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
МИГ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от УО/ДФЗ 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1 750 

902,84 
913 150,65 52% 1 192 882,00 614 153,70 1 192 882,00 614 153,70 0,00 0,00 192 918,18 

Мярка 4,1 1 009 156,55 526 082,50 52% 808 582,00 422 003,70 808 582,00 422 003,70 0,00 0,00 0,00 Мярка 4,2 741 746,29 387 068,15 52% 384 300,00 192 150,00 384 300,00 192 150,00 0,00 0,00 0,00 Мярка 6,4 0,00 0,00 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Мярка 7,2 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 918,18 

Мерки, извън 
обхвата на мерките 
от Регламент (EC) № 
1305/ 2013, но 
съотв. на целите на 
регл (фин.ЕЗФРСР) 

114 886,00 114 886,00 100% 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 0,00 

Мярка 7,5,1  114 886,00 114 886,00 100% 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 52 971,87 0,00 

Мерки, 
финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ) 

0,00 0,00 100% 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 802 973,38 Мярка  ЧР-1 (Ос1, ИП 
1,3,6) 

0,00 0,00 100% 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 328 961,60 540 349,59 Мярка  ЧР-2 (Ос2, ИП 
3) 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 623,79 

Мерки, 
финансирани от 
ОПИК (ЕФРР) 

0,00 0,00 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 079,38 Мярка ИК 2,2 0,00 0,00 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 284 079,38 

Общо: 1 865 

788,84 
1 028 036,65 55% 1 574 815,47 996 087,17 1 574 815,47 996 087,17 381 933,47 381 933,47 2 279 970,94 

(излишните редове да се изтрият) 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове ОТ СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 
Бюджет 

субсидия 

Заявен общ 
размер 

Заявена 
субсидия   в 

МИГ 

Одобрен от 
МИГ-общ 

размер 

Субсидия, 
одобрена от МИГ 

Субсидия по 
договори 

одобМИГ/бюдж дог/ 
бюдж 

Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г.  хил.лв 

2 738 5 971 4 130 3 322 2 313 391 84,5% 14,3% Мярка 4,1 684 530,00 1 009 156,55 526 082,58 808 582,00 422 003,70 0,00 61,6% 0,0% Мярка 4,2 293 370,00 741 746,29 387 068,15 384 300,00 192 150,00 0,00 65,5% 0,0% Мярка 6,4 977 900,00 3 437 599,96 2 434 555,32 1 346 878,57 916 414,14 0,00 93,7% 0,0% Мярка 7,2 782 320,00 782 183,80 782 183,80 782 183,80 782 183,80 391 120,34 100,0% 50,0% 

Мерки, извън обхвата на 
мерките от Регламент (EC) № 
1305/ 2013, но съотв. на 
целите на регламента 
фин.ЕЗФРСР), хил.лв 

196 276 276 195 195 141 99,8% 72,2% 

Мярка 7,5,1  195 580 276 461,96 276 461,96 195 147,83 195 147,83 141 140,33 99,8% 72,2% 

ПРСР/ЕЗФРСР, хил. лв 2 934 6 247 4 406 3 517 2 508 532 85,5% 18,1% 

 ОПРЧР (ЕСФ), хил. лв 1 486 1 875 1 875 1 486 1 486 1 486 100,0% 100,0% 

Мярка  ЧР-1 (Ос1, ИП 1,3,6) 1 099 453,36 1 405 917,65 1 405 917,65 1 099 245,75 1 099 245,75 1 099 245,75 100,0% 100,0% Мярка  ЧР-2 (Ос2, ИП 3) 386 954,64 469 399,20 469 399,20 386 954,64 386 954,64 386 954,64 100,0% 100,0% 

ОПИК (ЕФРР), хил. лв 1 956 2 196 1 977 2 170 1 953 1 953 99,8% 99,8% 

Мярка ИК 2,2 1 955 800 2 196 453,64 1 976 808,29 2 169 577,64 1 952 619,89 1 952 619,89 99,8% 99,8% 

Общо, хил.лв 6 376 10 319 8 258 7 173 5 947 3 971 93,3% 62,3% 

 
 


	На този етап от изпълнението на СВОМР е постигнато частично въздействие, върху групите / секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ, тъй като стартирали са 20 проекта, по които има подписани договори. Същевременно, не са одобрени от страна...
	 11 - по мярка 6,4;
	 8 - по мярка 4,1 и 4,2
	 в очакване за подписване на 3 договора по одобрена процедура мярка 7,5,1.
	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР.
	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;
	ВЪЗНИКНАЛИ ТРУДНОСТИ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ.


