Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА
ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Период на отчитане

21.10.2016 – 31.12.2016 година

Пореден номер на доклада

1

Номер на споразумение за изпълнение на СВОМР

РД 50-142/21.10.2016 г.

Седалище и адрес на управление на МИГ
Председател на колективния управителен орган/
представляващ МИГ

Гр. Попово, обл. Търговище, бул. „Александър
Стамболийски“ № 2
Ивайло Евгениев Иванов
+359879201400; +35960842726;

Телефон, факс, електронен адрес, интернет
страница

office@mig-popovo.com;
www.mig-popovo.com

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към

доклада се представят включително и във формат .xls
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;

Настоящият доклад съдържа 40 номерирани страници
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

СВОМР

Стратегия за Водено от общностите местно
развитие

УС

Управителен съвет

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

РА

Разплащателна агенция

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

Въз основа на проведените проучвания при подготовката на стратегията за Водено от
общностите местно развитие за територията на МИГ - Попово бяха идентифицирани 10 групи
заинтересовани страни, разпределени по сектори, както следва:
Публичен сектор:
1. Община - органи на местната власт и местното самоуправление, общински структури за
извършване на специфични дейности (управление на социални дейности, култура и др.)
2. Публични лица в сферата на образование и здравеопазване - учебни заведения от
системата на основното и средното образование (училища и професионални гимназии), детски
градини, медицински заведения.
Стопански сектор:
3. Земеделски производители и стопани (ЕТ, ООД, кооперации, микро, МСП в
земеделието, вкл. Сдружение на зърнопроизводителите от Поповски район);
4. Микропредприятия (извън сектор земеделие);
5. Малки и средни предприятия (извън сектор земеделие);
6. Физически лица със специфична регистрация за извършване на дейността (занаятчии,
адвокатура и др. свободни професии)
Нестопански сектор:
7. Нестопански организации (сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в областта на
културата, спорта, околната среда и др., вкл. училищни настоятелства);
8. Читалища (регистрирани по ЗНЧ);
9. Местни поделения на религиозни общности, регистрирани по Закона за
вероизповеданията;
10. Физически лица (вкл. собственици на земеделски и неземеделски земи и горски
територии, новозаселили се на територията чуждестранни лица, общественици, самодейции,
пенсионери, хора с увреждания, безработни и др.).
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Изпълнението на СВОМР през отчетния период 2016 г., включва дейности, извършени в
годината на подписване на договора за изпълнение на одобрената Стратегия на МИГ Попово, в
периода между 21.10 – 31.12.2016 г.
През 2016 г. МИГ-Попово е реализирала едно обучение на екипа и членовете на
колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие с цел
последващо въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ.
Вид на обучението: Двудневно обучение - Тиймбилдинг
Тема на обучението: Екипна ефективност, придобиване на знания за стратегия за ВОМР
на МИГ-Попово, управление на МИГ и вътрешни системи за административни, финансови и
други процедури.
Обосновка:
- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за
ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение
на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти;
- член 12 от Наредба № 22 от 14 декември 2016 г. за изискванията към местните
инициативни групи - промени във вида на регистрация на МИГ – Попово от фондация в
сдружение и избор на нов върховен управителен орган, който включва 4 нови представители на
заинтересованите страни от територията;
- новите предизвикателства пред който се изправя МИГ-Попово през новия програмен
период 2014-2020 година прилагайки подхода ВОМР;
- Обучението, чрез тиймбилдинг е процес, който позволява създаването и развитието на
колективни ценности в организацията. Тиймбилдинг – програмите са необходими, за да може
организацията да се развива и работи ефективно, както в ежедневието така и при решаването на
по-важни и отговорни задачи. Темата на обучението ще подпомогне дейностите за развитие на
практики за добро управление и взимане на решения в условия на прозрачност и отчетност пред
общността в рамките на МИГ. Също така се цели запазване на съществуващия и изграждане на
допълнителен капацитет за успешно изпълнение на стратегията за водено от общностите местно
развитие за територията на МИГ-Попово.
Цел на обучението: Обучението има за цел придобиване на знания, практически умения и
компетентности за екипна работа, разпределяне на отговорности и вземане на екипни решения,
както и запознаване на участниците с одобрената Стратегия за ВОМР на територията на МИГПопово и процедурата за подбор на проекти към стратегията.
Целева група: Екипа и членове на колективния върховен орган на МИГ – най-малко 10
участници
Програма на обучението:
теоретична подготовка за характеристиките на екипа, екипната динамика, роли,
лидерство, вземане на решения, обратна връзка, СВОМР – мерки, допустими кандидати,
допустими дейности, процедура за подбор на проекти и др. специфични дейности за колективния
върховен орган на МИГ, свързани с прилагането на стратегията.
практическа подготовка – представяната теоретична информация се отработва
практически, анализират се взаимоотношенията и процесите в екипите на участниците, определя
се фазата, в която се намират, изследват се личностните предразположения за поемане на
различни екипни функции, лидерските стилове, нивото на професионално прегаряне и стрес,
овладяват се техники за обратна връзка, вземане на екипно решение, използват се дейности за
кохезия на групата, .
Методи на обучение:

Интерактивни презентации;

Брейнсторм за решаване на реални проблеми;

Ролеви игри;

Модерирани групови дискусии.
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Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ след обучението:


подобрена ефективността на взаимоотношенията в екипа;

повишена мотивация;

изградени умения за общуване и доверие;

придобити нови знания и компетенции,

подобрено качеството на работа и уменията за вземане на решения в състояние на
стрес и несигурност.

През 2016 г. МИГ-Попово е реализирала и едно обучение, включващо представители
на групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ - обучение на местни лидери.
Вид на обучението: Двудневно обучение
Тема на обучението: Популяризиране на СВОМР за територията на МИГ-Попово като
инструмент за икономическо обновление
Обосновка:
- член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201 задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за
ВОМР включват изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение
на операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти;
- член 62 от Глава четвърта, раздел ІІ от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. МИГ е
длъжна информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати.
- Достъпът до подходящо финансиране има фундаментално значение за стумилиране на
предприемаческата дейност. Популяризирането на стратегията за водено от общностите местно
развитие ще улесни обменът за предоставяне на информация между заинтересованите страни,
ще популяризира стратегията и ще съдейства на потенциалните бенефициенти за разработване
и подготовката на проекти към стратегията. Дейностите за повишаване на информираността за
стратегията за ВОМР сред всички граждани на местната общност и увеличаване на уменията на
по-широк кръг местни лидери за изпълнение на стратегии и проекти, както и насочването на
усилия и ресурси за информиране и консултиране на уязвими групи и застрашени от бедност
целеви групи, вкл. роми ще допринесат за по-активното участие в процеса на прилагане на
стратегията на различни заинтересовани страни и групи от местните общности и за постигане на
положителни промени на територията на МИГ - Попово.
Цел на обучението: Обучението има за цел придобиване на знания и практически умения
от участниците за ефективно включване като потенциален бенефициент по Стратегията за
ВОМР.
Целева група: Местни лидери от територията на МИГ – Попово – най- малко 20
участници
Програма на обучението:
теоретична подготовка - запознаването с основното съдържание, цели и
приоритети, срокове на действие, бенефициенти и изискуеми документи по мерките, включени в
Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово
практическа подготовка – представяната теоретична информация се отработва
практически, като се дава възможност на участниците в обучението да насочат проектната си
дейност съобразно конкретните им потребности.
Методи на обучение:

Интерактивни презентации;

Решаване на казуси;

Модерирани групови дискусии.
Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ след обучението:
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предоставени информационни услуги;

придобити нови знания и компетенции;

подобрен достъпа до капитали;

предоставена всеобхватна местна подкрепа на потенциални или вече съществуващи
микро, малки и средни фирми при формулиране и избора на проекти, които могат да получат
подкрепа по СВОМР.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие
на такива;

Стратегията за ВОМР за територията на МИГ-Попово поставя във фокуса си като уязвима
група дълготрайно безработните лица. Задачата, която си поставя МИГ- Попово при тази уязвима
група е да се наблегне на завръщането на безработните на работа, като съвместно със службите
по заетост да се погрижат за безработното лице, заедно с всички икономически и социални
участници, за да се създадат благоприятни условия за разкриване на допълнителни работни места
и да се улесни неговото завръщане на работа.
Подхода ВОМР, прилаган на територията на МИГ-Попово има за цел и да активизира
живота на възрастните хора, друга уязвима група. Възрастовата структура на населението
обхванато от МИГ- Попово показва тенденция на бързо застаряване, което сериозно
възпрепятства
възможностите
за
самовъзстановяване,
поради
ограниченото
самовъзпроизводство. При възрастните хора съществува риск от социална изолация.
Комуникационните дейности за информиране във връзка с прилагането на стратегията за
ВОМР, съобразени с нуждите на възрастните хора предлагат възможност за нови социални
контакти и ще фигурират сред основните приоритети на местната инициативна група.
Поради относително краткия период на отчитане не е възможно да бъде наблюдавано
постигнатото въздействие от СВОМР върху потребностите на уязвимите групи, описани в нея.
5. Изпълнение на целите на СВОМР;

Основна стратегическа цел на СВОМР: Стимулиране на местното икономическо развитие
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за постигане на по-балансирано устойчиво
развитие на селската територията на МИГ-Попово до 2020 г.
Хоризонтална цел на СВОМР: Подобряване на капацитетът за действие на местната
общност за справяне с местните предизвикателства и прилагане на социалните иновации като
средство за преобразуване на местните услуги, чрез създаване на модел на партньорство,
ориентиран към социално приобщаване на уязвими групи.
Приоритети за развитие на територията:
1. Подобряване на конкурентноспособността на земеделските и горските стопанства и
преработващата промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези сектори.
2. Стимулиране на икономическо развитие на територията, чрез инвестиции в
разообразяване на неземеделските дейности и подпомагане създаването на заетост.
3. Създаване на оптимална жизнена среда и съхраняване на демографския потенциал на
територията.
Поради относително краткия период на отчитане не е възможно да бъде наблюдавано
изпълнение на целите на СВОМР.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.
Съгласно таблици 3, 4, 5, 7, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението
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1.

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


Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

Съгласно разпоредбите на чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. до 30 ноември 2016 г. УС на МИГ – Попово одобри индикативен график за приемите
по съответните мерки от СВОМР за 2017 г. Същият беше публикуван на интернет страницата на МИГ-а.


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

В изпълнение на задълженията си съгласно разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕС) №
1303/201 относно задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР и задълженията на
МИГ-а за изпълнение на стратегията описани в раздел ІІ Задължения на страните по
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР във връзка с изпълнението на стратегията
за ВОМР чл. 62 от горецитираната Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. МИГ-Попово,
съвместно с външен консултант изработи следните вътрешно-нормативни документи, свързани с
информирането и подпомагането на проекти на потенциални бенефициенти:
1.
Процедурен наръчник за прилагане на стратегия за ВОМР за територията на МИГПопово;
2.
Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по мерките
от СВОМР за територията на МИГ-Попово;
3.
Адаптирани документи, вкл. заявленията за кандидатстване и бизнес плановете по
мерките от ПРСР за периода 2014-2020 г.
към СВОМР за територията на МИГ-Попово,
включени в ИГППП за 2016 г.;
4.
Вътрешни правила за работа на Комисия за административно съответствие и
допустимост и Комисия за избор на проекти при провеждане на процедури за изпълнение на
СВОМР и приложения към тях;
5.
Инструкция за реда за водене на регистри по Закона за защита на личните данни;
През отчетния период бяха консултирани 17 потенциални бенефициенти.


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

Съгласно одобрения от УС и публикуван на интернет страницата на МИГ-Попово индикативен
график за прием на проекти първата покана за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ ще бъде отворена в периода месец март – месец април 2017 г.
2.

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;

Организацията на работа в деловодстводната система на МИГ - Попово се осъществява
централизирано, в рамките на структурата на организацията.
За добрата организация на документооборота е приета вътрешна инструкция за
организация на работата с документи.
Основните деловодни дейности включват:
— организация на работа с входящите документи;
— организация на работа, изготвяне и оформяне на вътрешните документи;
— организация на работа, изготвяне и оформяне на изходящи документи;
— организация на работа с предложения и сигнали;
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— организация на контрола по спазване на сроковете за изпълнение на задачите,
произтичащи от организационно-разпоредителните документи;
— справочно-документационна дейност;
— запазване и текущо съхранение на документи.
Организацията използва обикновен/служебен печат с кръгла форма, около който има
наименованието на организацията и нейното местонахождение. Отпечатъкът на служебния печат
е в син цвят. Броят на печатите, техният вид и длъжностните лица, които имат право да ги
полагат и съхраняват, и документите, които се подпечатват с тях, са определени със заповед на
изпълнителния директор. Печатът на организацията се полага върху:
— оригинала на изготвения документ;
— след подпис на длъжностното лице или служителя определен със заповед да го
замества;
— след проверка на автентичността на положения подпис.
Печатите в учрежденията се пазят се от експерта по прилагане на СВОМР и се
предоставят за ползване срещу подпис.
Излезлите от употреба печати се унищожават от комисия с протокол, към който се
прилагат отпечатъци на унищожените печати.
Изпълнителният директор е длъжен да уведоми незабавно полицейските органи за
случаите на изгубване или кражба на печати и щемпели, както и за всяка злоупотреба с тях.
Изпълнителният директор на МИГ – Попово е създал учрежденски архив и е определил
със заповед лице, изпълняващо функциите на завеждащ учрежденския архив.
Учрежденският архив има следните функции:
1. приемане на документи;
2. регистриране и съхраняване на приетите документи;
3. създаване на справочен апарат към документите;
4. предоставяне на документите за използване;
5. извършване на експертиза по ценността на документите;
6. предаване на ценните документи в съответния държавен архив.
За учрежденския архив изпълнителният директор на МИГ-а е осигурил подходящо
помещение за приемане, съхраняване, обработване и използване на документите.
Помещението, определено за архивохранилища, отговаря на следните оптимални
изисквания:
1. да е пожарообезопасени;
2. да бъде сухо, леснопроветриво и изолирано от пряко действие на слънчеви лъчи;
3. през него да не минават канализационни, топлопроводни и газоотоплителни пътища;
4. електрическата инсталация да е закрита; не се допуска използване на открити
осветителни и отоплителни уреди;
5. пространствената подредба да осигурява лесен и удобен достъп до съхраняваните
документи;
6. да е осигурено със средства за ограничаване на физическия достъп чрез надеждни
заключващи системи и със средства за авариен достъп.
Архивохранилището на учрежденския архив е оборудвано с метални шкафове.
В помещенията, определени за архивохранилище, се съхраняват само документи.
Достъп до архивохранилището имат само длъжностните лица, отговарящи за
съхраняването и използването на документите от архива, и в тяхно присъствие — лица,
оторизирани да извършват контрол по опазването и съхраняването на документите.
Документите в учрежденския архив се използват от служителите съгласно вътрешните
правила.
Външни потребители използват документите след разрешение от изпълнителния директор
съгласно разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.
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Изнасянето на документи извън организацията за нуждите на специализирани държавни
органи се извършва съобразно действащото законодателство и след писмено разрешение от
изпълнителния директор.
За всяко изнасяне и връщане на документи извън организациите се изготвя предавателноприемателен протокол, в който се описват документите, определя се срокът за използване и се
декларира ангажиментът за връщането им в учрежденския архив.
При установяване на липси и увреждания след връщането на документите в учрежденския
архив се съставя протокол и писмено се уведомява изпълнителния директор, а за документите —
обект на Националния архивен фонд — съответният държавен архив.
За всяко посещение и използване на документите в учрежденския архив се води отчет в
дневник.
На мястото на извадените за използване документи длъжностното лице, отговарящо за
учрежденския архив, поставя заместител.
Длъжностното лице, отговарящо за учрежденския архив, проверява състава и състоянието
на документите преди и след използване.
3.

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

електронната страница на МИГ;
През отчетния период МИГ – Попово има избран изпълнител за поддръжката на електронната
страница на МИГ-а, който извършва информационна поддръжка, постоянното актуализиране на
информацията, анализ на посещаемостта на сайта и други дейности, свързани с популязиране на МИГПопово. На уеб-страницата на сдружението - www.mig-popovo.com се публикува актуална информация
и документи, свързани с прилагането на СВОМР за територията на МИГ-а. Информацията се обновява
периодично. МИГ-Попово за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет
страницата си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. издадена от МЗХ.

В периода на доклада във вестник „Местен вестник“ са направени 4 публикации, свързани
с популяризиране, информиране и публичност на одобрената СВОМР за територията на МИГПопово и дейносттите по прилагането и.
Съгласно сключен договор за услуга „Изготвяне и разпространение на информационни
материали за информиране на местното население са разработени и разпространени следните
печатни материали:
1. Брошура Формат А5, размер 210х150 мм, пълноцветен печат, тираж 300 броя
2. Плакат Формат А3, размер 330х487 мм, 130 гр. гланц, пълноцветен печат, тираж 50 броя
3. Дипляна, Формат А4/двойна прегъвка, 210х300 мм, двустранен пълноцветен печат,
тираж 1 000 броя
4. Банер с размери 60х160 см и банер стойка – 1 брой
5. Самозалепващи табела с размер 90х24 см – 2 броя
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;

Поради относително краткия период на отчитане не е възможно да бъде осъществен
мониторинг на изпълнението на договорите с получателите на финансова помощ и тяхното
методическо подпомагане, включително посещения на място от представители на МИГ.
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5.

Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.

През отчетния период не са възникнали трудности, които биха довели до
изпълнението на одобрената СВОМР за територията на МИГ-Попово.

възпрепятстване

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР

Иновативните характеристики на СВОМР, които ще бъдат прилагани на територията на
МИГ – Попово са оценени в зависимост от местните условия и по отношение на ефективността
им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на тази територия и са
ориентиран от една страна към въвеждането на иновативни земеделски практики, свързани с
използването на информационните технологии в земеделските стопанства и от друга към
прилагане на иновативни социални модели за приобщаване на уязвими групи на територията,
каквито са безработните и възрастните хора, а именно:
 Иновативни характеристики по отношение на технологиите в земеделските стопанства
 Иновативни характеристики по отношение на „социалните иновации“ за социално
приобщаване на уязвими групи
Поради относително краткия период на отчитане тяхното прилагане не е възможно.
8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
Неприложимо
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);
Неприложимо
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
Неприложимо
4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
Неприложимо
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);
Неприложимо
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
Неприложимо
7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);
Неприложимо
8. други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);
Неприложимо
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е
приложимо);

Неприложимо
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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);

Неприложимо
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.
Съгласно таблици 1, 2, 9, 10, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 от приложението.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

Неприложимо
13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

Писмо с Изх. № 18/01.11.2016 г.
До: МЗХ
Относно:
- Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4, съгласно приложение № 2 от Наредба №
1 от 22.01.2016 г. на Сдружение „МИГ-Попово“
- Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4, съгласно приложение № 3 от Наредба №
1 от 22.01.2016 г. на Сдружение „МИГ-Попово“ за 2016 и 2017 г.

Писмо с Изх. № 20/28.11.2016 г.
До: МЗХ
Относно: Планирани дейности и разходи на Сдружение „МИГ-Попово“ за 2016 г.

Писмо с Изх. № 24/19.12.2016 г.
До: МЗХ
Относно: Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ-Попово на основание чл.45,
ал.1 от Наредба 22/14.12.2015 г.
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 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
5. Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за
финансиране в лева
6. Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
7. Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в
лева
8. Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за
финансиране в лева
9. Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
10. Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от
ЕЗФРСР
11. Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
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12. Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от
сключване на споразумение за финансиране в лева
13. Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
14. Таблица 14 Индикатори по прилагане на СВОМР на МИГ Попово
15. Таблица 15 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места
16. Таблица 16 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
17. Таблица 17 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
18. Таблица 18 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
19. Таблица 19 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.2 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
20. Таблица 20 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.5 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
21. Таблица 21 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 21 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
22. Таблица 22 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 22 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО

Дата: 13.02.2017 г.
……………………………
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ
/Ивайло Иванов – Председател на УС/

11

Приложения:
Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите

Индикатор

Цел за
периода
2014 – 2020
според
СВОМР

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

Жени

Планирани съгласно
заявления за
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:
ЕЗФРСР

41

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

Индикатор

Брой
съгласно
СВОМР

1

2

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.

Планиран брой
Планиран брой съгласно
съгласно заявления за
заявления за
подпомагане, одобрени подпомагане, одобрени от
от МИГ за периода на
МИГ за периода от
доклада
подписване на СВОМР
3

4

Брой съгласно изплатени
проекти за периода на
доклада

Брой съгласно изплатени
проекти за периода от
подписване на СВОМР

5

6

12 113

121
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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

1

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой
регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Брой внесени
Брой одобрени
заявления от МИГ
заявления от МИГ
за одобрение от
УО/ДФЗ

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

Брой сключени
договори с
кандидати

Процент
на
одобрение

Брой договори с
изплатена
субсидия

Процент
на
изплащане

(брой)

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

колона 12
разделена
на колона
2

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

колона 15
разделена
на колона
2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Мерки, финансирани
от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Подмярка 4.1.
Подкрепа за
инвестиции в
земеделски стопанства
Подмярка 4.2.
Инвестиции в
преработка/маркетинг
на селскостопански
продукти
Подмярка 6.4.
Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности
Подмярка 7.2.
Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура

10

3

10

5

14

Подмярка 7.5.
Инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за
отдих, туристическа
инфраструктура
Мерки, извън обхвата
на мерките от
Регламент (EC) №
1305/2013, но
съответстващи на
целите на регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 21 Съхраняване
и развитие на местните
идентичности и
валоризиране на
местното културно
наследство на
територията на МИГПопово
Мярка 22 Насърчаване
на социалното
приобщаване и
съхраняване на
демографския
потенциал за постигане
на икономически
растеж на територията
на МИГ-Попово
Общо:

2

10

3

43

(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Заявен общ
размер на
разходите
по
заявления,
подадени в
МИГ

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

1

2

3

4

2 000 000

1 000 000

50%

400 000

200 000

50%

856 550

600 000

70%

1 000 000

1 000 000

100%

70 000

70 000

100%

5

6

7

8

9

10

11

Мерки, финансирани от
ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
Подмярка 4.1. Подкрепа
за
инвестиции в
земеделски стопанства
Подмярка 4.2.
Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти
Подмярка 6.4.
Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности
Подмярка 7.2.
Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура
Подмярка 7.5.
Инвестиции за публично
ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура

16

Мерки, извън обхвата
на мерките от
Регламент (EC) №
1305/2013, но
съответстващи на
целите на регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 21 Съхраняване и
развитие на местните
идентичности и
валоризиране на
местното културно
наследство на
територията на МИГПопово
Мярка 22 Насърчаване
на социалното
приобщаване и
съхраняване на
демографския потенциал
за постигане на
икономически растеж на
територията на МИГПопово
Общо:

50 000

50 000

100%

13 745

13 745

100%

4 390 295

2 933 745

(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

Одобрен
бюджет
на
МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ
субсидият
а за целия
период

1

2

Заявен
Процент
общ
Заявен
Заявен
ОСТАТЪК
на
размер
общ
Одобрен
общ
Одобрен
Субсидия
одобрение
на
Субсидия размер
общ
размер на
общ
Заявена
по
разходи
по
на
размер на
разходите размер на
субсидия
проектите, Сключени
Изплатена
те по
проектите, разходи
разходите
по
разходите
към УО/
одобрени договори
субсидия
заявлен
одобрени
те по
по проект
колона 2
колона 11
заявления по проект
ДФЗ
от
ия,
от МИГ
проект
от
минус
разделена
, подадени от МИГ
УО/ДФЗ
подаден
към
УО/ДФЗ
колона 11 на колона 2
в МИГ
ив
УО/ДФЗ
МИГ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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

Подмярка 4.1. Подкрепа
за инвестиции в
земеделски стопанства
Подмярка 4.2.
Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти
Подмярка 6.4.
Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности
Подмярка 7.2.
Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура

1 000 000

200 000

600 000

1 000 000
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Подмярка 7.5.
Инвестиции за публично
ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа
инфраструктура
Мерки, извън обхвата
на мерките от
Регламент (EC) №
1305/2013, но
съответстващи на
целите на регламента
(финансирани от
ЕЗФРСР)
Мярка 21 Съхраняване и
развитие на местните
идентичности и
валоризиране на
местното културно
наследство на
територията на МИГПопово
Мярка 22 Насърчаване
на социалното
приобщаване и
съхраняване на
демографския потенциал
за постигане на
икономически растеж на
територията на МИГПопово
Общо:

70 000

50 000

13 745

2 933 745

(излишните редове да се изтрият)
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР

Цел за
периода
2014 –
2020
ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1 - Подобряване на
конкурентноспособността на
земеделските и горските
стопанства и преработващата
промишленост и насърчаване на
новаторските технологии в тези
сектори.
Приоритет 2 -Стимулиране на
икономическо развитие на
територията, чрез инвестиции в
разообразяване на неземеделските
дейности и подпомагане
създаването на заетост.
Приоритет 3 - Създаване на
оптимална жизнена среда и
съхраняване на демографския
потенциал на територията.
Хоризонтална цел - Подобряване
на капацитетът за действие на
местната общност за справяне с
местните предизвикателства и
прилагане на социалните
иновации като средство за
преобразуване на местните услуги,
чрез създаване на модел на
партньорство, ориентиран към
социално приобщаване на уязвими
групи.
Общо:

Брой
регистрирани
проекти от
кандидати за
одобрение от
МИГ

(брой)

за отч.
перио
д

от скл.
на
спораз.

2

3

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

Процент
на
изплаща
не

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

Брой сключени Процент
договори с
на
кандидати
одобрение

Брой договори
с изплатена
субсидия

колона 12
от скл.
за отч.
разделена
на
период
на колона
спораз.
2

колона
от скл.
15
за отч.
на
разделен
период
спораз.
а на
колона 2

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

за отч.
период

от скл.
на
спораз.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

13

10

7

13

43
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
ПРИОРИТЕТИ

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в
МИГ

1

2

3

4

Приоритет 1 - Подобряване на
конкурентноспособността на земеделските и
горските стопанства и преработващата
промишленост и насърчаване на новаторските
технологии в тези сектори.

2 400 000

1 200 000

50%

Приоритет 2 -Стимулиране на икономическо
развитие на територията, чрез инвестиции в
разообразяване на неземеделските дейности и
подпомагане създаването на заетост.

856 550

600 000

70%

Приоритет 3 - Създаване на оптимална
жизнена среда и съхраняване на демографския
потенциал на територията.

1 070 000

1 070 000

100%

Хоризонтална цел - Подобряване на
капацитетът за действие на местната общност
за справяне с местните предизвикателства и
прилагане на социалните иновации като
средство за преобразуване на местните услуги,
чрез създаване на модел на партньорство,
ориентиран към социално приобщаване на
уязвими групи.

63 745

63 745

100%

4 390 295

2 933 745

Общо:

Заявена Интензитет Одобрен
Субсидия
субсидия
на
общ размер
по
по проекти заявената
на
проектите,
към МИГ
помощ
разходите одобрени от
по проект
МИГ
от МИГ

5

6

Заявен общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

7

8

Одобрен
Субсидия Изплатена
общ размер
по
субсидия
на
проектите,
разходите одобрени от
по проект
УО/ДФЗ
от УО/ДФЗ

9

10

11
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева
ПРИОРИТЕТИ

1

Одобрен Заявен
Заявен
Одобрен Субсидия
Заявен
Заявена Одобрен
Субсидия Сключени
бюджет
общ
общ
общ
по
общ
субсидия
общ
по
договори
на
размер размер на размер проектите, размер на
към
размер на проектите,
субсидия
на
разходите
на
одобрени разходите УО/ДФЗ разходите одобрени от
та за
разходит
по
разходит от МИГ по проект
по проект УО/ДФЗ
целия
е по
заявления,
е по
към
от УО/ДФЗ
период заявлени подадени в проект от
УО/ДФЗ
я,
МИГ
МИГ
подадени
в МИГ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОСТАТЪК

Процент Изплатен
на
а
одобрение субсидия

колона 2
минус колона
11
12

колона 11 разделена
на колона 2
13

Приоритет 1 - Подобряване на
1 200 000
конкурентноспособността на
земеделските и горските стопанства
и преработващата промишленост и
насърчаване на новаторските
технологии в тези сектори.
Приоритет 2 -Стимулиране на
икономическо развитие на
територията, чрез инвестиции в
разообразяване на неземеделските
дейности и подпомагане
създаването на заетост.
Приоритет 3 - Създаване на
оптимална жизнена среда и
съхраняване на демографския
потенциал на територията.

600 000

1 070 000

Хоризонтална цел - Подобряване на 63 745
капацитетът за действие на
местната общност за справяне с
местните предизвикателства и
прилагане на социалните иновации
като средство за преобразуване на
местните услуги, чрез създаване на
модел на партньорство, ориентиран
към социално приобщаване на
уязвими групи.
Общо:
2 933 745

22

14

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритети на съюза за развитие
на селските райони

Области с поставен акцент, за които в най-голяма
степен допринасят проектите

1
2
Стимулиране на трансфера на знания
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и
и иновациите в областта на селското 1А
развитието на базата от знания в селските райони;
и горското стопанство и селските
райони с акцент върху следните
Укрепване на връзките между селското
области:
стопанство, производството на храни, горското
стопанство и научноизследователската дейност и
1B
иновациите, включително с цел подобряване на
екологичното управление и екологичните
показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
1C професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;
Повишаване на жизнеспособността
Подобряване на икономическите резултати на
на земеделските стопанства и
всички земеделски стопанства и улесняване на
конкурентоспособността на всички
преструктурирането и модернизирането на
2A
видове селскостопанска дейност във
стопанствата, особено с оглед на увеличаването на
всички региони и насърчаване на
пазарното участие и ориентация и на
новаторските технологии в селското
разнообразяването в селското стопанство;
стопанство и устойчивото
Улесняване на навлизането на земеделски стопани
управление на горите, с акцент върху
с подходяща квалификация в селскостопанския
2B
следните области:
сектор, и по-специално приемствеността между

Брой одобрени
заявления от
МИГ
3

Брой
одобрени
заявления от
ДФЗ
4

Брой
изплатени
заявления от
ДФЗ в лв.
5

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ в лв.
6

Субсидия по
проектите,
одобрени от ДФЗ
в лв.
7

Изплатена
субсидия в лв.
8

поколенията;
насърчаване на организацията на
хранителната верига, включително
преработката и предлагането на
пазара на селскостопански
продукти,на хуманното отношение
към животните и управлението на
риска в селското стопанство с акцент
върху следните области:

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да
3A добавят стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и
къси вериги на доставки, групи на
производителите и организации и междубраншови
организации;
3B

Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на стопанствата;
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Възстановяване, опазване и
Възстановяване, опазване и укрепване на
укрепване на екосистемите, свързани
биологичното разнообразие, включително в зони
със селското и горското стопанство, с
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
4A
акцент върху следните области:
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти;
Подобряване управлението на водите,
4B включително управлението на торовете и
пестицидите;
4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

Насърчаване на ефективното
Повишаване на ефективността при потреблението
използване на ресурсите и
5A
на вода в селското стопанство;
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
Повишаване на ефективността при потреблението
изменението на климата икономика в 5B на енергия в селското стопанство и хранителноселското стопанство, сектора на
вкусовата промишленост;
храните и горското стопанство, с
Улесняване на доставките и използването на
акцент върху следните области:
възобновяеми източници на енергия, на странични
5C продукти, отпадъци и остатъци, и други
нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;
5D

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

Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство;

Стимулиране на съхраняването и поглъщането на
5E въглерода в сектора на селското и горското
стопанство;
Улесняване на разнообразяването, създаването и
6A развитието на малки предприятия, както и
разкриването на работни места;
Стимулиране на местното развитие в селските
6B
райони;
Подобряване на достъпа до информационни и
6C комуникационни технологии (ИКТ), използването
и качеството им в селските райони;
FA Друга област
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка

1
За мярката за
сътрудничество (член
35 от Регламент (ЕС)
№ 1305/2013, където
е приложимо
За мярка 1.1 и др.
подобни, включени в
стратегията за ВОМР

Приоритет

2

3

4

5
Укрепване на връзките между селското
стопанство, производството на храни, горското
стопанство и научноизследователската дейност и
иновациите, включително с цел подобряване на
екологичното управление и екологичните
показатели

Индикатор

6

P1

1B

P1

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и
горското стопанство и селските райони

1C

Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство

Брой на участниците в
обучения

2A

Подобряване на икономическите резултати на
всички земеделски стопанства и улесняване на
преструктурирането и модернизирането на
стопанствата, особено с оглед на увеличаването
на пазарното участие и ориентация и на
разнообразяването в селското стопанство

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

2B

Улесняване на навлизането на земеделски
стопани с подходяща квалификация в
селскостопанския сектор, и по-специално
приемствеността между поколенията

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

3A

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто им
интегриране в селскостопанската и хранителната
верига посредством схеми за качество, които да
добавят стойност към селскостопанските
продукти, популяризиране на местните пазари и
къси вериги на доставки, групи на
производителите и организации и
междубраншови организации

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

P2

P3

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите
Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички
региони; насърчаване на новаторски
селскостопански технологии и устойчивото
управление на горите
Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското
стопанство

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
изплатени
от ДФЗ за
периода на
доклада

Проекти за сътрудничество по
мярката за сътрудничество
(член 35 от Регламент (ЕС) №
1305/2013

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и
горското стопанство и селските райони

P2

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6,
8.1 до 8.4, 17.1 и др.
подобни на тях,
включени в
стратегията за ВОМР

Област

Брой/
Площ/
Размер за
проекти,
одобрени
от ДФЗ за
периода на
доклада
7

25

P3

P4

P4

P4
За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на
тях, включени в
стратегията за ВОМР

P4

P4
P4

P5

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2
до 7.8, 8.5 и 8.6 и др.
инвестиционни
мерки, включени в
стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското
стопанство

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

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

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство

Подпомагане на превенцията и управлението на
риска на стопанствата

3B

4A

4A

4B
4B

4C
4C

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти (За земеделие и
развитие на селските райони)
Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в зони
по „Натура 2000“ и в зони с природни или други
специфични ограничения и земеделие с висока
природна стойност, както и на състоянието на
европейските ландшафти (За горско стопанство)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)
Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За горско стопанство)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За земеделие и
развитие на селските райони)
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За горско
стопанство)

Брой на стопанствата/
бенефициентите, получаващи
подкрепа

Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)

Обща подпомогната площ (ха)
Обща подпомогната площ (ха)

5A

Повишаване на ефективността при потреблението
на вода в селското стопанство

Обща подпомогната площ (ха)
(Отнася
се
за
площта,
обхваната от инвестиции за
напояване)

5B

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

Общ размер на инвестициите
(Сума от всички допустими
инвестиционни
разходи
публични и частни)
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P5

За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на
тях, включени в
стратегията за ВОМР

P5

За мярка 4 и др.
подобни, включени в
стратегията за ВОМР

P5

За мерки 4, 8.1 до 8.5,
15.1 и др. подобни на
тях, включени в
стратегията за ВОМР

P5

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство
Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на
изменението на климата икономика в
селското стопанство, сектора на храните и
горското стопанство

5C

Улесняване на доставките и използването на
възобновяеми източници на енергия, на
странични продукти, отпадъци и остатъци, и
други нехранителни суровини за целите на
биоикономиката

Общ размер на инвестициите
(Сума от всички допустими
инвестиционни
разходи
публични и частни)

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство

Обща площ (ха)

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове и
амоняк от селското стопанство

Брой
на
подпомаганите
животински единици (ЖЕ)

5E

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

Обща площ (ха)

27

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

Цел за
периода
2014 – 2020

(брой)

1

2

Брой
Брой одобрени
Брой внесени
регистрирани
заявления от заявления от МИГ
заявления от
МИГ
за одобрение от
кандидати за
УО/ДФЗ
одобрение от
МИГ
за отч. от скл. на за отч. от скл.
за отч. от скл. на
период спораз. период
на
период
спораз.
спораз.
3

4

5

6

7

8

Брой одобрени
заявления от
УО/ДФЗ

Брой сключени
договори с
кандидати

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

9

10

11

Процент на
Брой договори с
одобрение изплатена субсидия

от скл. на колона 12
спораз. разделена на
колона 2
12

13

за отч.
период
14

Процент
на
изплащане

от скл. на колона 15
спораз. разделена
на колона 2
15

16

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ

20

МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
ЧАСТНИ

23

Малко или
средно предприятие
Микропредприятие
(Моля, отбележете и
юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Друго (ако е
приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:

43

ОБЩО:

43

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

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

3

4

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от МИГ
5

Заявен
Субсидия
общ
Заявена
по
размер на
субсидия
проектите, разходите
към
одобрени по проект
УО/ДФЗ
от МИГ
към
УО/ДФЗ
6

7

8

Процент
Одобрен
Субсидия
ОСТАТЪК
на
общ
по
одобрение
размер на
проектите, Сключени
Изплатена
разходите
одобрени договори
колона 11 субсидия
по проект
колона 2
от
разделена
от
минус
УО/ДФЗ
на колона
УО/ДФЗ
колона 11
2
9

10

11

12

13

14

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ

1 133 745

МИГ
Публичен орган/
община
НПО
други
ЧАСТНИ

1 800 000

Малко или средно
предприятие
Микропредприятие
(Моля, отбележете
и юридическата
форма)
Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано
по ТЗ
Друго (ако е
приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:

2 933 745

ОБЩО:

2 933 745

Излишните редове се изтриват
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

1

Име на
кандидата/
получателя

2

Име на
проекта

3

Заявен
Заявен
Заявен
общ
общ
Одобрен
Субсидия
общ
размер на размер на
общ
Отхвърлено/
Заявена
% на
по
Мотив за размер на
разходите разходите
размер на
оттеглено/
субсидия
заявената
проектите,
отхвърля разходите
по
по
разходите
анулирано
към УО/
помощ
одобрени
не
по проект
заявления заявления,
по проект
заявление
ДФЗ
от МИГ
към
подадени подадени
от МИГ
УО/ДФЗ
в МИГ
в МИГ
4

5

6

7

8

9

10

11

12

Одобрен
общ
размер
на разх.
по
проект
от УО/
ДФЗ
13

Одобрена
Изплатена
субсидия
субсидия
от
УО/ДФЗ
14

15

Мерки,
финансирани
от ПРСР 2014
- 2020 г.
(ЕЗФРСР)
………
Мерки, извън
обхвата на
мерките от
Регламент
(EC) №
1305/2013, но
съответстващи
на целите на
регламента
(финансирани
от ЕЗФРСР)
………
Общо:

(излишните редове да се изтрият)
В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното
анулиране.
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Таблица 14 Индикатори по прилагане на СВОМР
ИНДИКАТОРИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР

Индикатор

Брой
консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на
участниците в
дейностите по
информиране

Мерна
единица

Постигнато за
Цел до края Постигнато
целия период
на
за периода
на прилагане
стратегията на доклада
на СВОМР

Източник на
информация

Брой

100

Отчети на МИГ

Брой

1 000

Отчети на МИГ

Брой подадени
заявления за
кандидатстване

Брой

21

База данни на
МИГ

Дял на
одобрените
заявления за
кандидатстване

%

80

База данни на
МИГ
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Таблица 15 Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места
Вид
Индикатор
индикатор

Мерна
единица

Брой
проекти,
финансирани
по
СВОМР:

Изходен

Цел до края на
стратегията

Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за
целия период
на прилагане
на СВОМР

Източник
на
информация

31

Брой
подадени
заявления
за
подпомагане

брой

40

База данни на
МИГ

Стойност
на
подадените заявления

лв.

2 933 745

База данни на
МИГ

Брой на сключените
договори

брой

31

База данни на
МИГ

Стойност
на
сключените договори

лв.

2 933 745

База данни на
МИГ

Брой на подадените
искания за плащане

брой

31

База данни на
МИГ

лв.

2 933 745

База данни на
МИГ

90

База данни на
МИГ

90

База данни на
МИГ

Стойност
подадените
за плащане

на
искания

Брой на одобрените
искания за плащане
Брой на успешно
приключилите
проекти

% от
подадени
искания
% от
сключени
договори

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
СВОМР

брой

31

База данни на
МИГ

Дял на постъпилите
заявления
за
подпомагане,
подадени от млади

% от
подадените
заявления

3%

База данни на
МИГ

32

хора (до 40 г.)

Резултат

Дял на постъпилите
заявления
за
подпомагане,
подадени от жени

% от
подадените
заявления

5%

База данни на
МИГ

Брой
проектни
предложения,
консултирани
от
МИГ (консултации,
организирани
или
осъществени от МИГ)

брой

90%

Отчети
МИГ

Създадени
места

брой

16

База данни на
МИГ

Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия

брой

2

База данни на
МИГ

Дял от населението
на
територията,
обхванато от проекти,
свързани
с
подобряване
на
достъпа до услуги

%

50%

База данни на
МИГ

Дял от населението
на територията, което
се
ползва
от
подобрената среда

%

5%

База данни на
МИГ

работни

на
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Таблица 16 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ОТ СВОМР
Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

Брой на подпомогнатите стопанства

брой

7

База данни на МИГ

Общ обем на инвестициите (в лева)

лева

1 000 000

База данни на МИГ

Брой стопанства въвели нов продукт
или техника/технология

%

5

База данни на МИГ

брой

5

База данни на МИГ

Индикатор

Създадена заетост

Постигнато
за периода
на доклада

Постигнато за целия
период на прилагане на
СВОМР

Източник на информация
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Таблица 17 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ СВОМР
Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за целия
период на прилагане на
СВОМР

Мерна единица

Цел до края на
стратегията

Брой проекти, финансирани по мярката

брой

1

База данни на МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой

1

База данни на МИГ

лв.

200 000

База данни на МИГ

Брой предприятия, въвели нови
продукти, процеси и технологии

брой

1

База данни на МИГ

Създадена заетост

брой

7

База данни на МИГ

Индикатор

Общ размер на инвестицията в лева

Източник на
информация
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Таблица 18 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ СВОМР

Индикатор

Брой проекти,
финансирани по
мярката

Мерна
единица

Постигнато
Цел до края на
за периода на
стратегията
доклада

Постигнато за
целия период на
прилагане на
СВОМР

Източник на
информация

брой

3

База данни на МИГ

Общ обем на
инвестициите в лева

лв.

600 000

База данни на МИГ

Проекти на жени
и/или млади хора

%

3

База данни на МИГ

Общ брой на
създадените работни
места

брой

3

База данни на МИГ

Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия

брой

3

База данни на МИГ
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Таблица 19 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.2 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.2 ОТ СВОМР
Цел до края
на
стратегията

Брой проекти,
финансирани по мярката

брой

5

База данни на МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката

брой

1

База данни на МИГ

Брой проекти,
предоставящи мобилни
услуги

брой

1

База данни на МИГ

%

50%

База данни на МИГ

Брой създадени работни
места

брой

3

База данни на МИГ

Дял на селата, където се
изпълняват дейностите

% от селата на
територията

5%

База данни на МИГ

% от
населението
на
територията

3%

База данни на МИГ

Индикатор

Население в селските
райони, което се ползва от
подобрените услуги

Население, което се
ползва от подобрената
среда

Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за
целия период на
прилагане на
СВОМР

Мерна
единица

Източник на
информация
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Таблица 20 ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.5 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО ПОДМЯРКA 7.5 ОТ СВОМР

Мерна единица

Цел до края
на
стратегията

Брой проекти,
финансирани по
мярката

брой

2

База данни на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

брой

2

База данни на
МИГ

Брой подпомогнати
туристически дейности

брой

1

База данни на
МИГ

лв.

100 000

База данни на
МИГ

брой

2

База данни на
МИГ

Индикатор

Общ обем на
инвестициите
Общ брой на
създадените работни
места

Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за целия
период на прилагане
на СВОМР

Източник на
информация
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Таблица 21 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 21 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 21 ОТ СВОМР
Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за целия
период на прилагане на
СВОМР

Индикатор

Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой

10

База данни на МИГ

Брой
бенефициенти,
подпомогнати по мярката

брой

10

База данни на МИГ

Брой подобрени обекти на
местното културно наследство

брой

2

База данни на МИГ

%

10

База данни на МИГ

Дял от населението, обхванато от
проектните дейности

Източник на
информация
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Таблица 22 ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 22 ОТ СВОМР НА МИГ ПОПОВО
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 22 ОТ СВОМР
Постигнато за
периода на
доклада

Постигнато за целия
период на прилагане на
СВОМР

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой

3

База данни на МИГ

Брой
бенефициенти,
подпомогнати по мярката

брой

3

База данни на МИГ

Брой въведени добри практики
в областта на социалните
иновации

брой

2

База данни на МИГ

Дял от населението, обхванато
от проектните дейности

%

10

База данни на МИГ
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