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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

№
1.

Съдържание
Данни за Сдружението

2.

Списък на съкращенията, включени в доклада

Стр.
1
2

3.

Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите
заинтересовани лица на територията на МИГ
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4.

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

5.

Изпълнение на целите на СВОМР;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.
Управление на Местната инициативна група;
Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение;
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;
Индикатори
Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики;
Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

14.

Опис на приложения;

2
3
4-6
6
6-7
7
7
7-12
12
12-20
20

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

1.
2.
3
4
5
6
7

СВОМР
МИГ
ОЦ
УО
ПРСР
ДФЗ
ОП РЧР

Стратегия за водено от общностите местно развитие
Местна инициативна група
Основна цел
Управляващ орган
Програма за развитие на селските райони
Държавен фонд „Земеделие”
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

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

През отчетния период не е обявяван и извършен прием на проектни предложения към
Стратегията за ВОМР , респективно не е възможно въздействие от изпълнението на СВОМР
върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ, но през периода са
извършени информационни събития за популяризиране на СВОМР и информиране на
потенциалните кандидати за възможностите за кандидатстване към Стратегията.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива;

Проведен е семинар с представители на ромската общност за популяризиране на одобрената
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ СРЕДЕЦ“, възможностите за
кандидатстване с проекти по мерките от двете програми и начина за подаване на проектни
предложения - представяне на електронната система ИСУН.
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5.Изпълнение на целите на СВОМР;

ОЦ 1.Насърчаване на икономическото развитие и подобряване на икономическите условия
на територията, насърчаване на ефективното използване на ресурсите и повишаване на
заетостта
Приоритет 1.1.Развитие на земеделския и преработвателен сектор и повишаване
конкурентоспособността на местната икономика, чрез прилагане на иновации.
Специфични цели:
1.1.1. Подкрепа за земеделските стопани за въвеждане на иновации (земеделски и неземеделски)
за подобряване на икономическата им устойчивост, включително за модернизация и
техническо обновление на производството и преработката на селскостопанската
продукция.
ОЦ 2. Устойчиво развитие, подобряване на инвестиционния интерес, средата и качеството
на живот в територията.
Приоритет 2.1. Подпомагане създаването на основни услуги за населението чрез развитието на
неземеделски дейности, създаването и развитието на малки и средни предприятия и
увеличаване на заетостта.
Специфични цели:
2.1.1. Развитие и стимулиране на предприемачеството чрез подобряване на
конкурентоспособността и ефективността на хранително вкусовата, преработвателната
промишленост и бизнеса свързан с услуги;
2.1.2. Разработване на нови продукти и дейности съобразени максимално с местните особености
и наличие на ресурси съобразени с принципите на устойчивото развитие;
2.1.3. Насърчаване разнообразяването към неземеделски дейности и диверсификация на
икономическите дейности;
2.1.4. Насърчаване развитието и създаването на неземеделски микропредприятия;
2.1.5. Развитие на териториална идентичност, утвърждаване на местни храни и напитки,
създаване на къси вериги за доставка;
2.1.6. Подкрепа за инициативи целящи използването на местни продукти и услуги, както и на
възобновяеми енергийни източници.
Приоритет 2.2. Подобряване качеството на живот в населените места, на условията за социален
и духовен живот, опазване и утвърждаване на местната идентичност.
Специфични цели:
2.2.1. Подобряване на облика и качеството на живот в населените места на територията на
„МИГ Средец“;
2.2.2. Подобряване на достъпа на населението до социални услуги, подобряване качеството и
разнообразието на наличните социални услуги и услуги свързани със спорта, здравето,
свободното време и личната реализация;
2.2.3. Подкрепа за разработване и подобряване на извънкласното обучение и работа с деца в
партньорство с местната власти и читалищните настоятелства;
2.2.4. Опазване, възстановяване и поддържане на културно историческото и природно
наследство на територията и използването му за развитието на региона.
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ОЦ 3.Подобряване на местния капацитет и качеството на човешките ресурси,
стимулиране на трансфера на знания и иновации, преодоляване на негативните социалноикономически тенденции, насърчаване на социалното приобщаване.
Приоритет 3.1. Изграждане на капацитет и умения.
Специфични цели:
3.1.1. Подобряване на капацитета, конкурентоспособността и ефективността в земеделските
практики на територията на „МИГ Средец“ чрез изграждане на капацитет и информиране
с цел подобряване на качеството на работната ръка.
Приоритет 3.2. Социално-икономическа интеграция на ромската общност
Специфични цели:
3.2.1. Интегриране на ромското население чрез преодоляване на ранното отпадането от
училище, насърчаване на образованието и квалифицирането и активното включване в
социалния и икономически живот.
Приоритет 3.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в
неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост.
Специфични цели:
3.1.1. Намаляване на социалното изключване чрез подкрепата за предоставяне на социални
(свързани с деинстуционализацията) здравни и образователни услуги с фокус върху уязвимите
групи и малцинства в т.ч. децата, младежите, ромите, хората с увреждания и хората над 65 г.
Неприложимо за отчетния период.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

През периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 год . не са извършени дейности по прием на проектни
предложения към СВОМР и изпълнение на Стратегията.
Попълнена е колона 2 на таблици 1, 2, 3, 5, 6, 8 ,11 и 12 , касаеща показателите заложени в
Стратегията.
1.

Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ;

През 2017 год. МИГ СРЕДЕЦ

разработи

единна процедура за подбор на проекти към СВОМР,

спазвайки Минимални изисквания за реда за оценка на проектни предложения.

Разработени са Насоки за кандидатстване по:
 Мярка 2.9.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи,
хора в неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост, ОП
РЧР 2014-2020., процедура BG05M9OP0012.015 „ВОМР МИГ СРЕДЕЦ - ЗА ПОДОБЪР ЖИВОТ„ , същата е съгласувана с Министъра на финансите, очаква се
окончателно съгласуване от УО на ОП РЧР;
Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, ПРСР 2014-2020г;
 Подмярка: 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства, ПРСР 2014-2020 г .
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Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

За отчетния период е изготвена ИГРП за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР.
В ИГРП за 2017 год. бе заложен прием по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, ПРСР 2014-2020г. и Мярка
2.9.3. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в

неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост, ОП РЧР 2014-2020,
която е публикувана на електронната страница на МИГ. Заложените срокове в ИГРП не се спазиха, по
причини, независещи от Местната инициативна група.
В този отчетен период се изготви ИГРП за прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР
за 2018 година.


Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;

През отчетния период се организираха и проведоха следните събития по информиране и
подпомагане на потенциалните кандидати:
 10 информационни срещи в пет населени места- с. Момина църква, с. Бистрец, с. Дебелт,
с. Дюлево и с. Загорци. Първите пет срещи се проведоха през месец ноември в периода
15.11 – 22.11.2017 г. вкл. с цел популяризиране на приоритетите за местно развитие и
възможностите за кандидатстване с проекти. Вторите пет срещи се проведоха през месец
декември в периода 04.12- 20.12.2017 г. вкл. с цел запознаване на местната общност за
възможностите за кандидатстване,
представяне
и разяснение на насоките за
кандидатстване по мерките с предстоящ прием – 2.9.3 по ОПРЧР и 7.2 по ПРСР от
СВОМР на „ МИГ Средец“ и начина на подаване на проектни предложения по
оперативните програми –представяне на електронната система ИСУН 2020;
 4 информационни семинара в гр. Средец. за популяризиране на одобрената Стратегията
за Водено от общностите местно развитие на „МИГ СРЕДЕЦ“, възможностите за
кандидатстване с проекти по мерките от двете програми и начина за подаване на проектни
предложения - представяне на електронната система ИСУН, както следва:
- 11.12.2017 г. с представители на Община Средец и културните институции, социални
дейности, НПО и образованието;
-12.12.2017 г. с представители на Община Средец, социални предприятия, читалища и
неправителствени организации за представяне на възможностите по мерки 2.9.3 и 2.9.1. от
ОПРЧР;
-13.12.2017 г. със земеделски стопани и представители на местния бизнес;
-14.12.2017 г. с представители на ромската общност.
 Едно двудневно обучение
на тема: „Изготвяне на бизнес план, заявление и
окомплектоване с всички съпътстващи документи за кандидатстване към Стратегията за
ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ .



Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор;

През периода покани за прием не са обявени и прием на проектни предложения не е осъществен.
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2.

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

„МИГ СРЕДЕЦ“ има създадена деловодна система и архив от предходния програмен период, която е
обновена и се поддържа и в програмен период 2014-2020 год.

3.

Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на

електронната страница на МИГ;
Местната общност се информира за предстоящите и проведените събития свързани с дейността на МИГ,
чрез :
 Електронната страница на МИГ www.mig-sredets.eu , за поддръжката, за която е сключен Договор
№ РД 50-192-1/01.12.2016 год. с „ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД.

 Публикации в регионален ежедневник „Черноморски фар”, сключен Договор № РД 50192-2а/01.12.2016 г.
 печатни и рекламни материали, на основание
сключен Договор № РД 50-192-4/
08.05.2017 г. с ЕТ „ТУТО - КОСТАДИН КЪНЕВ” , както следва:
• Плакати;
• Листовка;
• Рол банер;
• Табели с информация;
• Бележници;
• Календари ;
• Чаши ;
• Конферентни;
• Торби от плат ;
• Чадъри.

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 за отчетния период.
5.

Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През 2017 год. не се осъществи прием на проектни предложения по мерките от СВОМР по ПРСР,
поради промени в нормативната уредба във връзка с прилагането на ИСУН 2020.
6. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР.
Неприложимо за периода.
8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
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Не е извършена промяна през периода.
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);
Не е извършена промяна.
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
Не е извършена промяна.
4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
Не е извършена промяна.
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);
Не е извършена промяна.
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
Не е извършена промяна.
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);
Не е извършена промяна.
8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);
Не приложимо.
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е
приложимо);
Не е извършена промяна.

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и
изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е приложимо);

През отчетния период не са извършени посещения на място от представители на УО на
ПРСР, ДФЗ и ОП РЧР.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични
индикатори от СВОМР на МИГ.
Мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 (ЕЗФРСР)
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 1.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 1.1 Дейности за професионално обучение и придобиване на умения
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Индикатор (описание)

Мерна
единица

Цел до
края/сто Източник на информация
йност

Общ обем на инвестициите в
обучение/придобиване на умения

лева

29 500

Общ брой на участниците в семинарите

брой

55

Общ брой на участниците в семинарите с тема
свързана със земеделие и храни

брой

45

Брой двудневни семинари с продължителност 18
часа

брой

3

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства

Индикатор (описание)

Мерна
единица

Общ обем на инвестициите

лева

Проекти получили подкрепа

брой

Проекти свързани с подкрепа на стопанства от
приоритетните сектори на стратегията

%

Подпомогнати млади земеделски стопани

брой

Стопанства въвели нова технология/техника или
продукт

брой

Създадена заетост (брой работни места)

брой

Цел до
края/сто Източник на информация
йност
783 000 Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
11
електронна страница, електронен
регистър
за постъпилите проекти
10
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
2
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
3
анализи за отчитане, годишни
доклади.
6

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Индикатор (описание)

Мерна
единица

Цел до
края/сто Източник на информация
йност

Общ обем на инвестициите

лева

195 000

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в
преработка и търговия на селскостопански
продукти

брой

2

Проекти финансирани по мярката

брой

2

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с

8

Проекти на земеделски стопани, получаващи
подкрепа за инвестиции в преработка на
суровини от приоритетните сектори

брой

Създадена заетост

1

4

кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Индикатор (описание)

Мерна
единица

Цел до
края/сто Източник на информация
йност

Общ обем на инвестициите

лева

458 000

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за
инвестиции в неселскостопански дейности

брой

4

Земеделски стопанства, получаващи подкрепа за
инвестиции в неселскостопански дейности

брой

1

%

10

Проекти за производствени дейности

брой

1

Създадена заетост

брой

4

Проекти на млади хора и/или жени

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура
Индикатор (описание)

Мерна
единица

Цел до
края/сто Източник на информация
йност

Общ обем на инвестициите

лева

378 300

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции в
малка по мащаби инфраструктура

брой

4

Подпомогнати обекти на образователна
инфраструктура

брой

1

%

40

брой

3

Население ползващо се от подобрената среда и
услуги
Населени места в който има обновена
инфраструктура

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

9

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.5 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура
Индикатор (описание)
Общ обем на инвестициите

Мерна
единица
лева

Цел до
края/сто Източник на информация
йност
50 000

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции,
свързани в публична инфраструктура свързана с
популяризиране на културно-историческото
наследство на територията

брой

2

Проекти, получаващи подкрепа за инвестиции,
свързани в публична инфраструктура свързана с
популяризиране на природното богатство на
територията

брой

2

%

50

Дял от населението, обхванато от проектните
дейности

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 7.6 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Подмярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство
Индикатор (описание)

Мерна
единица

Цел до
края/сто Източник на информация
йност

Общ обем на инвестициите

лева

62 000

Проекти финансирани по мярката

брой

6

Дял от населението обхванато от проектните
дейности

%

20%

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.
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Мерки финансирани от ОП РЧР (ЕСФ)
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.1 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Мярка 2.9.1 Увеличаване на броя на ромите включени в заетост, образование, обучение, социални и
здравни услуги
Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 1: Социално икономическа
интеграция на маргинализирани общности като ромите
Мерна
Цел до
Индикатор (описание)
единица края/сто Източник на информация
йност
Общ обем на инвестициите

лева

234 000

Проекти финансирани по мярката

брой

1

Участници в неравностойно положение (от
ромската общност), които при напускане на
операцията са започнали да търсят работа или са
ангажирани

брой

>50

Деца включени в образователната система
(превенция на ранното отпадане от ромската
общност)

брой

>30

Дял от населението обхванато от дейности за
подобряване достъпа до социални и здравни
услуги (предимно от ромската общност)

%

15

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,
посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 2.9.3 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Мярка 2.9.3 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в
неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост
Мярката е свързана с Приоритетна ОС 2, Инвестиционен приоритет 3, Повишаване на достъпа до
услуги, които са на достъпна цена , устойчиви и висококачествени, включително здравни и
социални услуги от общ интерес. СЦ 1, СЦ 2 и СЦ 3.
Мерна
Цел до
Индикатор (описание)
единица края/сто Източник на информация
йност
Общ обем на инвестициите

лева

548 000

Проекти финансирани по мярката

брой

2

Хора над 65 г. възраст и хора с увреждания
обхванати от подкрепящи услуги

брой

>50

Доставчици на услуги за социално включване
разширили обхвата на дейността си

брой

1

Източник „МИГ Средец“:
Деловодна система и архив,
електронна страница, електронен
регистър за постъпилите проекти
по стратегията, договори с
кандидатите, данни от
мониторинг на изпълнението,

11

Дял от населението обхванато от подобрен
достъп до здравеопазване (младежи и ромска
общност)

%

5

Дял от населението обхванато от дейности за
социално включване (

%

20

посещения на място, доклади и
анализи за отчитане, годишни
доклади.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Изходяща кореспонденция
№по Изх. №/дата
Кореспондент
ред
- адрес
1.
1/10.01.2017 г.
Дирекция
Договориране
па ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
2.
2/27.01.2017 г.
МЗХ, УО на
ПРСР 2014 2020, гр.
София , бул.
Христо Ботев
55
3.
3/26.01.2017 г.
МЗХ, УО на
ПРСР 2014 2020, гр.
София , бул.
Христо Ботев
55
4.
4/01.02.2017 г.
До
5.МЗХ, УО на
П6.РСР 2014 2020,
Дирекция
РСР, гр.
София, 1040,
бул. Христо
Ботев 55
Копие до
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "

Вид документ

Относно

писмо с
придружаващи
документи

Списък 2

Процедура

Подбор на проекти към
СВОМР на МИГ Средец

Годишен доклад

за извършени дейности по
мярка 19.4 за периода
29.11.2016 - 31.12.2016 г.

ИГРП

за прием на проектни
предложения към
СВОМР2017 г.
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5.

5/07.02.2017 г.

6.

6/07.02.2017 г.

7.

7/10.02.2017 г.

8.

7-1/10.02.2017 г.

9.

8/13.02.2017 г.

10.

9/15.02.2017 г.

11.

10/24.02.2017 г.

Триадица" 2
ДФ"Земеделие
" Централно
управление ,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 136
ДФ"Земеделие
" Централно
управление ,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 136
До
МЗХ, УО на
ПРСР 2014 2020,
Дирекция
РСР, гр.
София, 1040,
бул. Христо
Ботев 55
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
Дирекция
Договориране
па ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55,
Стефан
Спасов,
Председател
на комисия
създадена
МТСП, УО на

Застрахователна
Договор № РД 50полица, платежно
141/21.07.2014 г.
нареждане, банково
извлечение

Застрахователна
Договор № РД 50полица, платежно
83/13.06.2012 г.
нареждане, банково
извлечение

годишен доклад

по мярка 19.2 за 2016 г.

годишен доклад

по мярка 19.2 за 2016 г.

Декларация

допусната техническа
грешка в Списък №2 по
подмярка 19.1

Обяснителна
записка

по Заявление 19-19-2-01-8
от 12.12.2016 г. по
подмярка 19.4 за 2017 г.

Уведомително

Индикативна годишна
13

12.

11/09.03.2017 г.

13.

13/27.03.2017 г.

14.

14/06.04.2017 г.

15.

15/28.04.2017 г

16.

17/03.05.2017 г.

17.

18/05.05.2017 г.

ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
ДФ"Земеделие
" Централно
управление ,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 137
- Из
пълнителен
директор на
ОППМРСР
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55
Дирекция
"ДПМРСР" на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
Дирекция
Оторизация на
плащанията
по ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
Дирекция
Оторизация на
плащанията
по ПМРСР на

писмо

програма

Уведомително
писмо с комплект
документи

Системното подаване на
застрахователни полици по
във връзка на писмо с изх
№ 01-6300/74/16.02.2017 г.

Процедура

За подбор на проекти към
СВОМР по мерки от
ОПРЧР

Уведомително
писмо

Процедура за
подбор на проекти по
мерки от ПРСР в отговор
на посмо от МЗХ с изх.
№19-19- 2-01-8/30.03.2017
г.
ЗОП

Списък и
описателни
документи

Изискуеми
относно Заявка за плащане
документи с Ув.
02/19/4/0/000047/3/01
писмо с изх. №016300/182/26.04.2017
г.

изискуеми
Заявка за плащане
документи с Ув.
02/19/4/0/000047/1/01 писмо с изх. №01авансово
6300/181/26.04.2017
14

18.

19/11.05.2017 г.

19.

20/14.06.2017 г.

20.

22/16.06.2017 г.

21.

23/23.06.2017 г.

22.

24/31.07.2017 г.

23.

25/23.08.2017 г.

ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
137
ДФЗ "
Централно
управление" гр. София ,
бул " Цар
Борис ІІІ" 136
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
Дирекция
Оторизация на
плащанията
по ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
Министър на
финансите, гр.
София, ул.
Г.С.
Раковски"102
и

г

Ув . Писмо с
придружаващи
документи

Застраховка

Становище

във връзка с ув. исмо с Изх.
№ РД 50-192/8/08.06.2016
г. за мярка 2.9.3.

ИГРП

за прием на проектни
предложения по мерки от
ОПРЧР към СВОМР2017 г.

уведомително
писмо

авансово плащане за 2017
г.- в отговор на писмо с
изх. №016300/332/09.06.2017 г.

Ув . Писмо с
придружаващи
документи

Съгласуване на
Ръководство за
бенефициента и
приложения към тях

писмо с
придружаващи
документи

за съгласуване на
Условията цза
кандидатстване по мярка
2.9.3
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24.

26/01.09.2017г.

25.

28/18.09.2017 .

26.

29/19.09.2017 г.

27.

30/28.09.2017 г.

28.

31/ 23.10.2017 г.

29.

32/30.10.2017 г.

30.

33/07.11.2017 г.

До РУО на
ОПРЧР
МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
Триадица" 2
Община
Средец , гр.
Средец, пл.
България 8
Министър на
финансите, гр.
София, ул.
Г.С.
Раковски"102
и
До РУО на
ОПРЧР
МЗХГ, гр.
София, бул. "
Христо
Ботев"55- УО
на ПРСР
МЗХГ, гр.
София, бул. "
Христо
Ботев"55- УО
на ПРСР
МЗХ, УО на
ПРСР 2014 2020,
Дирекция
РСР, гр.
София, 1040,
бул. Христо
Ботев 55
Копие до
ДФ"Земеделие
" Централно
управление ,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 136
МЗХ, УО на
ПРСР 2014 -

Проект на ИГРП
2018 г.

писмо

писмо с
придружаващи
документи

за съгласуване съгласно
чл11, т.3 от
Споразумението

отговор на писмо с изх.№
92-00-753/15.09.2017 от
Община Средец, наш вх. №
20/15.09.2017 г.
отговор на писмо с изх.№
63-00-43/05.09.2017 на МФ

писмо с
придружаващи
документи

Заявление за одобрение на
планираните дейности и
разходи за 2018 г.

Декларация

поискани с писмо с изх. №
19-19-2-01-8/06.10.2017 на
Дирекция РСР

уведомително
писмо

провеждане на
информационни събития и
обучения

уведомително
писмо

провеждане на
информационни събития и
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31.

32.

34/24.11.2017 г.

35/28.12.2017 г.

2020,
Дирекция
РСР, гр.
София, 1040,
бул. Христо
Ботев 55
Копие до
ДФ"Земеделие
" Централно
управление ,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 136
ДФ"Земеделие
" Дирекция
ОППМРСР,
гр. София,
бул. " Цар
Борис ІІІ" 136
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55

Входяща кореспонденция
№п Вх. №/дата
Кореспондент
о
- адрес
ред
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
1/ 05.01.2017 г.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
2/ 02.02.2017 г.
София, бул.
"Христо
Ботев" 56
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
3/14.02.2017 г.
София, бул.
"Христо
Ботев" 56,

обучения

уведомително
писмо с
придружаващи
документи

Ув. Писмо

за отстраняване на
нередовности по
Уведомително писмо №
02/19/4/0/000047/3/02/02/01,
изх. № 016300/530/11.10.2017
предоставяне на
допълнителна информация
по Заявление 19-19-2-018/28.09.2017 г. за Бюджет
2018 г. , изискани с писмо
изх. № 19-19-2-018/20.12.2017 г.

Вид документ

Относно

уведомително
писмо

Промяна в състава на
върховния управителен
орган на СНЦ " МИГ
Средец"

уведомително
писмо

Заповед за одобрение на
общия размер на финансова
помощ по 19.4

уведомително
писмо

Предоставяне на
допълнителна информация
по Заявление 19-19-2-01-8 от
12.12.2016 г. по подмярка
19.4 за 2017 г.
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4/23.02.2017 г.

5/02.03.2017 г.

6/06.03.2017 г.

7/20.03.2017 г.

8/27.03.2017 г.

9/30.03.2017 г.

Стефан
Спасов,
Председател
на комисия
създадена
Министерство
на труда и
социалната
политика,
Лилия
Представяне на ИГРП за
Стоянович уведомително
2017 г. за нанасяне на
главен
писмо
бележки и промени
директор на
ГД ЕФМПП и
ръководител
на УО на
ОПРЧР
Министерство
на труда и
социалната
политика,
в отговор нса наше
Лилия
запитване по електронната
Стоянович уведомително
поща в Главна дирекция
главен
писмо
"Европейски фондове,
директор на
международни програми и
ГД ЕФМПП и
проекти" от 27.02.2017 г.
ръководител
на УО на
ОПРЧР
МЗХ,
Дирекция
Прилагане на приложимите
"РСР", гр.
уведомително
правила за държавни помощ
София, бул.
писмо
по отношение на
"Христо
Стратегиите за ВОМР
Ботев" 55
МЗХ,
Дирекция
уведомително
одобрение на годишния
"РСР", гр.
писмо с изх. 19-19- доклад по подмярка 19.4 за
София, бул.
2-01-8/15.03.2017 г. 2016 г.
"Христо
Ботев" 55
МЗХ,
Дирекция
Заповед за одобрение на
уведомително
"РСР", гр.
предложените дейности и
писмо с изх. 19-19София, бул.
разходи по подмярка 19.4 за
2-01-8/27.03.2017 г.
"Христо
2016
Ботев" 55
Държафен
Уведумително
за извърше плащане по
фонд
писмо с изх. № 01- банкова сметка по Заявка за
"Земеделие" 6300/131/27.03.2017 плащане
бул. " Цар
г.
№29/19/1/0/00004/3801
18

Борис ІІІ" 136,
гр. София

10/ 04.04.2017 г.

11/21.04.2017 г.

12/28.04.2017 г.

13/28.04.2017 г.

14/02.05.2017 г.

15/12.06.2017 г.

МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55
Дирекция
Оторизация на
плащанията по
ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
Дирекция
Оторизация на
плащанията по
ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
Дирекция
"ДПМРСР" на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
Министерство
на труда и
социалната
политика,
Лилия
Стоянович главен
директор на
ГД ЕФМПП и
ръководител
на УО на
ОПРЧР

Уведумително
писмо с изх. № 1919-2-01-8/30.03.2017
г.

Процедура за подбор на
проекти за Стратегия за
ВОМР с вх. 19-19-2-018/27.01.2017 г.

Уведумително
писмо с изх. № 1919-2-01-8/13.04.2017
г.

Заповед за одобрение на
предложените дейности и
разходи по подмярка 19.4 за
2017

Уведумително
изискуеми документи по
писмо с изх. № 01заявка за плащане№
6300/181/28.04.2017
02/19/4/0/000047/1/01
г.

Уведумително
изискуеми документи по
писмо с изх. № 01заявка за плащане№
6300/182/28.04.2017
02/19/4/0/000047/3/01
г.

Решение
№29/19/1/0/00004/3/
01/301 от 24.04.2017 за изплащане на финансова
г. с изх. № 01помощ
6300/131/28.04.2017
г.

Ув. писмо с изх.
№РД 50-192/8/
08.06.2017 г.

Изпълнение на планираните
от " МИГ Средец" СВОМР с
финансиране от ОП РЧР
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16/14.06.2017 Г.

17/30.06.2017 г.

18/08.09.2017

33/05.10.2017 г

34/16.10.2017 г.

35/20.11.2017 г.

36/28.12.2017 г.

ДФЗ, гр.
София, бул."
Цар Барис ІІІ"
136
Министерство
на труда и
социалната
политика,
Лилия
Стоянович главен
директор на
ГД ЕФМПП и
ръководител
на УО на
ОПРЧР
Министерство
на финансите ,
Дирекция "
Държавни
помощи и
реален сектор"
Министерство
на финансите ,
Дирекция "
Държавни
помощи и
реален сектор"
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55
Дирекция
Оторизация на
плащанията по
ПМРСР на
ДФЗ - гр.
София , бул "
Цар Борис ІІІ"
136
МЗХ,
Дирекция
"РСР", гр.
София, бул.
"Христо
Ботев" 55

Ув. писмо с изх. № Във връзка с авансово
плащане
01-6300/
332/09.06.2017 г. №02/19/4/0/000047/1/01/1/01

Ув. писмо с изх.
№РД 50-192/12/
29.06.2017 г.

писмо

писмо

ув. Писмо с изх.
№19-19-2-018/06.10.2017 г.

съгласувана ИГРП

Съгласуване за съответствие
с приложимите правила за
държавните помощи на
Условия за кандидатстване
по процедура BG05;9FP0012.012За по-добър живот
Съгласуване за съответствие
с приложимите правила за
държавните помощи на
Условия за кандидатстване
по процедура BG05;9FP0012.012За по-добър живот
Заявление за одобрение на
планираните дейности и
разходи за 2018 год.

Уведомително
писмо №
за отстраняване на
02/19/4/0/000047/3/0
нередовности
2/02/01, изх. № 016300/530/11.10.2017

предоставяне на
Ув. писмо с изх. № допълнителна информация
19-19-2-01по Заявление 19-19-2-018/20.12.2017 г.
8/28.09.2017 г. за Бюджет
2018 г.
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37/11.01.2018 г.

38/17.01.2018 г.

39/17.01.2018 г.

МТСП, УО на
ОПРЧР,
Главна
дирекция
Европейски
фондове, гр.
София, 1051,
ул. "
писмо с изх. №39Триадица" 2 23/101.01.2018 г

съгласуване на НК по
процедура за подбор на
проекти ВОМР " МИГ
Средец - за по-добър живот
" по мярка 2.9.3

ДФ"Земеделие
" - гр. София , Решение
бул " Цар
№25/19/4/0/00047/3/ изплащане на финансова
Борис ІІІ" 136 01/03/01
помощ
ДФ"Земеделие
" - гр. София ,
бул " Цар
Борис ІІІ" 136 Уведомление

За извършено плащане по
Заявка за плащане№
02/19//4/0/00047/3/02

14. Опис на приложения
1. Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите;
2. Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от
изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР;
3.Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на
споразумение за изпълнение на СВОМР
4.Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране
в лева
5.Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
6.Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за
финансиране в лева
7.Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
8.Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на
споразумение за финансиране в лева

Дата: 31.01.2018 г.

Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
инж. Димо Найденов

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

Цел за
периода 2014
– 2020 според
СВОМР

Индикатор

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

Мъже

Жени

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

Жени

Постигнато за периода
на годишния доклад (за
изплатени проекти)

Мъже

Жени

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

Жени

Работни места, разкрити в резултат от
подпомагане на проектите, финансирани от:
14
ЕЗФРСР
ОПОС
ОПРЧР
ОПИК
ОПНОИР
ПМДР
(излишните редове да се изтрият)
1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се
включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се
данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде
отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца,
работното място се отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.

Индикатор

Брой съгласно
СВОМР

1

2

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

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

7406
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

за отч.
период
1
Мерки,
финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 1.1
„Професионално
обучение и
придобиване на
умения”
Мярка 4.1.
„Инвестиции в
земеделски
стопанства”
Мярка 4.2.
„Инвестиции в
преработка/маркетинг
на селскостопански
продукти”
Мярка 6.4.
„Инвестиции в
подкрепа на не
земеделски дейности”
Мярка 7.2.
„Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка
по мащаби
инфраструктура”
Мярка 7.5.

2

3

от скл.
на
спораз.
4

Брой одобрени
заявления от МИГ

за отч.
период

от скл. на
спораз.

5

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

от скл. на
спораз.

11

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

1

11

2

4

4

2
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„Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за
отдих, туристическа
инфраструктура”
Мерки, които не са
част от ПРСР 2014 2020 г. , но са
включени в
Регламент (EC) №
1305/2013
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 7.6.
„Проучвания и
инвестиции, свързани
с подържане,
6
възстановяване и на
културното и
природното
наследство на селата”
Мерки,
финансирани от
ОПРЧР (ЕСФ)
Мярка 2.9.1.
„Увеличаване на броя
на ромите включени в
1
заетост, образование,
обучение, социални и
здравни услуги”
Мярка 2.9.3.
„Подобряване на
достъпа до социални
и здравни услуги за
деца, младежи, хора в
2
неравностойно
положение и
намаляване на
институционалната
зависимост”
Общо:
33
(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 в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

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

1

2

3

4

5

Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Мярка 1.1 „Професионално
обучение и придобиване на
умения”
Мярка 4.1. „Инвестиции в
земеделски стопанства”
Мярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”
Мярка 6.4. „Инвестиции в
подкрепа на не земеделски
дейности”
Мярка 7.2.
„Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура”
Мярка 7.5. „Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура”
Мерки, които не са част от
ПРСР 2014 - 2020 г. , но са
включени в Регламент
(EC) № 1305/2013
(финансирани от ЕЗФРСР)

Субсидия
по
проектите,
одобрени
от МИГ

Заявен
общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

6

7

Заявена
субсиди
я към
УО/
ДФЗ

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

Субсидия
по
проектит
е,
одобрени
от
УО/ДФЗ

Сключени
договори

8

9

10

11

ОСТАТЪК
колона 2
минус
колона 11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

Изплатена
субсидия

12

13

14

1 955 800

29 500
783 000
195 000

458 000

378 300

50 000
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Мярка 7.6.
„Проучвания и инвестиции,
свързани с подържане,
възстановяване и на
културното и природното
наследство на селата

62 000

Мерки, финансирани от
782 000
ОПРЧР (ЕСФ)
Мярка 2.9.1. Приоритетна ос
2,
„Увеличаване на броя на
234 000
ромите включени в заетост,
образование, обучение,
социални и здравни услуги”
Мярка 2.9.3. Приоритетна ос
2,
„Подобряване на достъпа до
социални и здравни услуги
548 000
за деца, младежи, хора в
неравностойно положение и
намаляване на
институционалната
зависимост”
Общо:
2 737 800
(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

ПРИОРИТЕТИ

Цел за
периода
2014 –
2020
(брой)

Брой
регистрирани
проекти от
кандидати за
одобрение от
МИГ
за отч.
период

1
Приоритет 1.1.
Развитие на земеделския
и преработвателен
сектор и повишаване
конкурентоспособността
на местната икономика
чрез прилагане на
иновации
Приоритет 2.1.
Подпомагане
създаването на основни
услуги за населението
чрез развитието на
неземеделски дейности,
създаването и
развитието на малки и
средни предприятия и
увеличаване на
заетостта
Приоритет 2.2.
Подобряване на
качеството на живот в
населените места, на
условията за социален и
духовен живот, опазване
и утвърждаване на
местната идентичност
Приоритет 3.1.
Изграждане на
капацитет и умения
Приоритет 3.2.

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

13

4

12

1
1
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Социално-икономическа
интеграция на ромската
общност
Приоритет 3.3.
Подобряване на достъпа
до социални и здравни
услуги за деца,
младежи, хора в
неравностойно
положение и намаляване
на институционалната
зависимост.

Общо:

2

33
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1.1.
Развитие на земеделския
и преработвателен
сектор и повишаване
конкурентоспособността
на местната икономика
чрез прилагане на
иновации
Приоритет 2.1.
Подпомагане
създаването на основни
услуги за населението
чрез развитието на
неземеделски дейности,
създаването и
развитието на малки и
средни предприятия и
увеличаване на
заетостта
Приоритет 2.2.
Подобряване на
качеството на живот в
населените места, на
условията за социален и
духовен живот, опазване
и утвърждаване на
местната идентичност
Приоритет 3.1.
Изграждане на
капацитет и умения
Приоритет 3.2.
Социално-икономическа
интеграция на ромската

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
проектит
е,
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

978 000

458 000

490 300

29 500

234 000

29

общност
Приоритет 3.3.
Подобряване на достъпа
до социални и здравни
услуги за деца,
младежи, хора в
неравностойно
положение и намаляване
на институционалната
зависимост.
Общо:

548 000

2 737 800
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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
МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
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
Добавят се редове за
съответните типове
кандидати/получатели
Публичен орган/
община
Общо от ОПРЧР
ОБЩО:

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

12

18

30

3

33
Излишните редове се изтриват
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1
от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
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:

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

490300

1465500

1 955 800

от ОПРЧР
Добавят се редове за
съответните типове
кандидати/получатели
Община Средец
Образователни и
обучителни
организации и
институции,
центрове за

32

информация и
професионално
ориентиране,
социални
предприятия;
Читалища и
неправителствени
организации.
Общо от ОПРЧР
ОБЩО:

782 000

2 737 800
Излишните редове се изтриват
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