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

 

1. Съдържание   

- Списък на съкращенията  

- Кратко резюме на извършените дейности  

2. Цели на стратегията за местно развитие  

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  

4. Управление на Местната инициативна група:  

5. Индикатори:  

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие:  

7. Проблеми:  

8. Информиране:  

9. Планирани дейности:  

10. Финансово изпълнение на СМР:  

11. Мониторинг и оценка:  

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

13. Приложения:  

 

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 Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е ангажиран 

в процеса по предоставяне на консултации на бенефициенти, организиране на прием и оценка 

на проекти. Организирани са общо 3 приема на проекти. В рамките на периодите на прием на 

проекти са постъпили общо 13 броя проекти по различните мерки на СМР. През отчетния 

период е реализирано и подписването на договорите с бенефициентите кандидатствали по 

мерки от СМР през предходните отчетни периоди.  

Успоредно с ангажиментите свързани с прием на проекти, екипът е провел и серия от 

мерки за информация, публичност, организиране на обучения за  повишаване капацитета на 

местната общност и проучвания свързани с територията. Реализирани са и дейности по обмяна 

на опит и добри практики с МИГ от държава членка на ЕС.  
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В съответствие с изискванията на нормативната база екипът на МИГ е изготвил 

необходимите отчетни доклади към управляващия орган. Подготвени и входирани за 

верификация и извършване на плащане са и заявки за плащане към ДФ Земеделие, по 

одобрените доклади.  

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

 

„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.” 

 

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. 

 

3.1. Прием и обработка на проекти: 

 

 През 2014 г. Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” проведе общо три кампании за 

прием на заявления за подпомагане по три отворени покани от Стратегията за местно 

развитие.  

По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по 

М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения; 

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет  по М 321, 

се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение; 

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 

311, М 312, М313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения. 

Общо за 2014 г., в периодите за прием на заявления, постъпиха общо 13 /тринадесет/заявления 

с проектни предложения. Всичките 13 /тринадесет/ са разгледани от АЕУС, одобрени от КИП 

и входирани в ДФЗ. От тях договориран е 1 /един/, 2 /два/ са отхвърлени, а 10 /десет/ са в 

процес на договориране.  
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 Общата стойност на безвъзмездна финансова помощ на проектите, които са одобрени 

от страна на МИГ и ДФЗ и проектите които са в процес на оценка от ДФЗ за 2014 г. е: 

786 855,37 лв. 

 Процента на договорени средства на база одобрени от МИГ и ДФЗ и проекти, които са 

в процес на одобрение от ДФЗ е приблизително 96% от наличния бюджет по мерки към 

края на 2014 г. 

 Процентното разпределение на одобрени и договорирани + проекти в процес на 

одобрение по отделните мерки е както следва: 

Мярка Бюджет по 

СМР 

Договорирани + 

в процес на 

оценка от ДФЗ 

% от бюджета 

на мярката 

121. Модернизиране на земеделските стопанства 

997 473,30 991,692.24 лв. 99.42% 

122. Подобряване икономическата стойност на горите 

19 558,30 0.00 лв. 0.00% 

123. Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти 

179 936,36 128,459.00 лв. 71.39% 

311. Разнообразяване към неземеделски дейности 398 989,32 382,897.90 лв. 95.97% 

312. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия 805 801,96 805,736.70 лв. 99.99% 

313. Насърчаване на туристическите дейности 293 374,50 283,243.79 лв. 96.55% 

321. Основни услуги за икономиката и населението в 

селските райони 

215 141,30 215,140.32 лв. 100.00% 

322. Обновяване и развитие на селата 215 141,30 207,584.03 лв. 96.49% 

Общо: 3,125,416.34 3,014,753.98 лв. 96.46% 

 

3.2. Подготовка на процедури от организираните приеми и входиране в ДФЗ 

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

Даскалови”, през 2014 г. са проведени две заседания на комисията за избор на проекти, 

съответно за оценка и разглеждане на проектите, постъпили в първото календарно тримесечие 

на 2014 г., и за проектите постъпили през трето календарно тримесечие на 2014 г. 

Административният екип на МИГ е комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по 

прием и разглеждане на проекти.  

 Трета поредна процедура за МИГ /Първа процедура за 2014 г./: Процедурата 

включва 973 стр. всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС 
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на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра общо 2 919 страници – 

номерирани, подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/. Трета 

процедура ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 31.03.2014 г. Трета 

процедура е изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ. 

Четвърта процедура за МИГ /Втора процедура за 2014 г./ : Процедурата включва 685 

стр. всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. 

Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра общо 2055 страници – номерирани, 

подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Четвърта процедура 

ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 30.09.2014 г. На 05. януари 2015 г. 

получихме писмо от ДФЗ за цялостното съгласуване и на четвърта процедура. 

 

3.3. Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти. 

 

 Успоредно с организирането на приеми на проекти екипът на МИГ е оказвал 

методическа помощ и предоставяне на консултации към потенциални бенефициенти. Пред 

отчетния период общо 5 потенциални бенефициенти са потърсили консултация от екипа на 

МИГ.  Всички са получили такива, като дейността по консултиране е надлежно 

протоколирана.  

 

3.4. Проведени обучения, семинари, информационни срещи, посещения в ЕС с цел 

обмяна на опит. 

 

 През отчетния период екипът на МИГ е организирал и провел дейности по 

информиране и обучения и семинари за повишаване на капацитета на местните общности. 

Проведени са 2 бр. информационни срещи по населени места предхождащи кампаниите по 

прием на проекти.  

 В рамките на отчетния период с проведени 2 бр. обучения предназначени за 

бенефициенти и местни лидери: 

1) Обучителен курс за членовете на екипа на МИГ, УС и ОС /изнесен/ за 

управление, мониторинг и оценка на проекти, възможности за актуализиране на СМР и 

нейното успешно прилагане. В обучението участие взеха 12 бр. представители на ОС, УС и 

екипът на МИГ; 

2) Тематично обучение за местни  лидери за изпълнение и отчитане на проекти. 

Главна цел на обученията бе да се развие капацитета на бенефициенти към СМР и екипа на 
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МИГ за управление на проекти, който е необходим за успешното прилагане на Стратегията за 

местно развитие на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“.  

Специфични цели на обучението: 

 Придобиване на умения по управление на проектния цикъл /основни етапи в процеса на 

реализация/; 

 Придобиване на умения по финансово управление, изпълнение и отчитане на проекти 

пред контролните органи; 

 Практическо запознаване с основни трудности и кризисни моменти и методи за 

решаването им в процеса на изпълнение на различни проекти / проекти включващи 

СМР, проекти за закупуване на техника и оборудване, други проекти/  

 Обучението е насочено основно към бенефициенти към СМР на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, както и към административния екип, който следва да развие опит и познания, 

даващи възможност правилно да консултира и насочва бенефициентите при възникване на 

трудности и въпроси в процеса на изпълнение на проектите им. В обучението участие взеха 12 

човека. 

3) В периода 24.11.2014 – 28.11.2014 г. е организирано посещение за 6 бр. 

представители на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови с място на провеждане: 

Република Гърция, о-в Крит. Организация домакин бе LAG Heraklion Development Agency 

S.A. / МИГ Агенция за развитие на Хераклион АД. В рамките на посещението е проведена 

работна среща между българските и гръцките представители. По време на разговорите 

домакините представиха организацията, организационната структура, методите на работа, 

както правилата и принципите, по които се прилага подхода LEADER в Гърция и в частност на 

о. Крит. Представени бяха също основните направления по който работи организацията, 

методите за финансиране и администриране, примери за успешно завършени международни 

проекти. Г-н Боян Костадинов направи представяне на МИГ Брезово, Братя Даскалови, като 

запозна домакините с особеностите на Стратегията за местно развитие, напредъка по 

прилагането й както с цялостното прилагане на LEADER в България.  

Следващата част от визитата включи посещения на реализирани проекти, които са 

тематично селектирани от организацията домакин. 

 

 

 

 3.5. Подготвени отчети и заявки за плащане. 
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 През 2014 г. екипът на Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” е подготвил и 

входирал в МЗХ отчети за изпълнение на дейността: 

 През месец януари 2014 г. – Отчет за последното тримесечие на 2013 г.; 

 През месец април 2014 г. – Отчет за първото тримесечие на 2014 г.; 

 През месец юли 2014 г. – Отчет за периода април – юни 2014 г.; 

 През месец октомври 2014 г. - Отчет за периода юли – септември 2014 г; 

 През месец януари 2015 е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие на 

2014 г., който е в процес на обработка от МЗХ. 

 През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за 

плащане депозирани в ДФЗ, както следва: 

 Заявка за плащане за извършени разходи от април до септември 2013 г. подадена в ДФЗ 

през 2014 г. – одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода октомври - декември 2013 г., 

изплатени през 2014 г., от които МИГ има непризнати 312, 00 лв. от ДФЗ; 

 Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 2014 

г. – одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода април - юни 2014 г. – одобрени от 

ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 Изразходените средства за дейности от стартиране на СМР от юни 2012 г. до 31.12.2014 

г. са в съотношение 57,49 % / 42,51% 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 2014 г: 

Брой приети и обработени проекти: 13 бр. 

Брой одобрени от МИГ проекти: 13 бр. 

Брой подадени в ДФЗ проекти:  13 бр. 

Брой одобрени резервни проекти: 0 бр. 

Брой проекти, изчакващи договориране 10 бр. 

Брой подадени доклади за извършени 

дейности в МЗХ: 

4 бр. 

Брой одобрени от МЗХ доклади: 4 бр. 

Стойност на непризнатите от МЗХ разходи: 61,00 лв. 

Брой подадени заявки за плащане в ДФЗ: 4 бр. 

Брой на одобрени и изплатените от ДФЗ 

заявки за плащане: 

4 бр. 

Стойност на непризнатите от ДФЗ разходи: 0 лв. 

Брой на заявките в процес на одобрение от 

ДФЗ: 

1 бр. /подадена през 2015 г. за периода юли – 

септември 2014 г./ 



8 

 

 

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 

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 

 

 

19 

 

19 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  55 

 

 

 

26 

 

163 

  

 
 

 Забележка: 18 договора подписани през 2014 по проекти от приеми в предходни 

години и 1 договор по проект от прием през 2014. 

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 4 души /5 души до месец март 2014, единият от експертите 

по СМР подаде искане за напускане/. АЕУС администрира реализацията на СМР. 
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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 Сдружението. Приети и обработени са 13 проекта. 

Всички 13 са одобрени и депозирани за разглеждане в ДФЗ. Организирани и проведени са две 

заседания на комисията за избор на проекти /КИП/. В отчетния период АЕУС е провел 5 

консултации на потенциални бенефициенти. Организирани и проведени са серия от дейности 

за обучение и популяризиране.  

В отчетния период са проведени 13 заседания на УС на МИГ, на които са разисквани 

различни организационни въпроси свързани с дейността на МИГ.  

 

5. Индикатори. 

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 

Постигнат

о 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 

5 72 

Брой на участниците в дейностите за 

придобиване на умения и постигане на 

обществена активност 

Няма предвиден 

индикатор в СМР 

47 658 

Брой подадени заявления за 

кандидатстване по СМР 

53 13 37 

Дял на одобрените заявления за 

кандидатстване, % 

Няма предвиден 

индикатор в СМР 

0.00% 56.25% 

     Забележка: % на одобрени заявления е изчислен като отношение между броя одобрени и подадени от МИГ в ДФЗ проекти /32/ 

отнесено към броя на подписаните договори /18/. В предходния период няма подписани договори поради което е посочено 

0% 

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 

 

4/броят на обученията и инф. 

срещи/ 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  55 

26 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране Няма предвиден индикатор в СМР 

 

21 
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Допълнително приложение индикатори съгласно СМР на МИГ Брезово, Братя Даскалови 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единиц

а  

Цел до 

края 

на 

страте

гията  

Постигна

то 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 18 18 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по СМР 

брой 53 18 18 

Общ обем на публичния принос хил.лв. 3,907 2,225.00 2,225.00 

Подкрепени новосъздадени 

микропредприятия 

брой 4 4 4 

Подкрепени проекти за интегриран 

туризъм 

брой 5 4 4 

Проекти реализирани извън 

общинските центрове 

брой 25 25 25 

Брой проекти на частни 

бенефициенти 

брой 20 13 13 

Брой проекти на публични 

бенефициенти 

брой 30 5 5 

Резултат 

Създадени работни места брой  60 ………… ……. 

Участници, завършили успешно 

обучение 

брой  55 26 137 

Жени, завършили успешно обучение брой 35 12 79 

Млади хора до 40 г. и жени, 

успешно реализирали проекти по 

СМР 

брой 20 ………. ……… 

Население от територията, което се 

ползва от подобрени услуги 

брой 6000 6583 6583 

Увеличение на реализираните 

нощувки в бази за настаняване на 

територията  

дял 10% …… ………. 

Стопанства, прилагащи биологично 

земеделие 

брой 3 …… ……… 

 

Забележка: Индикаторите са попълнение на база подписани договори с ДФЗ. 

 

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 
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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.  

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. 
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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. 

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;     
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 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 

По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по 

М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения; 

 

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет  по М 321, 

се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение; 

 

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 

311, М 312, М313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения. 

 

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

През 2014 г. са предприети и извършени следните действия за прилагане на СМР: 

Прием и обработка на проекти: 
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По Трета покана, отворена за периода от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г., с бюджет съответно по 

М 122, М 123, М 311, се приеха общо 2 /две/ заявления с проектни предложения; 

По Четвърта покана, отворена за периода от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г., с бюджет  по М 321, 

се прие 1 /едно/ заявление с проектно предложение; 

По Пета покана, отворена за периода от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г., с бюджет по М 121, М 

311, М 312, М313 и М 321, се приеха общо 10 /десет/ заявления с проектни предложения. 

Стойността на инвестициите които ще постъпят на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови посредством одобрените и входирани в ДФЗ проекти е на стойност: 786 855,37 

лв./безвъзмездна помощ/ 

 Подадените в МИГ проекти са на стойност приблизително 96% от наличния бюджет.  

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

 През 2014 г. е получено 1 писмо за одобрение от ДФЗ на 1 проект. 

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 2014 г и за 

проектите постъпили през трето календарно тримесечие. Административният екип на МИГ е 

комплектовал и депозирал в ДФЗ двете процедури по прием и разглеждане на проекти.  

 Трета поредна процедура за МИГ /Първа процедура за 2014 г./: Процедурата 

включва 973 стр. всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС 

на МИГ. Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра общо 2 919 страници – 

номерирани подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Трета 

процедура ведно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 31.03.2014 г. Трета 

процедура е изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ. 

Четвърта процедура за МИГ /Втора процедура за 2014 г./ Процедурата включва 685 

стр. всяка, от които номерирана, подписана и подпечатана от председателя на УС на МИГ. 

Процедурата е изготвена в 3 еднообразни екземпляра общо 2055 страници – номерирани 

подписани и подпечатани / 2 за ДФ „Земеделие” и 1 за архива на МИГ/ Четвърта процедура в 

едно с проектите е депозирана в ДФ „Земеделие” на 30.09.2014 г. Четвърта процедура е 

изцяло одобрена и съгласувана от ДФЗ. 

 

Консултации предоставени от екипа на МИГ на потенциални бенефициенти. 

През 2014 екипът на МИГ е предоставил 5 консултации на потенциални бенефициенти. 
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Проведени обучения, семинари и информационни срещи. 

 

През 2014 г. са проведени 2 бр. обучения; 2 бр. информационни срещи по населени места. 

Общият брой на участниците в информационните събития и обучения е: 47 души. 

 

Подготвени отчети и заявки за плащане. 

 

 През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил и входирал в 

МЗХ отчети за изпълнение на дейността: 

 През месец януари 2014 г. – Отчет за последното тримесечие на 2013 г. – одобрен 

изцяло от МЗХ; 

 През месец април 2014 г. – Отчет за първото тримесечие на 2014 г. – одобрен изцяло от 

МЗХ; 

 През месец юли 2014 г. – Отчет за периода април – юни 2014 г. – одобрен изцяло от 

МЗХ; 

 През месец октомври 2014 г. - Отчет за периода юли – септември 2014 г - одобрен 

изцяло от МЗХ; 

 През месец януари 2015 е подготвен и входиран отчет за последното тримесечие на 

2014 г., който е в процес на обработка от МЗХ. 

 През 2014 г. екипът на МИГ Брезово, Братя Даскалови е подготвил заявки за 

плащане депозирани в ДФЗ, както следва: 

 Заявка за плащане за извършени разходи от април до септември 2013 г. подадена в ДФЗ 

през 2014 г. – напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода октомври - декември 2013 г., 

изплатени през 2014 г., от които МИГ има непризнати 312, 00 лв. от ДФЗ; 

 Заявка за плащане за извършени разходи през първото календарно тримесечие на 2014 

г. – напълно одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 Заявка за плащане за извършени разходи за периода април - юни 2014 г. – напълно 

одобрени от ДФЗ и изплатени през 2014 г.; 

 

Подготвени искания за изменение на СМР: 

1 бр.  
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Искането за промяна на договор е одобрено, с което се приеха изменения в Процедури за 

прилагане СМР на Сдружението. 

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 ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Наименование на 

кандидата 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: Стойности одобрени от КИП % на 

БФП 

Статус 

на 

проект

а към 

31.12.2

014 

Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

Кристина Димитрова 

Пейчева 

Вид на инвестицията: “Закупуване на 

селскостопанска техника и оборудване” 

191 078.62 

лв 

114 647.17 

лв 

60% В 

процес 

на 

разгле

ждане 

„ВИНАРТ 

СТЕФАНОВИ“ ООД 

 

Вид на инвестицията: „ЗАКУПУВАНЕ  НА 

ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР 

ЗА ОБРАБОТКА НА ЛОЗОВОТО 

СТОПАНСТВО НА „ВИНАРТ 

СТЕФАНОВИ“ ООД“ 

50 134,51 лв. 20 053,80 

лв. 

40% В 

процес 

на 

разгле

ждане 

 

 

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. 

 

 
Мярка 123 ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Клас

иран

е 

Наименовани

е на 

кандидата 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Стойности одобрени от КИП % 

на 

БФ

П 

Статус на 

проекта 

към 

31.12.2014 

Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. ММ Енерджи 

2011 ЕООД 

Вид на инвестицията: Закупуване на 

мобилна линия за производство на пелети 

 

256 918,00 лв. 128 459,00 

лв. 

50

% 

В процес на 

разглеждан

е 

 

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

В СМР няма предвидени мерки по ос 2. 
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 Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР). 

 
 

Мярка 311 - ПОКАНА 3 /трета покана от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г./ 

Клас

иран

е 

Наименовани

е на 

кандидата 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА Стойности одобрени от КИП % на 

БФП 

Статус 

на 

проект

а към 

31.12.2

014 

Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. Леро1 ЕООД 

 

Вид на инвестицията: „Разнообразяване към 

неземеделски дейности чрез организиране 

на интегриран селски авио  туризъм в 

селски район” 

398 989,32 лв. 271 320,00 

лв.  

70% Отхвъ

рлен 

Мярка 313 - ПОКАНА 3 /трета покана от 13.02.2014 г. до 11.03.2014 г./  

1. Община  

Братя 

Даскалови 

Вид на инвестицията: „Спортни атракциони 

към туристически маршрут пещера 

Чирпан бунар - Гранитски дъб - Момина 

могила с.Братя Даскалови” 

98 134,70 лв. 98134,70лв. 100% Отхвъ

рлен 

Мярка 321 - ПОКАНА 4 /четвърта покана от 17.03.2014 г. до 19.03.2014 г./  

1. община 

Брезово 

„Доставка на специализирано оборудване 

за кухненски блок към Общинска служба 

за социални услуги – община Брезово” 

53 577,00 лв 53 577,00 

лв. 
100% Одобре

н 

Мярка 311 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Класиран

е 

Наименова

ние на 

кандидата 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ Стойности одобрени от КИП % 

на 

БФ

П 

Статус на 

проекта към 

31.12.2014 
Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. Леро1 

ЕООД 

Вид на инвестицията: „Развлекателни 

туристически полети с парапланер” 

253,506.00 лв. 177 454.20.

лв 

70

% 

В процес на 

разглеждане 

2. Еврало 

ЕООД 

Вид на инвестицията: „Развлекателни 

туристически полети с парапланер” 

253,506.00 лв. 177 454.20.

лв 

70

% 

В процес на 

разглеждане 

3. „ВИНАРТ 

СТЕФАНО

ВИ“ ООД 

Вид на инвестицията: „ЗАКУПУВАНЕ 

НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЗА 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ” 

 

39,985.00 

лв 

27 989,50 

лв 

70

% 

В процес на 

разглеждане 

 

Мярка 312 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Класиран

е 

Наименова

ние на 

кандидата 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ Стойности одобрени от КИП % 

на 

БФ

П 

Статус на 

проекта към 

31.12.2014 
Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. „АВИС 

СТИЛ 

ДИЗАЙН“ 

ЕООД 

Вид на инвестицията: „Закупуване на 

оборудване и софтуер за извършване на 

геодезически и проектантски услуги“  

 

20 825.85 лв 

 

14 578,10 

лв. 

70

% 

В процес на 

разглеждане 
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2. „ПТ-АГРО 

КОНСУЛТ

”ЕООД 

Вид на инвестицията: Мобилен център за 

бизнес, консултантски и туристически 

услуги 

  35 622,00 лв 24 935,40 

лв 

70

% 

В процес на 

разглеждане 

 

Мярка 313 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Класиран

е 

Наимено

вание на 

кандидат

а 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ Стойности одобрени от КИП % 

на 

БФ

П 

Статус на 

проекта към 

31.12.2014 
Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. община 

Брезово  

Вид на инвестицията: «Насърчаване на 

туристическите дейности в община 

Брезово, чрез закупуване на преместваем 

туристически информационен център, 

закупуване на мобилна сцена и оборудване 

за провеждане на туристически 

мероприятия, представящи традиционното 

местно културно наследство» 

 

88,004.00 лв. 
 

88,004.00 

лв. 

100

% 

В процес на 

разглеждане 

 

Мярка 321 - ПОКАНА 5 /Пета покана от 09.09.2014 г. до 19.09.2014 г./ 

Класиран

е 

Наименован

ие на 

кандидата 

ПРОЕКТНА ИДЕЯ Стойности одобрени от КИП % 

на 

БФ

П 

Статус на 

проекта към 

31.12.2014 
Левова 

стойност на 

проекта 

одобрена от 

КИП 

Размер на 

одобрена 

БФП - лв 

1. община 

Братя 

Даскалови 

Вид на инвестицията: „Доставка на  

нов автомобил за нуждите на 

Домашния социален патронаж към 

Общинска администрация с.Братя 

Даскалови” 

 

16 280   лв. 

16 280   лв. 100

% 

В процес на 

разглеждане 

 

 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

МИГ Брезово, Братя Даскалови не изпълнява проекти по между-териториално и трансгранично 

сътрудничество 

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; 

Огромно забавяне в сроковете за разглеждане на проектите от страна на ДФЗ. 

Средната продължителност за разглеждане на един проект достига 200 дни, като се 

добави срокът на разглеждане от МИГ от момента на кандидатстване до подписване 

на договор отнема близо година.  

Всички проекти, които включват строителство са вече силно рискови. 

Бенефициентите кандидатствали през първата половина на 2013 г. очакваха, че ще 

имат на разположение за изпълнение цялата 2014 и до септември 2015. Заради 

забавянето на договорирането те ще разполагат само с 9 месеца за строителство. 

Огромно забавяне в съгласуването на процедурите за обществени поръчки от ДФЗ на 

общинските проекти, което блокира процеса на изпълнение. 

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

 Всички трудности при реализацията на СМР се дължат на несъвършенства в 

нормативната база и забавяне на обработката на подадените от МИГ проекти, 

доклади и заявки за плащане. Трудностите са основно от финансово естество и са 

резултат от нормативно разписаните изисквания за финансово изпълнение: 

 Авансът е в размер само на 20% от предвидените разходи за 

управление и популяризиране. 

 Аванса се приспада на 100% от заявките за плащане за 2013 и 2014, 

което остава МИГ без финансов ресурс; 

 Налице е голямо забавяне в процеса от подаване на отчетен доклад до 

възстановяване на средствата /7-8 месеца/, което остава МИГ без оборотни 

средства; 

 МИГ е ограничен във възможностите за развиване на стопанска 

дейност, което ограничава и възможностите за ползване на заемен капитал от 

финансови институции; 

 Това съотношение за всяка заявка подадена през 2015 г. следва да е 

поне 60/40, което означава че МИГ следва да разполага през целия период както 
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със средства за администриране така и със средства за популяризиране, 

придобиване на умения и обществена активност. 

 Съществуването ни изцяло зависи от благоволението на местните 

публични власти и възможностите им за отпускане на заем. 

- Какви мерки са предприети. 

Екипът на МИГ е предприел действия за минимизиране на всички видове разходи. 

Поради липса на средства не са изпълнени част от предварително заложените 

дейности през годината. Екипът на МИГ прави постоянни анализи и финансови 

разчети на база на които се преценя коя от одобрените дейности да се изпълни и в 

какъв обем. През месец декември 2014 г. МИГ е получил безлихвен заем от Община 

Брезово в размер на 45 000 лв. за успешно приключване на 2014 г. В края на месец 

февруари 2015 г. МИГ ще се нуждае от нов заем в размер на 50 000 лв. за успешно 

приключване на 2015 г.  

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

пресата – местни/ регионални/национални медии.  

 

През годината МИГ е изготвил рекламни материали, популяризиращи Сдружението. 

Поддържа се сайта на организация, чрез който се предоставя пълна информация на 

местната общност. Проведени през годината са информационни срещи по населени места и 

обучения за местни лидери и бенефициенти изпълняващи проекти. В регионални медии се 

публикуват покани и информация касаеща дейността на МИГ. 

 

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 2015 

 
1. Разходи за проучвания на 

територията на МИГ 

Анализ за цялостното прилагане на СМР на територията ана МИГ -  аналитичен доклад 

и препоръки, грешки, добри практики, насоки за бъдещо развитие. 

 

2.    Разходи за обучение на 

екипа, ангажиран в 

прилагането на  

стратегията за местно 

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  
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развитие 2.2. 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. 

 2.3. Включване във форум  "Роля на местните лидери при изпълнение на 

СМР", във връзка с необходимостта за усъвършенстване на уменията на 

екипа- двудневен. Такса участие - 3 човека   

2.4.  Включване във форум на тема "Международни партньорства и 

възможности за развитие " , във връзка с необходимостта за усъвършенстване 

на уменията на екипа.  Такса участие -3 човека  

2.5. Включване във форум на тема "Устойчиво управление на земите и 

планиране на строителството в земеделския фонд", във връзка с 

необходимостта членовете на екипа да имат базови умения за работа по ЗУТ.  

Такса участие  - 3 човека 

2.6. Включване във форум на тема „Ефективно използване на ресурсите в 

земеделието”, във връзка с необходимостта за усъвършенстване на уменията 

на екипа за използването на ресурсите. Такса за участие  - 3 човека 

2.7. Включване във форум на тема  „Въздействие на Стратегиите за местно 

развитие върху околната среда на териториите”, във връзка с необходимостта 

членовете на екипа да имат базови умения за изпълнение на СМР. Такса за 

участие  - 3 човека 

2.8. Включване във форум на тема  „Ефективно използване на ресурсите в 

туризма”, във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови 

умения за оценка за оценка на ресурсите в туризма.Такса за участие  - 3 

човека 

2.9. Включване във форум на тема  "Конфликт на интереси - правна рамка и 

практики", във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат базови 

умения за управление конфликта на интереси. Такса за участие  - 3 човека 

3.    Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност: 

3.1 разходи за обновяване и поддръжка на интернет страница (външна 

услуга) 

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

от дейността и други 

3.3.1 предпечат и печат на Информационен бюлетин на МИГ: 2 изд. х 500 бр. 

3.3.2 предпечат и печат на брошура отчитаща дейността през годината 1 изд. 

х 1000 бр. на български и 25 броя на английски)  

3.3.3 Публикации и реклами в медии 

3.4  отпечатване на брошури, рекламни материали, 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.) 

3.5 други разходи за популяризиране, информиране и публичност; 

3.5.1 разходи за изработване на рекламни артикули за МИГ  - (напр. 

тениски, шапки, химикали, чанти, тефтери, календари, ключодържатели и 

др.) за 2015 

3.6. Информационни срещи за населението на територията през 2015 г. 

3.7. Пътуващ семинар по ЛИДЕР на територията на МИГ:  Разходът 

включва, пътни, наем зала, кафе пауза, материали /местни заинтересовани 

лица + 3 представители на екипа на МИГ/ 

3.8. Отчитане на резултатите от СМР и обсъждане на проблемите на 

бенефициентите - 1 семинар. Цели да оптимизират средата и 

популяризиране на ЛИДЕР. Изнесен: наем на зала, нощувки, модератори, 

храна, транспорт, материали. Участници: екип на МИГ, представители на 

УС и ОС, местна общност.  

4 Разходи за организиране 

на обучение на местни  

лидери 

4.1. Разходи за организиране на тематични обучения за местни  лидери "Възможности 

за кандидатстване за БФП в новия програмен период, нова ОСП" 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 -  
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10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4 

 
 

Забележка: Общият брой на подадените в МИГ проекти е през 2014 г. е 13. Същите са одобрени от 

МИГ. Всички 13 проекта са входирани в ДФЗ, от, които 2 са отхвърлени/отказани.По мярка 

311 и мярка 313. 

Забележка: Всички договори на проектите подадени в МИГ през 2012 и 2013 са подписани през 2014 г., 

поради което са отразени в тази таблица. 

Забележка: 

Оттегленото заявление по мярка 121 също е от прием 2012 - 2013. Оттеглено е през март 

2014 

Забележка: 

Всички изпълнени проекти са от приеми 2012 - 2013, но са изпълнени и платени през 2014, 

поради което са включени в таблицата. 

Забележка: Оттегленото заявление по мярка 321 е от приеми 2012 - 2013, но е оттеглено през 2014 г. 
  

 

 

 

 

Име на мярката

брой лева брой лева брой лева брой лева

3 498,131.31 1 389148.51 8 856991.27 3 408863.6

121
Модернизиране на 

земеделските стопанства

2 241,213.13 1 389,148.51 8 856,991.27 3 408863.6

122

Подобряване 

икономическата стойност 

на горите

0 0 0 0 0 0 0 0

123

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти

1 256,918.18 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Неприложимо 0 0 0 0 0 0 0 0

10 1,247,040.55 3 610,627.18 10 1367907.34 0 0

311
Разнообразяване към 

неземеделски дейности

4 934,597.00 1 387,600.00 0 0.00 0 0

312
Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-

предприятия

2 56,447.85 0 0 4 766,223.20 0 0

313 Насърчаване на 

туристическите дейности

2 186,138.70 1 98,134.70 1 195,239.79 0 0

321

Основни услуги за 

икономиката и населението 

в селските райони

2 69,857.00 1 124,892.48 3 198,860.32 0 0

322
Обновяване и развитие на 

населените места

0 0.00 0 0 2 207,584.03 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13 1,745,171.86 4 999,775.69 18 2,224,898.61 3 408,863.60

Сключени 

договори

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това 

число мерките от ос 2 на ПРСР)

4.1.3. Мерки насочени към качеството 

на живота/ разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на ПРСР)

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество

О тхвърлени 

/оттеглени/

анулирани

заявления

О БЩО :

Код на 

мярката 

За периода на доклада

01.01.2014 – 31.12.2014 година

Подадени

заявления

Изплатени

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това число 

мерките от ос 1 на ПРСР)
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Таблица 5 

 

 
 

 

 

 

Таблица 6  

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен от ДФЗ за 

подпомагане по мярка от СМР. 

 

 

 

 

Име на мярката

брой лева брой лева брой лева брой лева

12 2,987,665.78 1 389,148.51 8 856,991.27 3 408,863.60

121 Модернизиране на 

земеделските стопанства

11 2,730,747.60 1 389,148.51 8 856,991.27 3 408,863.60

122 Подобряване 

икономическата 

стойност на горите

0 0 0 0 0 0 0 0

123 Добавяне на стойност 

към земеделски и горски 

продукти

1 256918.18 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21 3,323,017.56 4 859,627.18 10 1,367,907.34 0 0

311
Разнообразяване към 

неземеделски дейности

5 1,183,597.00 2 636,600.00 0 0 0 0

312
Подкрепа за създаване и 

развитие на микро-

предприятия

6 1,188,892.65 0 0 4 766,223.20 0 0

313
Насърчаване на 

туристическите дейности

3 385,664.44 1 98134.7 1 195,239.79 0 0

321
Основни услуги за 

икономиката и 

населението в селските 

5 353,751.21 1 124,892.48 3 198,860.32 0 0

322
Обновяване и развитие 

на населените места

2 211112.26 0 0 2 207,584.03 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

33 6,310,683.34 5 1,248,775.69 18 2,224,898.61 3 408,863.60

Код на 

мярката 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад

Подадени

заявления

О тхвърлени 

/оттеглени

/анулирани

заявления
Сключени 

договори Изплатени

О БЩО :

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР)

4.1.2. Мерки насочени към 

околната среда/стопанисване на 

земята (в това число мерките от ос 

2 на ПРСР)

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР)

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество



25 

 

Код 

на 

мярка

та 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Общ 

размер на 

разходите, 

за които 

се 

кандидатс

тва със 

заявление

то за 

подпомаг

ане, лв. 

Одобре

на сума 

(общо 

допусти

ми 

разходи 

по 

проекта

), лв. 

Процен

т на 

субсиди

ята по 

проекта, 

% 

Одобр

ен 

разме

р на 

субси

дията, 

лв. 

Разме

р на 

изпла

тенит

е от 

РА 

средс

тва, 

лв. 

ЗАБЕЛЕ

ЖКА 

1 2 3 4 5 6 7 8   

121 Модернизиран

е на 
земеделски 

стопанства 

Стрела 2007 

ООД/ земеделска 
техника 

228780,34 228780,

34 

39% 89021,96 89021,96 Подадени 

през 2013, 
одобрени 

от ДФЗ 
през 2014 

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ПТЗК Таньо 

Енчев/ 

земеделска 
техника 

304644,37 304644,

37 

40% 121857,74 121857,74 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ЕТ Георги Троев/ 

земеделска 

техника 

150184,6 150184,

6 

50% 75092,3 75092,3 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ЗП Антон Троев/ 

изграждане на 

овчарник 

165967,54 165967,

54 

50% 82983,77 0 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

Страйк 1 ЕООД/ 

земеделска 

техника 

333268,07 210289,

68 

40% 84115,88 0 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ЕТ Людмил 

Работов/ 

земеделска 
техника 

390987,43 390987,

43 

50% 195493,72 195493,72 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ЗП Пламен 

Дамянов/ 

земеделска 
техника 

137034,61 137034,

61 

50% 68517,31 0 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

Агро комплекс 

Златосел ЕООД 

земеделска 
техника 

389519 349771,

47 

40% 139908,59 0 

  

121 Модернизиран

е на 

земеделски 
стопанства 

ЗП Кристина 

Пейчева/ 

земеделска 
техника /ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

191078,62 0 0 0 0 
Подадени 
през 2014, 

чакат 

одобрение 
от ДФЗ 

121 Модернизиран

е на 

земеделски 

стопанства 

ВИНАРТ 

СТЕФАНОВИ 

ООД/ земедескла 

техника /ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

50134,51 0 0 0 0 

  

123 "Добавяне на 

стойност към 
земеделски и 

горски 

продукти" 

ММ Енерджи 

2011 ЕООД/ 
мобилна 

инсталация за 

производство на 
пелети/ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

256918 0 0 0 0 

  

311 Разнообразява
не към 

неземеделски 

дейности 

Винарт 
Стефанови ООД / 

автомобил за 

селски 

туризъм/ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

39985 0 0 0 0 

Подадени 

през 2014, 

чакат 

одобрение 

от ДФЗ 
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311 Разнообразява

не към 
неземеделски 

дейности 

Еврало ЕООД/ 

оборудване за 
парапланеризъм/

ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

253506 0 0 0 0 

  

311 Разнообразява

не към 

неземеделски 
дейности 

Леро 1 ЕООД/ 

оборудване за 

парапланеризъм/

ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

253506 0 0 0 0 

  

312 "Подкрепа за 
създаване и 

развитие на 

микропредпри
ятия" 

Планита АТ 
ЕООД/ къща за 

гости 

361207,88 349800,
93 

70% 244860,65 0 Подадени 
през 2013, 

одобрени 

от ДФЗ 
през 2014 

312 "Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 
микропредпри

ятия" 

ЕТ СВЕЖЕН/ 

къща за гости 

175450,64 175392,

64 

70% 122774,85 0 

  

312 "Подкрепа за 

създаване и 
развитие на 

микропредпри

ятия" 

Бианка ММ 

ЕООД/ къща за 
гости 

314286,28 287911,

01 

70% 201537,7 0 

  

312 "Подкрепа за 
създаване и 

развитие на 

микропредпри
ятия" 

БДБ КОНСУЛТ 
ЕООД/ 

работилница за 

ремонт на 
двигатели 

281500 281500 70% 197050 0 

  

312 "Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 
микропредпри

ятия" 

Авис стил дизайн 

ЕООД/ ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

20825,85 0 0 0 0 Подадени 

през 2014, 

чакат 
одобрение 

от ДФЗ 

312 "Подкрепа за 

създаване и 
развитие на 

микропредпри

ятия" 

ПТ Агро Консулт 

ЕООД  ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

35622 0 0 0 0 

  

313 Насърчаване 

на 
туристическит

е дейности 

Фондация 

Чолчеви къщи/  

199525,74 195239,

79 

100% 195239,79 0 
Подадени 

през 2013, 

одобрени 
от ДФЗ 

през 2014 

313 Насърчаване 

на 
туристическит

е дейности 

Община Брезово 

ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

88004 0 #DIV/0! 0 0 
Подадени 

през 2014, 

чакат 

одобрение 

от ДФЗ 

321 Основни 

услуги за 
населението и 

икономиката в 

селските 
райони 

Община Братя 

Даскалови 

107001,73 94061,1

6 

100% 94061,16 0 
Подадени 

през 2013, 

одобрени 
от ДФЗ 

през 2014 

321 Основни 

услуги за 

населението и 
икономиката в 

селските 
райони 

Община Брезово/ 52000 51222,1

6 

100% 51222,16 0 

  

321 Основни 
услуги за 

населението и 

икономиката в 
селските 

райони 

Община Брезово / 53577 53577 100% 53577 0 
Подадени 

през 2014, 

одобрен от 
ДФЗ 2014 
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321 Основни 

услуги за 
населението и 

икономиката в 

селските 
райони 

Община Братя 

Даскалови ЧАКА 

ОДОБРЕНИЕ 

ОТ ДФЗ 

16280 0 0% 0 0 
Подадени 
през 2014, 

чакат 

одобрение 
от ДФЗ 

322 Обновяване и 

развитие на 
населените 

места 

Община Братя 

Даскалови 

83751,89 81213,3

1 

100% 81213,31 0 Подадени 

през 2013, 
одобрени 

от ДФЗ 

през 2014 

322 Обновяване и 
развитие на 

населените 

места 

Община Брезово  127360,37 126370,
72 

100% 126370,72 0 

  

 

 

 

 

 

Таблица 7  

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

за подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления).Отказани от ДФЗ. 

 
Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Отхвърле

но/оттегл

ено/анули

рано 

заявление 

 

(Моля, 

посочете 

вярното) 

Мотиви за отхвърляне на заявлението 

 

(Посочва се мотивът за всеки 

бенефициент с отхвърлено заявление 

за подпомагане) 

ЗАБЕЛЕЖКА 

1 2 3 4 5 6 

121 Модернизиране 

на земеделски 

стопанства 
АГРО БИО 

ИНВЕСТ ООД  

155659.4 оттеглен   

Подаден 2013, 

оттеглен 2014 

311 Разнообразяване 

към 

неземеделски 
дейности Леро 1 ЕООД  

271320 отхвърлен 

от ДФЗ 

Поискан е още на етап оценка, лиценз за 

извършване на дейност, а лицензът се 

придобива едва чак след извършване на 
инвестицията, за която се кандидатсва.  Подаден 2014 

313 Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

Община Братя 

Даскалови 

98134.7 отхвърлен 

от ДФЗ 

кандидатсва се за туристически спортни 

обекти-атракционни площадки за фитнес 

на открито, които се изграждат по 
протежение на туристически маршрут 

съществуващ в момента. Отказан е с 

мотив, че това е спортнаинфраструктура. 
Въпреки, че по 313 се допускат 

съоружения за спорт на открито. 

Подаден 2014 

321 Основни услуги 

за населението и 
икономиката в 

селските райони 

Община Брезово 124892.48 оттеглен 

от 
кандидата 

заради забавяне в разглеждането от ДФЗ 

Подаден 2013, 

оттеглен 2014 
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*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.  

 

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. 

 

Съгласно изискванията на процедурата за прилагане на СМР е сформирана комисия, която 

да извършва посещения на място, за да проследи изпълнението на проектите, които вече са 

стартирали изпълнение на предвидените инвестиции.  

 

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: 12.02.2015 г. 

Радньо Манолов: ………………………………………….. 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

Подпис и печат на МИГ 

 


