
                                               
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г 
 
 

1 
 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
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Пореден номер на доклада трети 

Номер на споразумение за изпълнение на 

СВОМР 
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Седалище и адрес на управление на МИГ 
Обл. Пловдив, гр. Куклен, ул. „Христо Г. 

Данов“, Търговски комплекс, ет. 2, офиси № 3, 
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Заместник-Председател на колективния 

управителен орган/ представляващ МИГ 
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страница 
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www.mig-kuklen-asenovgrad.eu 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици 
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1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

 
ВОМР: Водено от общностите местно развитие 
СВОМР: Стратегия за водено от общностите местно развитие 
УО: Управляващ орган 
МЗХ: Министерство на земеделието и храните 
ДФЗ: Държавен фонд „Земеделие“ 
МИГ: Местна инициативна група 
ПРСР: Програма за развитие на селските райони 
БФП: Безвъзмездна финансова помощ 
ОП: Обществени поръчки 
ОС: Общо събрание 
УС: Управителен съвет 
ИД: Изпълнителен директор 
Е: Експерт по прилагане на СВОМР  
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1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

 
Въведение: 
Територията на „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“ е с обща площ от 

813,77 кв. км., разположена в Тракийската низина по северните склонове на Родопите и 
включва две административно териториалните единици – община Куклен и община 
Асеновград, попадащи в Южен централен район за планиране, област Пловдив.  

Териториите, включени в ареала на МИГ имат непрекъсната географска връзка по 
между си. На юг територията граничи с общини Чепеларе, Лъки, Баните Черноочене на север 
с общините Родопи и Садово на запад с община Родопи на изток с община и Първомай. В 
обхвата на територията попадат общо 34 населени места, всички 6 населени места на община 
Куклен и 28 населени места от община Асеновград без общинският център – гр. Асеновград 
в строителните му граници.  

Територията на МИГ е с изключително благоприятно географско местоположение – 
през нея минават важни транспортни коридори, има достъп до шосеен, железопътен и 
въздушен транспорт. В територията се съчетават плодородието на полето с прохладата на 
планината, здравословен умерен климат, красиви пейзажи и разнообразен ландшафт. 

За целите на Стратегията е изготвен списък от заинтересовани страни, който 
съответства на следните разбирания:  

• Според изискванията на ПРСР структурата на МИГ задължително обхваща три 
сектора – публичен, стопански и нестопански;  

• Потенциалните бенефициенти оказват пряко участие в хода на разработване на 
стратегията и последващото й изпълнение;  

• Ползвателите на благата, които се очаква да бъдат създадени в резултат на 
стратегията, могат също да оказват индиректно влияние.  

Пряко въздействие и влияние върху подготовката и изпълнението на стратегията за 
местно развитие имат следните лица и групи: Представители на бизнеса, в това число: 
еднолични търговци, земеделски производители, кооперации; юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон /микро, малки и средни предприятия/, представители на 
обединения и сдружения на бизнеса. Представители на структурите на гражданското 
общество, в това число: НПО, читалища, спортни клубове, физически лица и т.н.; 
Представители на публичната и местната власт, в това число: общинска администрация и 
изборни длъжности. Представители на културни, образователни институции и социални 
заведения, които имат пряко отношение/въздействие върху Стратегията за местно развитие 
на МИГ.  

След преглед на наличната информация и местните особености трите, дефинирани от 
ПРСР, сектора са използвани за отправна точка при определянето на заинтересованите лица, 
групирани по следния начин:  

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: Местна власт - Общини (в това число общинска администрация 
и секторни структурни звена на администрацията по различни направление: инфраструктура; 
финанси; образование; култура; социални дейности и т.н.);  
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СТОПАНСКИ СЕКТОР: Земеделски производители (в това число фирми, ЗП, ЕТ 

земеделски кооперации; Неземеделски бизнес (в това число търговия, услуги, производствена 

дейност, туризъм;)  

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: Организации развиващи културно-просветни, социални и 

обществени дейности (в това число: читалища и ЮЛНЦ); Спортни сдружения и клубове; 

Физически лица – местни лидери с активна обществена позиция, включително такива 

развиващи нестопанския сектор на територията на МИГ  

ПОДГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: Представители на уязвимите и 

малцинствени групи (в това число: хора с увреждания и хора в неравностойно положение; 

хора в надтрудоспособна възраст; етнически малцинства). Представители на тази подгрупа 

попадат успоредно с това във всяка една от вече изведените групи заинтересовани лица, в 

качеството им на ЗП, представители на бизнеса, НПО – сектора, публичната власт и т.н. 

В рамките на този етап (2020 г.) бяха възложени два вида проучвания:  

1) Аналитичен доклад на тема: „Изследване за създаване на инвестиционен профил 

посредством анализ на инвестиционните характеристики на територията на МИГ „Куклен 

– Асеновград“. Същият се състои от три части: 1. Макроикономически профил на територията 

на МИГ „Куклен – Асеновград“ (вкл. локация; природни ресурси и екологично състояние;  

демографско развитие; икономическо състояние на територията на МИГ „Куклен – 

Асеновград“; образование; техническа инфраструктура). 2. Анализ на данните събрани чрез 

извършването на анонимно анкетиране на заинтересованите лица в територията на МИГ 

„Куклен – Асеновград“ и 3. Заключителен анализ (вкл. Препоръки за създаване на 

инвестиционен профил и анкетни карти). 

Анализът е изготвен на база сключен договор с фирма „Тинк Финанс“ ЕООД и чрез 

него МИГ „Куклен – Асеновград“ получи следната информация от анкетирани 50 субекта – 

заинтересовани лица със следното заключение: 

1. Прилагането на СВОМР на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“ допринася за 

повишаване на бизнес средата, конкурентоспособността и качеството на живот в 

територията, но все още има многобройни сектори, които не могат да се възползват от 

финансиране. 
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2. Работата на МИГ „Куклен – Асеновград“ е насочена към проекти, които допринасят 

за по-висока добавена стойност. 

3. Проектите на бизнеса, подкрепени чрез СВОМР способстват за модернизирането на 

земеделския и неземеделския сектор. 

Вторият вид проучване е на тема: „Възможности за съхраняване и валоризиране на 

местното културно, природно и историческо наследства“. Тук попадат природни и 

културни богатства в обхвата на МИГ „Куклен – Асеновград“.  

След извършено анкетно проучване на представители на местната общност, относно 

тяхното мнение и виждане се представиха следните препоръки: Чрез изпълнението на 

СВОМР, МИГ „Куклен – Асеновград“ трябва да се стреми да подобри физическите бази, 

информираността и волативността на местните културни и природни богатства. Това ще 

помогне за постигане на устойчиво развитие на местната икономика, създаване на силна 

местна идентичност, което ще доведе и до по-качествен живот. Тази препоръка предвижда 

действията на МИГ „Куклен – Асеновград“ при отварянето на Мярка 21. „Съхраняване и 

развитие на местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно 

наследство на територията на МИГ Куклен – Асеновград“. Тази специфична мярка 

представлява изцяло нов начин за решаване на местните проблеми в областта на културно – 

историческото и природно наследство. До този момент нито едни от стратегическите 

документи на територията не е обръщал достатъчно внимание на характерните местни 

специфични особености на културното и природното наследство. Мярката цели 

валоризирането на тези местни продукти и интегрирането им в създаването на нов 

туристически продукт за територията, основан на специфичното местно културно и природно 

наследство. Успоредно с това тази мярка ще подпомага и интеграционните процеси на 

територията, чрез популяризиране на традициите на различните етноси, което ще насърчи 

преодоляването на негативните стереотипи. 

 

 С оглед на постигане на въздействие по изпълнението на СВОМР върху 

групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ „Куклен – Асеновград“  

беше ползвана интернет страницата на МИГ „Куклен – Асеновград“, изготвени и 

разпространени бяха публикации в местни медии, които служиха като специфичен 
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информационен канал за предоставяне на актуална информация по прилагането на подхода 

ВОМР - среда за дискусия и обсъждане на основни възможности и механизми сред 

заинтересованите страни за конкурентноспособно развитие на територията. Бяха проведени 

многобройни телефонни разговори с бъдещи бенефициенти. 

Процеса на мониторинг и оценка посредством проследяване на заложените 

индикатори и ефекти от поставените цели се отбелязваше с провеждане на заседания на 

управителните органи на МИГ „Куклен – Асеновград“  - 6 на брой; проведени индивидуални 

консултации с заинтересовани физически и юридически лица в офиса на МИГ „Куклен – 

Асеновград“ – 21 бр. и провеждане на работни срещи на служителите на МИГ „Куклен – 

Асеновград“. Основните теми на всички реализирани събития бяха свързани с представяне 

на подхода ВОМР, Стратегията на МИГ, индикативен график за приеми по мерки за 2021г., 

възможности за кандидатстване с проектни предложения, добри практики от реализирани 

проекти, условия за кандидатстване по открити мерки, критерии за оценка на проектите, 

кандидатстване в ИСУН 2020, осъществяване на оценка проектните предложения, 

последващо изпълнение на одобрени проекти.  

За постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите страни и 

популяризираност на дейностите си, МИГ „Куклен – Асеновград“ поддържа актуална 

информация за приемите, датите на информационните събития и възможностите за 

кандидатстване на електронната си страница, чрез публикации в местната преса, електронни 

и телевизионни медии.  

Предвид настоящата ситуация, свързана с разпространението на коронавирусното 

заболяване не бяха проведени информационни кампании чрез заседания и работни срещи в 

по-широк кръг на местното население, с цел опазване на здравето и живота на същите и 

законовите забрани. 

 

Осъществиха се наблюдения по реализирани проекти по процедура Добри и безопасни 

условия на труд посещения на място реализирани проекти и подадени искания за плащане. 

 
 Одобрена от МИГ безвъзмездна финансова помощ към 2020 г. е 3 819 554,10 лева, 
което представлява 65,11% от бюджета на цялата Стратегия, който е в размер на 5 865 660 
лева. 
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Изпълнението на подпомаганите проекти допринася за постигането на целите на 

СВОМР. 

В процеса на администриране на стратегията са налице следните проблеми по 

провеждане процедури за избор на изпълнител по ПМС 160 от 01.07.2016г. 

Мерките, които ще предпримем са ораганизиране на обучителни курсове по 

провеждане и изпълнение на задълженията по ПМС 160.   

 
 
За целите на мониторинга на изпълнение на стратегията е заложена система от 

индикатори, както следва: 
Индикатор Мерна 

ед. 
Цел към  
2023 г. 

Изпълнение 
към 2020 г. 

Брой проекти финансирани по 
Стратегията за ВОМР. 

Бр. 40 15 

Брой подадени заявления за 
подпомагане. 

Бр. 45 42 

Брой на одобрените заявения. Бр. 40 20 

Стойност на одобрените заявления за 
подпомагане (публичен принос). 

Лв. 5 280 000 3 221 232,6 

Брой подпомогнати бенефициенти. Бр. 40 10 

Брой реализирани проекти на публични 
организации. 

Бр. 14 0 

Брой реализирани проекти на частни 
бенефициенти. 

Бр. 26 10 

Брой подпомогнати земеделски 
стопани. 

Бр. 10 0 

Брой реализирани проекти в сферата на 
услугите. 

Бр. 6 0 

Брой реализирани проекти в сферата на 
производствените дейности. 

Бр. 10 5 

Брой новосъздадени работни места. Бр. 20 0 

Брой предприятия въвели 
мерки за подобряване на 
условията на труд и 
развитие на човешките ресурси. 

Бр. 4 10 

Брой реализирани инфраструктурни 
проекти 

Бр. 5 0 
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2. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 
 

При проведените консултации участие взеха представители на уязвими и 
малцинствени групи от населението на територията на МИГ. Техните нужди са свързани 
основно с осигуряване на заетост, професионална квалификация, достъп до здравни услуги. 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Куклен - Асеновград“ включва мерки, насочени към 
решаването на тези проблеми, за които тази група заинтересовани страни бяха запознати с 
предстоящите за 2021 г. възможности за кандидатстване по мерки с въздействие върху 
уязвими и малцинствени групи – 1 по ПРСР 2014 – 2020, заложени в Стратегията, а именно: 

Подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 – ще адресира подобряване достъпността на 
архитектурната среда, чрез инвестиции в малка по мащаб инфраструктура. Преимуществено 
ще се финансират проекти в населени места с наличие на представители на етническите 
малцинства. 

Мярка 21 финансирана от ЕЗФРСР/ПРСР – ще финансира дейности, които водят до 
преодоляване на негативните стереотипи спрямо малцинствата, насърчават създаването на 
териториална общност без оглед на етническа принадлежност и раса. 

По всички инвестиционни мерки от СВОМР предназначени за частни бенефициенти 
се дава преимущество в точкуването на проекти, когато същите са подадени от лица 
представители на уязвимите групи в т.ч. и представители на етническите малцинства. Цели 
се стимулиране на участието и улесняване достъпа до финансиране за представителите на 
уязвимите групи. 
 

3. Изпълнение на целите на СВОМР; 
 

Визията и стратегическите цели на Стратегията за ВОМР на „МИГ – Куклен – 
Асеновград“ се декомпозират в два водещи приоритета. Приоритетите определят и насочва 
развитието в конкретна област, с цел положително въздействие при постигането на 
стратегическата цел. Специфичните цели, към всеки от приоритетите дефинират резултатите 
в подобласти на съответния приоритет.  

Специфичните цели са общо пет на брой. Изпълнението на всяка специфична цел се 
постига чрез конкретни мерки/проекти/дейности, които ще се финансират по линия на ПРСР 
2014 – 2020, ОПИК 2014 – 2020 и ОПРЧР 2014 – 2020. Приоритетите и целите на Стратегията 
за ВОМР на МИГ Куклен - Асеновград изцяло съответстват на характеристиките на 
територията и са избрани в съответствие с установените потребности на населението и 
потенциала, който има МИГ. 

Приоритет 1. Развитие на конкурентоспособна местна икономика в региона на МИГ 
– Куклен – Асеновград. В рамките на Приоритет 1 са формулирани три специфични цели, 
адресиращи развитието на аграрния сектор, неземеделския сектор и подобряване условията 
за труд в региона на МИГ. Планираните интервенции по всяка една от трите специфични цели 
ще стимулира развитието на конкурентоспособна местна икономика.  

Специфична цел 1. Повишаване на конкурентоспособността на местните земеделски 
стопанства. Връзка със Стратегията за ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград: Изхождайки от 
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характеристиките на територията, специфичните местни потребности и потенциал за 
развитие чрез СВОМР и по-конкретно Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските 
стопанства" се осигури възможност за финансиране на проекти на местни земеделски 
производители.  

Процедура № BG06RDNP001-19.186 МИГ Куклен - Асеновград Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделските стопанства“ Бюджет 900 000 лева 
Списък на одобрените проектни предложения на стойност 860 861,89 лева. 

№ 
Проектно 

предложение 
№ 

Кандидат Наименование на 
проектното предложение 

Размер на 
одобрената 

безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1 
BG06RDNP001

-19.186-0014 
 

НЕМОС 85" ЕООД 
с.Руен 

Община Куклен 
 

"НЕМОС 85" ЕООД (ЕИК: 
203505312) 

Изграждане на Контролно-
пропусквателен пункт, 
Дезинфекционна яма, 
Торова площадка  и 

Трупосъбирателен пункт 
към обект: „Животновъдна 

ферма за отглеждане на 
кози и техните приплоди в 
ПИ № 004037, землището 

на с. Руен с ЕКАТТЕ 
63238, общ. Куклен “ 

48850,82 
 

2 
BG06RDNP001

-19.186-0005 
 

Земеделски 
производител 

Диана Ангелова 
Попова 
с.Руен 

Община Куклен 

Закупуване на земеделска 
техника за нуждите на 

стопанството на ЗП"Диана 
Попова 

41372,50 
 

3 BG06RDNP001
-19.186-0011 

Данчо Георгиев 
Милянчев 
гр.Куклен 

Закупуване на трактор с 
прикачен инвентар 

 

35658,00 
 

4 BG06RDNP001
-19.186-0012 

Илия Димитров 
Кумчев 

гр.Куклен 

Закупуване на трактор с 
прикачен инвентар за 

нуждите на стопанството 

48849,50 
 
 

5 BG06RDNP001-
19.186-0010 

Димитър Георгиев 
Димитров 
гр.Куклен 

Подобряване 
производстаените активи 

79920,00 
 

6 
BG06RDNP001-

19.186-0009 
 

Георги Костадинов 
Павлов 

гр.Куклен 

Закупуване на 
производствени активи за 
земеделското стопанство 

93878,40 
 

7 
BG06RDNP001-

19.186-0004 
 

Георги Ангелов 
Давчев 

с. Тополово 

Създаване лозарско 
стопанство, покупка на 
земеделска техника, и 

173976,75 
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Общ. Асеновград внедряване на съвременни 
системи и технологии 

8 BG06RDNP001-
19.186-0001 

Райчо Димитров 
Гунгалов 
с.Конуш 

Общ. Асеновград 

Закупуване на 
производствени активи за 
земеделското стопанство 

47250,00 
 

9 
BG06RDNP001-

19.186-0006 
 

Вера Кръстева 
Давчева 

с. Тополово 
Общ. Асеновград 

Изграждане на 
селскостопанска постройка 

 

144917,92 
 

10 
BG06RDNP001-

19.186-0008 
 

Георги Петров 
Тюфекчиев 
гр.Куклен 

Изграждане на 
селскостопанска постройка 

 

146188,00 
 

 
Специфична цел 2. Диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на 

предприемачеството, конкурентоспособността и производствения капацитет на 
предприятията от неземеделските сектори. Микро, Малките и средните предприятия играят 
важна роля в развитието на местната икономика на територията на МИГ Куклен - Асеновград. 
Те са ключов източник за създаване на работни места, нови бизнес идеи и предприемачески 
умения.  

От една страна местните микро предприятия попадащи в селския район от територията 
на МИГ (община Куклен), ще могат да получат подкрепа по линия подмярка 6.4. 
"Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности" от ПРСР 2014 - 2020, като приоритетно 
ще се подкрепят проекти в сферата на производствените дейности и сферата на здравните 
услуги за населението. От друга МСП от цялата територията на МИГ, както и микро 
предприятия от територията на община Асеновград (която не попада в селските райони) ще 
имат възможност да получат финансиране по линия на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014 – 2020, насочено към повишаване на производствения 
капацитет, оптимизация на производствените процеси, подмяна на морално остарялото 
технологично оборудване и повишаване на качество на 21 произвежданите продукти. 

Мярка "Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на 
МИГ Куклен – Асеновград.", Бюджет 1 955 000 лева 

Процедура BG16RFOP002-2.045 МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на 
производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград." 

Одобрени за финансиране от МИГ с доклад от 05.11.2019г.: 5 бр. проекти с обща 
стойност на  БФП 1 364 653,23  лева. 
Списък на одобрените проектни предложения: 

№ 
Рег. № на 

проектното 
предложение в 

ИСУН 

Наименован
ие на 

кандидата 

Наименование 
на проектното 
предложение 

Среден 
резулта
т (брой 
точки) 

Общо 
допустим

и 
разходи 

по 
проекта 

(лв.) 

Общ размер 
на 

безвъзмездна
та финансова 
помощ (лв.) 

% на  
безвъзмездна
та финансова 

помощ 
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1 
BG16RFOP00
2-2.045-0004 

ЯНЕВ-
ЯНЕВИ-С-

ИЕ СД 

/ от 
07.10.2019 
г. ЯНЕВ-

ЯНЕВИ-С-
ИЕ СД  се 

преобразува 
в „Янев и 
Яневи" 
ООД / 

гр.Куклен 

Подобряване 
на 

производствен
ия капацитет в 

ЯНЕВ-
ЯНЕВИ-С-ИЕ 

СД 
 

76 
340 

600.00 306 540.00 90 

2 

BG16RFOP00
2-2.045-0001 

 

БЛУРЕД 
ООД 

с.Наречен-
ски бани 

Общ.Асено- 
град 

Подобряване 
на 

производствен
ия капацитет 
на "БЛУРЕД" 

ООД 

66 
211330,6

4 190197,58 90 

3 

BG16RFOP00
2-2.045-0002 

 

ТЮФЕК 
МЕТАЛ 
ЕООД 

гр.Куклен 

Подобряване 
на 

производствен
ия капацитет в 

ТЮФЕК  
МЕТАЛ 
ЕООД 

66 
332000,0

0 298800,00 90 

4 
BG16RFOP00
2-2.045-0005 

ЧУКОВ БГ 
ЕООДс.Изб

егли 
Общ.Асено- 

град 

Подобряване 
на 

производствен
ия капацитет 
на Чуков БГ 

ЕООД 

59 
386 

700.00 
 

348 030.00 90 

 
5 

BG16RFOP00
2-2.045-0008 

 

ТЕХНО 
АКТАШ АД 

гр.Куклен 

Подобряване 
на 

производствен
ия капацитет в 

ТЕХНО 
АКТАШ АД 

59 
 

245650,7
1 221085,65 90 

Одобрени за финансиране  от МИГ с доклад от 05.11.2019г. : 1 бр. проекти с обща 
стойност на  БФП  262 143,00  лева. 
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Списък на одобрените проектни предложения: 

№ 

Рег. № на 
проектно

то 
предложе

ние в 
ИСУН 

Наимено
вание на 
кандидат

а 

Наименование 
на проектното 
предложение 

Среде
н 

резулт
ат 

(брой 
точки) 

Общо 
допустими 
разходи по 

проекта 
(лв.) 

Общ размер на 
безвъзмезднат
а финансова 
помощ (лв.) 

% на  
безвъзмезднат
а финансова 

помощ 

1 
BG16RFO

P002-
2.045-0010 

АРБОР 
ЕООД 

с.Боянци 

Общ.Асе
но- град 

Повишаване на 
конкурентоспособ

ността и 
производственият 

капацитет на 
АРБОР ЕООД 

67 291 270 262143,00 90 

Останал финансов ресурс след двата приема:  328 203,77 лева. 
 
Специфична цел 2 предстои да бъде изпълнена през 2021 г. 
 
Специфична цел 3. Подобряване производителността на труда в местните 

предприятия, чрез подобряване на работната среда и условията на труд.  
Мярка „Добри безопасни условия на труд“ - бюджет 977 000 лева 
Процедура BG05M9OP001-1.048  МИГ Куклен - Асеновград – „Добри и безопасни 

условия на труд“ 
Одобрени за финансиране  от МИГ с доклад от 12.04.2019г.: 3 бр. проекти на стойност 

181 788,37 лева. 
Списък на одобрените проектни предложения: 

№ Проектно 
предложение № Кандидат Наименование на проектното 

предложение 

Размер на 
одобрената 
безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1 BG05M9OP001-
1.048-0005 

ТЕХНО АКТАШ 
АД 

гр.Куклен 
 

Подобряване условията на труд 
и осигуряване на социални 

придобивки за работещите  в 
Техно Акташ АД 

 

70143.02 

2 BG05M9OP001-
1.048-0001 

Н и Д ПРОГРЕС 
ЕООД 

с.Цар Калоян 
Община Куклен 

 

По-безопасни и по-добри 
условия на труд в НиД Прогрес 

ЕООД 
 

82650.48 

3 
BG05M9OP001-

1.048-0003 
 

„Нукон 
България" ЕООД 

гр.Куклен 
 

Подобряване работната среда в 
"Нукон България"ЕООД чрез 

осигуряване на добри и 
безопасни условия на труд 

 

28994.87 
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Одобрени за финансиране от МИГ с доклад от 12.08.2019г.: 7 бр. проекти на стойност 
782 429,17 лева. 
Списък на одобрените проектни предложения: 

№ Проектно 
предложение № Кандидат Наименование на проектното 

предложение 

Размер на 
одобрената 

безвъзмездна 
финансова помощ 

(лв.) 

1 BG05M9OP001-
1.048-0010 

АСТРА 
БИЛДИНГ 

ГРУП  ЕООД 
гр.Куклен 

 

Подобряване на условията на 
труд в Астра Билдинг Груп 

ЕООД 

247422,23 
 

2 
BG05M9OP001-

1.048-0007 
 

 
ОПТРОНИКА 

ЕООД 
гр.Куклен 

Социални придобивки и по-
здравословни условия на труд в 

"Оптроника" ЕООД 

40325,68 
 

3 BG05M9OP001-
1.048-0009 

 
Индустриал 

ремонт строй 
ЕООД 

с.Патриарх 
Евтимово 

Общ. 
Асеновград 

 

Добри и безопасни условия на 
труд в Индустриал ремонт строй 

ЕООД 
 

321174,7 
 

4 BG05M9OP001-
1.048-0008 

 
МЕТАПЛАСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД 

гр.Куклен 

„Подобряване на безопаснотта и 
здравето на работещите в 

„МЕТАПЛАСТ 
ИНЖЕНЕРИНГ“ООД“ 

 

27008,11 
 

5 
BG05M9OP001-

1.048-0013 
 

Тякове  ЕООД 
гр.Куклен 

 

Подобряване на условията на 
труд в Тякове ЕООД - гр. Куклен 

 

59130,64 
 

6 
BG05M9OP001-

1.048-0012 
 

ТЮФЕК  
МЕТАЛ ЕООД 

гр.Куклен 

Добри и безопасни условия на 
труд в ТЮФЕК МЕТАЛ ЕООД 

 

39875,00 
 

7 BG05M9OP001-
1.048-0011 

НАС1  ЕООД 
гр.Куклен 

Подобряване на работната среда 
на НАС1 ЕООД, чрез 

осигуряване на добри и 
безопасно условия на труд 

47492,81 
 

 
Останал финансов ресурс след приемите: 12 782,46 лева. 
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Приоритет 2 – Подобряване привлекателността на територията на МИГ – Куклен – 

Асеновград, като предпочитано място за живот и отдих. В рамките на Приоритет 2 са 

формулирани две специфични цели насочени към: подобряване на жизнената среда и 

туристическия потенциал на територията, и разширяване обхвата и качеството на услугите и 

съхраняване и развитие на местната териториална общност и идентичност и изграждане на 

капацитет за местно развитие.  

Специфична цел 4. Подобряване на жизнената среда и туристическия потенциал на 

територията и разширяване обхвата и качеството на услугите. За постигане на приоритетна 

цел 4 в Стратегията за ВОМР е предвидено включването на две подмерки от ПРСР 2014 – 

2020: • Чрез подмярка 7.2. от ПРСР ще се осигурят инвестиции в малка по мащаби 

инфраструктура свързана с подобряване на жизнената среда и качеството на услугите. • Чрез 

подмярка 7.5. от ПРСР ще се осигурят инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура.  

• Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“, Бюджет 919 200 лева. 

Процедура BG06RDNP001-19.139 Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура“ 

Одобрени за финансиране от МИГ с доклад от 07.02.2020 г.: 3 бр. ПП със стойност на 

БФП 367 678,44 лева. 

Списък на одобрените проектни предложения: 

№ 
Проектно 

предложение 
№ 

Кандидат Наименование на 
проектното предложение 

Размер на 
одобрената 

безвъзмездна 
финансова 
помощ (лв.) 

1. 
 

BG06RDNP001
-19.139-0003 

ОБЩИНА 
КУКЛЕН 

“Оборудване и 
модернизация на 

културната 
инфраструктура на община 

Куклен“ 
 

223886,95 
 

2. 
 

BG06RDNP001
-19.139-0002 

ОБЩИНА 
КУКЛЕН 

“Изграждане на игрище за 
футбол на малки врати в 75401,52 
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  Поземлен Имот №002054, 
местност“Михов орех“,  

землището на град Куклен“ 

3. 
BG06RDNP001

-19.139-0001 
 

ОБЩИНА 
КУКЛЕН 

"Изграждане на детска 
площадка за всички 

възрастови групи“, в УПИ 
IV – парк и трафопост, кв. 
34 по регулационният план 

на гр. Куклен. 

68389,97 

 
Мярка 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА”, бюджет 136 960,00 лева се очаква да бъде отворена през 2021 г. 

 

Специфична цел 5. Съхраняване и развитие на местната териториална общност и 

идентичност и изграждане на капацитет за местно развитие. Стратегията за ВОМР е един от 

малкото налични инструменти, чрез които могат да се адресират проблемите свързани с 

изграждането на местен капацитет и чувство за териториална общност посредством 

съхраняване и развитие на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, 

продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, традиции и 

др./ с цел тяхната валоризация. В тази връзка чрез възможностите, които предлага подходът 

ВОМР/ЛИДЕР чрез подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. рамките на допустимите 

дейности, ще се провокира интереса на всички заинтересовани лица към местното развитие, 

ще се обучат местните ключови фигури, които ще реализират дейностите по прилагането на 

СВОМР в условията на информираност и прозрачност. Стратегията предвижда възможности 

за разширяване на териториалното сътрудничество, вкл. национален и международен обмен 

на опит и работа в мрежа. От ключово значение за успешната реализация на заложените цели 

и приоритети е обезпечаването с информационни и обучителни дейности. В Стратегията за 

ВОМР на МИГ Куклен – Асеновград е разработена специфична за конкретната територия 

мярка (Мярка 21. „Съхраняване и развитие на местната идентичност и валоризиране на 

местното културно и природно наследство на територията на МИГ – Куклен – Асеновград“), 

чрез която ще се подкрепят проекти за нематериални инвестиции, изпълнявани на 

територията на МИГ, които заздравяват връзките и обединяват местните жители от различни 
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поколения и етноси за опазване и подобряване на местните идентичности, култура – 

историческо и природно наследство. 

 

През третата година от прилагане на стратегията за ВОМР, усилията на МИГ бяха 

насочени към информиране и консултиране на заинтересованите страни. Подготвиха се 

насоки за кандидатстване по пет мерки от Стратегията за ВОМР, Производствен капацитет 

през ОПИК 2014 – 2020, а именно: 

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 информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” 

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на 

местното културно наследство на територията на „МИГ Куклен-Асеновград” 

  
 

4. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7,  8, 11, 12 и 13 от приложението. 

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

Местната инициативна група прилага недискриминационна и прозрачна процедура и 

обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. Подборът на проекти по 

всяка мярка се извършва посредством определените за всяка мярка критерии за избор и в 

съответствие с прозрачна и предварително оповестена на всички потенциални бенефициенти 

процедура. Управителният съвет на МИГ взима решение за обявяване на подбор на проекти 

при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ.  

През отчетния период са проведени пет заседания на Колективния управителен орган 

и едно заседание на Колективния върховен орган на сдружението. Всички протоколи от 

заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ „МИГ – Куклен-Асеновград“ 

http://mig-mkg.bg/. 

http://mig-mkg.bg/
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В периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г., в МИГ Куклен-Асеновград не са обявявани 

процедури за прием на документи, изчакваше се за изпълнение на проекти по ОПРЧР, ОПИК, 

и се очакваше одобрение на проекти по ПРСР, в т.ч. се очаква сключване на договори по 

Процедура BG16RFOP002-2.045 МИГ Куклен-Асеновград - "Подобряване на 

производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград." 

Към 2020 г. се реализираха успешно 5 броя проекти по процедура „Донри и безопасни 

условия на труд“ 

Очаква се реализирането на 4 проекти по процедура  „Подобряване производствения 

капацитет“ 

- Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ одобрява и публикува 

на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните подмерки 

от стратегията за ВОМР за следващата календарна година.  

В периода 01.01-31.12.2020 г., МИГ Куклен-Асеновград не са обявявани процедури 

за прием на проектни предложения.  

- Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

През отчетния период бяха извършени действия по информиране и подпомагане на 

подготовката на проекти в няколко направления:  

- срещи по населени места;  

- индивидуални консултации в офисите на МИГ и по телефон;  

- обяви и покани за събития и за приеми на проектни предложения на сайта на МИГ, 

както и в местни медии. 

Съгласно сключени договори с местни медии („Пловдив прес“, „Мадия Груп 24“ и 

„Под тепето“) са извършени следни дейности по популяризиране на стратегията за ВОМР: 

1. Излъчвания, свързани с популяризирането на дейността на СНЦ „МИГ Куклен-

Асеновград“ в регионалните медии - 100 минути; 

2. Създаване и реализиране на публикации в електронни медии на събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ – Куклен Асеновград“ - 70 броя. 
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- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор; 

н/п 

- 4.2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

МИГ поддържа деловодна система и архив, от които могат да бъдат проследени 

актовете на МИГ: 

- Дневник за изходяща и входяща кореспонденция; 

- Протоколна книга от заседанията на управителния съвет на сдружението; 

- Протоколна книга от заседанията на Общото събрание на сдружението; 

- Регистър администартивни Заповеди; 

- Регистър Заповеди за командировка; 

- Регистър сключени договори; 

- Съгласно приети правила за документооборота се съхранява счетоводната 

информация  в сдружението;  

След настъпване на епидимиологичната обстановка с цел подобряване работата на 

служителите в МИГ „Куклен – Асеновград“ след септември месец взеха решение да 

дигитализират деловодната система, като първа стъпка е организиране дейноста през 

Microsoft Teams. 

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

на електронната страница на МИГ; 

За изпълнение на дейност „Проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) - два броя с предмет: 

1. „Изследване за създаване на инвестиционен профил посредством анализ на 

инвестиционните характеристики на територията на МИГ Куклен- Асеноград“ и 2. 

„Възможности за съхраняване и валоризиране на местното културно, природно и историческо 

наследство“. 

Разходи за поддръжка на интернет страница: За изпълнение на тази дейност е сключен 

Договор, който включва мониторинг на правилната работа на сайта, чрез наблюдение на 
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набор показатели; публикуване и актуализиране на съдържание в сайта, по заявка на 

Възложителя, добавяне на нови раздели в сайта и тяхното настройване по задание от 

Възложителя, следене за всякакви възникнали проблеми с работата на сайта (бъгове, атаки, 

разпадане на връзки и т. н.), както и готовност за бързото им отстраняване. Разделите и 

съдържанието на интернет страницата на МИГ “Куклен - Асеновград“ отговаря на 

изискванията за визуализация от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014- 2020г. За поддръжката ежемесечно се 

изготвят доклади за извършената работа и представят приемо-предавателни протоколи. 

През 2020 г. се създадоха и реализираха публикации в печатни и електронни медии, 

интернет страницата и излъчвания в медии на покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ; През отчетния период има извършени разходи 

за създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии, и излъчвания в 

различни медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ. Те са извършени съгасно сключени договори. 

Информационни материали: няма изработени в отчетния период.  

Рекламни материали: няма изработени в отчетния период.  

Отпечатване на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова 

помощ при подготовката на заявления - изготвяне на Насоки и ръководства за кандидати и 

бенефициенти, по приложимите мерки - изработени съглано сключен договор в отчетния 

период.  

Изготвяне на тематични информационни материали - помагала за потенциални 

бенефициенти - няма изработени в отчетния период 

- 4.4. 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; 
н/п 
 

- 4.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

5. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР 
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Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Куклен-Асеновград“ 

се отличава с иновативен характер. Тя се стреми към въвеждане на нови идеи и подходи в 

района. 

В настоящия програмен период в новата Стратегия е включена една изцяло 

иновативна мярка, която е специфична за региона на МИГ, не е включена в ПРСР, но е чат от  

Регламент 1305/2013, и допринася за постигане на целите и приоритетите на Регламента: 

мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното 

културно наследство на територията на МИГ Куклен-Асеновград”.  

Мярка 21 предоставя възможност за съхраняване и развитие на местните 

идентичности (културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобр. изкуство, история, 

занаяти, обичаи, ритуали, традиции и др.) с цел тяхната валоризация, интегрирането им в 

развитието на туризма, чрез ефективни маркетинг, популяризация и реклама. 

 
6. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

 
Сдружение „Местан инициативна група – Куклен – Асеновград“ е създадено в 

резултат на изпълнение на проект по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности по 

подхода "Водено от общностите местно развитие"" на ПРСР 2014-2020 г. Сдружението е 

учредено на Учредително събрание през 2017 г. и е регистрирано с Решение № 182 от 

09.05.2017 г. на Окръжен съд – Пловдив. 

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС) е колективен върховен орган на Сдружението и 

включва представители на над 50% от населените места на територията на МИГ – Куклен – 

Асеновград. Общото събрание е съставено от 45 лица, разпределени по сектори както следва: 

 Публичен сектор (2 бр. членове) – 4,44% от  членовете 

- Община Куклен; 

- Община Асеновград; 

 Стопански сектор (21 бр. членове) – 46,67 % от  членовете 

- Юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД) – 8 бр. членове; 

- Физически лица – Земеделски производители – 13 бр. членове; 

Нестопански сектор (22 бр. членове) – 48,89 % от членовете: 

- Физически лица – 8 бр. членове; 
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- Народни читалища – 5 бр. членове; 

- Спортни клубове регистрирани като сдружения с нестопанска цел – 6 бр. членове; 

- Сдружения с нестопанска цел – 2 бр. членове; 

- Фондации – 1 бр. членове. 

  

Общото събрани включва представители на всички идентифицирани заинтересувани 

групи на територията на МИГ – Куклен – Асеновград: 

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР: 1. Местна власт – Общини Куклен и Асеновград 

СТОПАНСКИ СЕКТОР: 

2. Земеделски производители: 14 бр. (13 ЗП и 1 бр. ЗП кооперация) 

3 Неземеделски бизнес: 7 бр. (2 бр. ЕТ; 1 бр. кооперация и 4 бр. ЕООД) 

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР: 

4. Организации развиващи културно- просветни, социални и обществени 

дейности: 8 бр. (5 бр. читалища; 2 бр. Сдружения с НЦ и 1 бр. фондации) 

5. Спортни сдружения и клубове: 6 бр. 

6. Физически лица: 8 бр. 

ПОДГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА: 

7. Представители на уязвимите и малцинствени групи: 6 бр. ( 2 – ма  

представители на стопанския сектор и 4 бр. представители на нестопанския сектор) 

2. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС) е колективен управителен орган на Сдружението, 

избиран от Общото събрание с мандат от 3 години. Съставът на УС се състои от 7 лица, 

членове на Общото събрание както следва: 

Публичен сектор (2 бр. членове) – 28,57 % от членовете: 

- Община Куклен; 

- Община Асеновград; 

 Стопански сектор (3 бр. членове) – 42,86% от членовете на УС 

 Нестопански сектор (2 бр. членове) – 28,57% от членовете на УС 

 

Административното управление на Стратегията за ВОМР се извършва от „Екип 

за административно управление“, който се избира от УС на „МИГ – Куклен – Асеновград“. 
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Екипът е съставен от: 

1. Изпълнителен директор; 

2. Експерт/и по прилагане на СВОМР и Допълнителен административен персонал 

(счетоводител и технически асистент). 

 

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и 

са спазени всички изисквания на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. да има дял 

на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния 

управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас 

съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

През отчетния период са проведени пет заседания на Колективния управителен орган 

и едно заседание на Колективния върховен орган на сдружението. Всички протоколи от 

заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ „МИГ – Куклен-Асеновград“. 

 

• Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Екипът по изпълнение на стратегията към момента се състои от двама служители на 

длъжност експерт по прилагане на стратегията и експерт, счетоводителя е по договор с 

външен изпълнител. 

Всички служители работят в офиса на сдружението в гр. Куклен.  

Всички служители отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредба 22 от 14-ти 

декември 2015 година.  

От края на 2020 г. е обявен конкурс за избор на Изпълнителен директор, тъй като 

предишният изпълняващ тази длъжност представи предизвестие за прекратяване на трудови 

правоотношения, разгледано и прието на заседение на УС от 25.06.2020 г..  

Предприеха се действия за обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор, 

като краен срок за подаване на документи се конкретизира 25.01.2021 г.  
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В срока за подаване на годишния доклад няма подадени документи за кандидатура на 

изпълнителен директор, отговарящ на изискванията на чл. 13 от Наредба 22/2015 г. 

• Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 
След наспускане на двама от експертите работещи до 26.10.2020г. се наложи да се 

направи промяна в състава на експертите. Към момента отново има двама експерти на трудов 

договор. 

• Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

Счетоводните услуги са възложени на външен изпълнител - „Тинк Финанс“ ЕООД , с 

който има сключен договор. 

• Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Не е извършвана промяна 

• Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 
С проведено Общо Събрание на 03.07.2020г. и на основание чл. 24, т. 4 от Устава на 

дружеството, Общото събрание изключи част от членовете и на основание чл. 20, , ал. 4 се 

приеха нови членове. На същото заседение поради изтичане на мандата на досегашния 

Управителен съвет, съгласно чл. 15, ал. 1 от Устава се извърши гласуване за нов Управителен 

съвет за нов 3-годишен период, а именно актуалния състав на МИГ „Куклен-Асеновград“ се 

състои от следните лица: 

 
Сектор Членове Представител 

 
Публичен 

Общ. Асеновград инж. Петър Петров 
Общ. Куклен Тефика Реджебова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1936“  ЕИК 
000456089 с. Боянци ул. „Асен Златаров“  

Тонка Гунгалова 

2. СНЦ „Волейболен клуб Тополово” 
ЕИК:176858344 с.Тополово ул. „Отец 
Паисий” 27 

Димитър Илиев 

3. НЧ „Христо Ботев – 1919” 
БУЛСТАТ:000456751 с.Избегли  

Марияна Илиева 
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Нестопански сектор 

4. НЧ „Христо Ботев – 1945г.” БУЛСТАТ: 
000609357 с. Нареченски бани ул.”Христо 
Ботев” 1 

Недка Герчева 

5. НЧ „Никола Йовков Вапцаров – 1894г.” 
БУЛСТАТ: 000457846 с.Тополово Ул. 
„Калоян” 58 

Петринка Славчева 

6. Сдружение „ФК Родопи – 2012г.” ЕИК: 
176330891  с. Червен ул. „Тракия” 53 

Красимир Орманов 

7.Сдружение „ФК АТЛЕТИК – гр.Куклен” 
ЕИК:825305462 гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 43 

 

8.  Фондация „ТРАКИЯ” ЕИК:177065129 
гр.Куклен ул. „Бяла Черква”44 

Неофит Чолаков 

9. Сдружение „Обидинени млади граждани” 
БУЛСТАТ:176879833 гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 95 

Бекир Юсеинов-
Челик 

10. Сдружение „Спортен клуб по джудо Аякс” 
ЕИК:177042988 гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 115 

Лачезар 
Харалампиев 

11. „Национално сдружение за социално 
сътрудничество и партньорство” ЕИК: 
177014519 гр.Куклен ул. „Георги Бенковски” 
15 

Иванка Петкова 

12. Спортен клуб по тенис на маса „Атлетик-
17-Куклен” БУЛСТАТ: 177146830 гр.Куклен 
ул. „Иван Вазов” 25 

Весела Дончева 

13.СНЦ „Баскетболен клуб Атлетик 95” ЕИК: 
175900573 гр. Куклен ул. „Оборище” 31 

Атанас Атанасов 

14. Величка Василева Атанасова с.Тополово 
ул. „Бряст” 6  

гражаднин 

15. Тодорка Ангелова Обрейкова гр.Куклен 
ул. „Яне Сандански” 7 

гражданин 

16. Иван Илиев Смилянов гр. Куклен ул. 
„Персенк” 21 

гражданин 

17. Стойчо Илиев Сарафов гр.Куклен ул. 
„Персенк” 23 

гражданин 

18. Али Акиф Караали гр.Куклен ул. 
„Родопи” 4  

гражданин 

 19.  Шенол Алиосман Караюмер гр.Куклен ул. 
„Божиница” 15 

гражданин 

20.  Садък Осман Онбашъ гр.Куклен ул. 
„Л.Каравелов” 38 

гражданин 

21. Дурсан Абдулбаки Коджаали гр.Куклен 
ул. „Бяла Черква” 40 

гражданин 
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22. Иван Йорданов Горев гр.Куклен ул. 
„Дружба” 1А 

гражданин 

23. Илия Георгиев Бараболов гр.Куклен ул. 
„Радецки” 4 

гражданин 

24. Костадин Георгиев Павлов гр.Куклен ул. 
„Дружба” 1 

гражданин 

25. Иван Василев Панайотов с.Руен ул. 
„Св.Тодор” 16 

гражданин 

26. Елена Илиева Апостолова гр.Куклен ул. 
„Възраждане” 2 

гражданин 

27. НЧ „Звезда - 1928г.” БУЛСТАТ: 
000456395 с.Леново ул. „Христо Ботев” 1 

Желязка Кузмова 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стопански 

1. ЕТ „Къщата с бамбука” Димитър Стоянов 
ЕИК:115792043 с.Бачково ул. 
„Освобождение” 26 

Димитър Стоянов 

2. „ЛЕСОВАЛ” ООД ЕИК: 203769276 
гр.Куклен ул. „Персенк” 21 

Йордан Василев 

3. „ЕЛФ 515” ЕООД ЕИК: 200798881 
гр.Куклен ул. „Ал. Стамболийски” 124 

Илица Даскалова 

4. „КОНСТАНС” ЕООД ЕИК: 115857384 гр. 
Куклен ул. „Дружба” 1 

Гергана Павлова 

5. ЕТ „Белчев” ЕИК: 115074356 гр.Куклен ул. 
„Паисий Хилендарски” 2 

Атанас Белчев 

6. Потребителска Кооперация „Успех” ЕИК: 
000435821 гр.Куклен ул. „Славянска” 18 

Мария Веселинова 

7. Земеделска кооперация „Родопи” ЕИК: 
825082041 гр.Куклен ул. „Еделвайс” 1А 

Пламен Гошев 

8. „ТЕХНО – ТУРС” ЕООД ЕИК: 200718401 
с.Яворово ул. „Руен” 13  

Димитър Ташев 

9. „РИФ 4X4 БГ” ООД ЕИК: 160067766 
гр.Куклен ул. „Бузлуджа” 7 

Илия Кралев и Рад 
Мавров 

10. „ПАРТНЕР ПЛЮС” ЕООД ЕИК: 
203008463 гр.Куклен ул. „Бяла Черква” 34  

Ваня Гайдарова-
Димитрова 

11. „ТЯКОВЕ” ЕООД ЕИК: 204660924 
гр.Куклен ул. „Дружба” 1 

Георги Павлов 

12. „КРЕДИ-ФИН” ЕООД ЕИК:160052084 
с.Лясково  

Анастас Червенков 

13. Янко Николов Янков с.Избеглии ул. 
„Стара Планина” 9 

Земеделски 
производител 

14. Величка Иванова Запрянова с. Червен ул. 
„Гергана” 1  

Земеделски 
производител 

15. Юсеин Ферад Шабан с.Стоево ул. 
„Кадънка” 46 

Земеделски 
производител 
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16. Димитър Михайлов Михайлов с.Тополово 
ул. „Бяло Море” 13 

Земеделски 
производител 

17. Ели Йорданова Петрова с. Избеглии ул. 
„Спортист” 21 

Земеделски 
производител 

 18. Йордан Николов Дичев с.Тополово ул. 
„Иван Асен II” 9  

Земеделски 
производител, 
Весела Дичева 

19. Тодор Георгиев Вълчев гр.Куклен ул. „Ал. 
Стамболийски” 114  

Земеделски 
производител 

20. Данчо Георгиев Милянчев гр.Куклен ул. 
„Опулченска” 29 

Земеделски 
производител 

21. Илия Димитров Кумчев гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 111 

Земеделски 
производител 

22. Костадин Димитров Кумчев гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 111 

Земеделски 
производител 

23. Никола Георгиев Калоферов гр.Куклен ул. 
„Ал.Стамболийски” 124 

Земеделски 
производител 

24. Стоимен Илиев Дичев гр.Куклен ул. „Бяла 
Черква” 10 

Земеделски 
производител 

25. Раджеп Гюрселов Салиолу гр.Куклен ул. 
„Персенк” 12 

Земеделски 
производител 

26. Георги Костадинов Павлов гр.Куклен ул. 
„Дружба” 1 

Земеделски 
производител 

27. Мария Илиева Демирева с.Новаково ул. 
„Васил Левски” 19 

Земеделски 
производител 

28. Запрян Борисов Ангелов с. Леново ул. 
„Бели Брези” 1 

Земеделски 
производител 

 

Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 
След проведено общо събрание на 03.07.2020 г. са избрани следните представители на 

УС   
1. инж. Петър Ставрев Петров – Общ. Асеновград - председател на УС  
2. Тефика Рахим Реджебова - Община Куклен  
3. Димитър Илиев Илиев - СНЦ „Волейболен клуб Тополово” 
4. Елена Илиева Апостолова 
5. Запрян Борисов Ангелов - ЗП 
6. Тенчо Петков Василев  - „ЛЕСОВАЛ“ ООД 
7. Илица Георгиева Даскалова  - „ЕЛФ 515“ ЕООД 

 
• Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 
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На събрание на ОС на 03.07.2020 г. се взе решение за промяна седалището и адреса на 
управление на сдружението то гр. Куклен, ул. „Александър Стамолйски“ № 43 на гр. Куклен,, 
ул. „Христо Г. Данов“ № 21, Търговски комплекс, ет. 2, офиси 3, 4 и 5. 

 

• други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

н/п 

• Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

На 13.11.2020 г. бе подписано Допълнително споразумение №РД50-33/13.11.2020 г. 
към Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/13.04.2018 г.  

 

• 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); 
н/п 

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. 

 
 
Вид Индикатор Мерна ед. Цел към 

2023 
Източник на 

данни 
За 

2020г. 
За целия 
период 

Изпълн
ение 

Брой проекти 
финансирани по 
Стратегията за ВОМР. 

Бр. 40 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

5 15 

Брой подадени 
заявления за 
подпомагане. 

Бр. 45 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 42 

Брой на одобрените 
заявения. 

Бр. 40 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 20 

Стойност на 
одобрените заявления 
за подпомагане 
(публичен принос). 

Лв. 5 280 000 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 3 221 232.66 

Брой подпомогнати 
бенефициенти. 

Бр. 40 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

5 10 
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Резулта
т 

Брой реализирани 
проекти на публични 
организации. 

Бр. 14 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 0 

Брой реализирани 
проекти на частни 
бенефициенти. 

Бр. 26 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

5 10 

Брой подпомогнати 
земеделски стопани. 

Бр. 10 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 0 

Брой реализирани 
проекти в сферата на 
услугите. 

Бр. 6 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 0 

Брой реализирани 
проекти в сферата на 
производствените 
дейности. 

Бр. 10 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 5 

Брой новосъздадени 
работни места. 

Бр. 20 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ/ 
Мониторинг
ови доклади, 

ex – post 
проверки. 

0 0 

Брой предприятия 
въвели мерки за 
подобряване на 
условията на труд и 
развитие на 
човешките ресурси. 

Бр. 4 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

5 10 

Брой реализирани 
инфраструктурни 
проекти 

Бр. 5 ИСУН 
2020/База 

данни МИГ 

0 0 

 

 

 
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

н/п 
 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 
 
Изходяща кореспонденция: 
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Изх. № 6/30.01.2020 г. до МЗХГ, УО на ПРСР – Годишен долад по мярка 19.4 

Изх. № 7/02.02.2020 г. до МЗХГ – Представяне на допълнителна информация по заявление за 

одобрение на бюджет 2020 г. 

Изх. № 8/14.02.2020 г. до УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР – Представяне на годишен доклад за 

отчитане на изпълнението на СВОМР 

Изх. № 10/19.02.2020 г. до УО на ПРСР – Уведомяване за приключена оценка по ПП по мярка 

7.2 

Изх. №11/19.02.2020 г. до ДФЗ – ЗИД – Писмо за приключила оценка в рамките на втория 

краен срок по ПП 7.2. 

Изх.№13/24.02.2020 г. до ДФЗ-Пловдив - Предоставяне на копие от запис на заповедИзх. № 

14/6.03.2020 г. до ДФЗ, ОД-Разград - Предоставяне на исканите сведение и информация 

Изх.№18/16.03.2020 г. до УО на ОПИК - писмо приключила оценка на ПП втори 

карен срок 

Изх.№21/16.03.2020 г. до УО на ОПИК - писмо приключила оценка на ПП първи карен срок 

Изх.№22/26.03.2020 г. до ДФЗ-РА ПИСМО ЗАЯВКА ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ 

Изх.№25/07.05.2020 г. до УО на ОПИК - Сключване на договори по процедура по ОПИК 

Изх.№26/07.05.2020 г. до ДФЗ-РА - заявка за авансово плащане  

Изх.№27/22.05.2020 г. до ДФЗ-РА - отговор на увед. писмо по заявка за плащане с УИН 

16/19/4/0/00064/3/04 

Изх.№50/12.08.2020 г. до УО на ПРСР -  заявление за изменение на споразумение-промяна в 

ОС и УС  

Изх.№51/12.08.2020г до УО на ПРСР, УО на ОПИК, УО на ОПРЧР - заявление за изменение 

на споразумение-седалище и представляващи  

Изх.№52/12.08.2020 г. до УО на ПРСР - заявление за изменение на СВОМР-промяна критерий 

мярка 6.4 

ИЗХ. № 59/24.09.2020 г. до ДФЗ-РА - отговор отстраняване на нередности по договора 

Изх. № 50/11.09.2020 г. до МЗХГ УО на ПРСР - ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна на КУО представяне 

на документи по изх. № 19-19-2-02/27.08.2020 

ИЗХ. № 65/28.09.2020 г. до ДФЗ – ЗИД - Заявление за одобрение на планираните дейности и 

разходи за 2021 г.      
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Изх. № 68/05.10.2020 г. до УО на ОПИК - отговор. Изпращане на свидетелство за съдимост 

Изх. № 69/30.09.2020 г. до УО на ОПИК - съгласуване на Насоки за кандидатстване по 

процедура „Добри и безопасни условия на труд“  

Изх. № 69А/05.10.2020 до УО на ОПИК - Заявление за изменение на Стратегия по ВОМР 

промяна в УС и ИД 

Изх. № 69А-2/13.11.2020 г. до УО на ОПИК - Изпращане на исканите документи на екипа  

изх. №69А-4/14.12.2020 г. до ЗМ ДФЗХ - Запитване за промяна на персонала на МИГ 

Изх. №71/15.10.2020 г. до Министерство на финансите и РУО ОП „ИКК“ - Съгласуване на 

проект на НК по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

Изх. № 65/21.10.2020 г. до МЗХГ - Допълнителна информация към заявление за одобрение 

на планираните дейности за 2021 г. 

Изх. № 71/15.10.2020 г. до Министерство на финансите и РУО ОП „ИКК“ - Съгласуване на 

насоки за кандидатстване по ОП „ИК“  

 

Входяща кореспонденция: 

 

Вх. № 6/26.02.2020 г. на Зам.-министър на МЗХГ (19-19-2-02-10/21.02.2020 г.) – Одобрение 

на годишия доклад 

Вх. № 8/10.04.2020 г. на Зам.-министър на МЗХГ (19-19-2-02-10/07.04.2020 г.) – Одобрение 

на годишния доклад 

Вх. №10/21.04.2020 г. на УО на ПРСР (19-19-2-02-10/21.04.2020 г.) – Доклад на 

наблюдателите по процедурата 

Вх. №14/27.02.2020 г. на ДФЗ, ОД-Разград - уведом. писмо за предоставяне на информация и 

документи по процедура на МИГ мярка 4.1 (01-170-6300/21 от 26.02.2020г.) 

Вх. №15/04.03.2020 г. на УО на ПРСР - писмо Заповед за одобрение на бюджет за 2020г. 

(19-19-2-02-10/27.02.20)     

Вх. № 18/31.03.2020 г. на УО на ОПИК – (92-00-339/27.03.20) Доклад на Марушка Генова-

наблюдател по процедурата 

Вх. №22А/16.03.2020 г. на ДФЗ-РА - увед. Писмо за отстраняване на нередовности по 

заявка за плащане 16/19/4/0/00064/3/04 



                                               
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г 
 
 

32 
 

 

Вх. № 22/15.04.2020 г. на ДФЗ-РА (02-6300/317 от 10.04.20) - отказ за удължаване на срока 

Вх. №24/30.04.2020 г. на ДФЗ-РА - уведомит писмо за оторизация по заявка за плащане 

оторизирана сума 70107,92 (01-6300/470/24.04.20)      

Вх. № 25/9.06.2020 г. на Министерство на икономиката - (92-00-521/03.06.2020 г.) -  срок за 

сключване на адм. договори 

Вх. № 50/31.08.2020 г. на ДФЗХ – (с изх. № 19-19-2-02-10/27.08.2020) отговор с искане на 

доп. документи на КУО 

Вх. № 51/27.08.2020 на МИ – (изх. № 92-00-521/21.08.2020) отговор заявление за изменение 

на споразумение-седалище и представляващи  

Вх. № 56/27.08.2020 на ДФЗ – ЗИД - УВЕД. ПИСМО за Връщане на запис на заповед  

Вх. № 58/10.09.2020 на ДФЗ – ЗИД - Решение № 16/19/4/0/00064/3/04/03/01 за изплащане на 

фин. помощ одобрение за изплащане на БФП в размер на 60 968,43 

Вх. № 59/10.09.2020 на ДФЗ – ЗИД - УВЕД. ПИСМО отстраняване на нередности по договора

     

Вх. № 61А/14.09.2020 г. на ОП РЧР - Изпълнение на мерки по стратегия на ВОМР  

Вх. № 65/19.10.2020 г. на ДФЗ-РА - Искане за представяне на коригиран бюджет поради 

несъответствия  

Вх. № 67/29.09.2020 г. на ДФЗ – ЗИД - писмо за одобрени процедури със заповед № 03-

РД/2856/14.09.2020         

Вх. № 68/29.09.2020 г. на УО на ПРСР - Искане на Свидетелство за съдимост на членовете на 

КУО Димитър Илиев 

Вх. №69/13.10.2020 г. на МТСП - отговор по процедурата по „Добри и безопасни условия на 

труд“  

Вх. № 69А-3/26.11.2020 г. на УО на ОПИК - Отказ от приемане на документите на ИД  

Вх. № 69А-1/23.10.2020 г. на ЗМ ДФЗХ - Искане за представяне на допълнителни докумнети 

във връзка с промяна на екип      

Вх. № 69А-5/17.12.2020 г. на УО на ОПИК - Отговор на запитване за промяна на персонала 

Вх. №71/03.11.2020 г. на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност МФ и МИ - В 

отговор на писмо за съгласуване на проект на НК по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
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Вх. № 74/24.11.2020 г. на ДФЗХГ - Одобрение на настъпили промени в сдружението по 

отношение на промени на КВО, КУО и представляващ 

Вх. № 77/09.12.2020 г. на ГД Европейски фондове за конкурентоспособност МФ и МИ - В 

отговорн на наш изх. № 12.11.2020 за ОДОБРЯВАНЕ НА искане за измение на админ.договор 

за БФП 

Вх. № 78/14.12.2020 г. на ДФ Земеделие ОД Бургас - искане за разяснение. 

Дата: 24.03.2021 г. 
…………………………… 
Подпис на представляващия МИГ и печат на МИГ 

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

Индикатор 

Цел за 
периода 2014 
– 2020 според 

СВОМР 

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

Планирани съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени 
от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 
на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 
от подписване на 

СВОМР (за изплатени 
проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от:          

ЕЗФРСР           
ОПРЧР          
ОПИК          

 
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 

Планиран брой съгласно 
заявления за 

подпомагане, одобрени от 
МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 
съгласно заявления за 
подпомагане, одобрени 
от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 
изплатени проекти за 
периода на доклада 

Брой съгласно 
изплатени проекти 

за периода от 
подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

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

  



                                               
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г 
 
 

36 
 

 

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 
период
а 2014 
– 2020  
(брой) 

Брой 
регистрирани 
заявления от 
кандидати за 
одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой внесени 
заявления от 

МИГ за 
одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент 
на 

одобрен
ие 

колона 12 
разделена 
на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 
субсидия  

Процен
т на 

изпла
щане  

колона 
15 

раздел
ена на 
колона 

2 

за 
отч. 

перио
д 

от 
скл. 
на 

спора
з. 

за 
отч. 

перио
д  

от 
скл. 
на 

спора
з. 

за 
отч. 

перио
д  

от 
скл. 
на 

спора
з. 

за 
отч. 

перио
д 

от 
скл. 
на 

спора
з. 

за 
отч. 

перио
д  

от 
скл. 
на 

спора
з. 

 

за 
отч. 

перио
д  

от 
скл. 
на 

спора
з. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Мерки, финансирани 
от ПРСР 2014 - 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

               

Мярка 4.1 Инвестиции 
в земеделски 
стопанства 

10 16 16 10 10 10 10         

Мярка 6.4 Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски 
дейности 

6               

Мярка 7.2 Инвестиции 
в създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби 
инфраструктура 

4 3 3             

Мярка 7.5 Подкрепа за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
информация и малка 
по мащаб 

1               
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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 местната 
идентичност и 
валоризиране на 
местното културно и 
природно наследство 
на територията на 
МИГ Куклен – 
Асеновград“ 

6               

Общо за ЕЗФРСР: 27 19 19 10 10 10 10         
Мерки, финансирани 
от ОПРЧР (ЕСФ)                

10 4 13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 250    
Мерки, финансирани 
от ОПИК (ЕФРР)                

Мярка „Подобряване 
на производствения 
капацитет на МСП от 
териториятана МИГ 
Куклен-Асеновград“ 
/ОПИК/ОС2/ИП2.2/С
Ц2.2 

10 10 10 5 5 5 5         

Общо: 41 42 42 25 25 25 25 10 10 10 10 24,39    
(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 

Заявена 
субсидия 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

Интензитет 
на 

заявената 
помощ, % 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мерки, финансирани от ПРСР 
2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)           

Мярка 4.1 Инвестиции в 
земеделски стопанства 2740320,07 1500050,56 50/60 860861,89 860861,89 860861.89 860861.89    

Мярка 6.4 Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности 

          

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

367678,44 367678,44 100        

Мярка 7.5 Подкрепа за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и 
малка по мащаб 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 местната 
идентичност и валоризиране на 
местното културно и природно 
наследство на територията на 
МИГ Куклен – Асеновград“ 
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Общо за ЕЗФРСР: 3107998,51 1867729  860861,89 860861,89 860861,89 860861,89    
Мерки, финансирани от ОПРЧР 
(ЕСФ)           

Мярка безопасни условия на 
труд“/ОПРЧР-ОС1/ИП7“Добри 
и безопасни условия на труд.“ 

1575313,10 1575313,10 100 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54  

Общо за ЕСФ: 1575313,10 1575313,10  964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54  
Мерки, финансирани от ОПИК 
(ЕФРР)           

Мярка „Подобряване на 
производствения капацитет на 
МСП от териториятана МИГ 
Куклен-Асеновград“ 
/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.2 

3011930,77 2130639,11 90 1396153,23 1396153,23 1396153,23 1396153,23    

Общо за ЕФРР: 3011930,77 2130639,11  1396153,23 1396153,23 1396153,23 1396153,23    

Общо: 7695242,38 5573681,21  3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54  
(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 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 
стопанства 900000 2740320,07 2740320,07 860861,89 860861,89 860861,89 860861,89       

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности 917500             

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура 

919200 367678,44 367678,44           

Мярка 7.5 Подкрепа за публично 
ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и 
малка по мащаб туристическа 
инфраструктура 

136960             

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 местната идентичност и 
валоризиране на местното културно 
и природно наследство на 
територията на МИГ Куклен – 
Асеновград 

60000             

Общо за ЕЗФРСР: 2933660 3107998,51 1867729 860861,89 860861,89 860861,89 860861,89       

Мерки, финансирани от ОПРЧР 
(ЕСФ)              

Мярка безопасни условия на 
труд“/ОПРЧР-ОС1/ИП7“Добри и 
безопасни условия на труд.“ 

977 000 1575313,10 157513,10 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 12782,46   

Мерки, финансирани от ОПИК 
(ЕФРР)              

Мярка „Подобряване на 
производствения капацитет на МСП 1955000 3011930,77 3011930,77 1396153,23 1396153,23 1396153,23 1396153,23       
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от териториятана МИГ Куклен-
Асеновград“ 
/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.2 
Общо: 5865660 7695242,38 7695242,38 3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54 964217,54 4901442,46   

(излишните редове да се изтрият) 
  



                                               
„Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград”  

Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-33/19.04.2018Г 
 
 

42 
 

 

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 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от МИГ 

за одобрение от 
УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент на 
одобрение 
колона 12 

разделена на 
колона 2 

Брой договори с 
изплатена субсидия  

Процент на 
изплащане 
колона 15 

разделена на 
колона 2 

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. 
 за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Приоритет 1 “Развитие на 
конкурентоспособна местна 
икономика в региона на МИГ 
Куклен-Асеновград“ 

30 
 39 39 25 25 25 25 25 25 10 10 38,46    

Приоритет 2 „Подобряване на 
привлекателността на 
територията на МИГ Куклен- 
Асеновград,като предпочитано 
място за живот и отдих.“ 

11 3 3             

Общо: 41 42 42 25 25 25 25 25 25 10 10 24,39    

 
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 

Заявена 
субсидия по 
проекти към 

МИГ 

Интензитет 
на заявената 

помощ 

Одобрен общ 
размер на 

разходите по 
проект от 

МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Приоритет 1 “Развитие на 
конкурентоспособна местна 
икономика в региона на МИГ 
Куклен-Асеновград 

7327563,94 5714173,35 

 

3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54 

 

Приоритет 2 „Подобряване на 
привлекателността на 367678,44 367678,44         
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територията на МИГ Куклен- 
Асеновград,като предпочитано 
място за живот и отдих.“ 
Общо: 7695242,38 5573681,21  3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54  
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

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 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 

от 
УО/ДФЗ 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус 
колона 11 

Процент 
на 

одобрение 
колона 11 
разделена 
на колона 

2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Приоритет 1 
“Развитие на 
конкурентоспособна 
местна икономика в 
региона на МИГ 
Куклен-Асеновград 

4749500 7327563,94 7327563,94 3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54 964217,54 3785282,46   

Приоритет 2 
„Подобряване на 
привлекателността на 
територията на МИГ 
Куклен- 
Асеновград,като 
предпочитано място за 
живот и отдих.“ 

1116160 367678,44 367678,44           

Общо: 5865660 7695242,38 7695242,38 3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54 964217,54 401442,46   
 
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 

Брой одобрени 
заявления от 

МИГ 

Брой 
одобрени 

заявления от 
ДФЗ 

Брой 
изплатени 

заявления от 
ДФЗ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 

одобрени от 
МИГ в лв. 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 
ДФЗ в лв. 

Изплатена 
субсидия 

в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Повишаване на жизнеспособността 
на земеделските стопанства и 
конкурентоспособността на всички 
видове селскостопанска дейност 
във всички региони и насърчаване 
на новаторските технологии в 
селското стопанство и устойчивото 

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; 
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управление на горите, с акцент 
върху следните области: 

2B 

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

      

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; 

      

5D Намаляване на емисиите на парникови газове 
и амоняк от селското стопанство;       

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането 
на въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

      

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

6A 

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

      

6B Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;        

6C 

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

      

 FA Друга област        
 
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 

Брой одобрени 
заявления от МИГ 

Брой внесени 
заявления от МИГ 

за одобрение от 
УО/ДФЗ 

Брой одобрени 
заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 
договори с 
кандидати 

Процент на 
одобрение 
колона 12 

разделена на 
колона 2 

Брой договори с 
изплатена субсидия  

Процент на 
изплащане 
колона 15 

разделена на 
колона 2 

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. 
 за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
от ЕЗФРСР                
ПУБЛИЧНИ                
Публичен орган/ община Не е 

заложенa 3 3             

ЧАСТНИ                
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 1 1 0 0           

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата форма) 

Не е 
заложенa 15 15 10 10 10 10         

Физическо лице                
ЕТ                
Е                
Друго (ако е приложимо)                
Общо от ЕЗФРСР:  19 19 10 10 10 10         
от ОПРЧР                
ЧАСТНИ                
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7     

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата форма) 

Не е 
заложенa 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3     

                
Общо от ОПРЧР   13 13 10 10 10 10 10 10 10 10 76,92    
                
от ОПИК                
ЧАСТНИ                
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 6 6 4 4 4 4         

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 
юридическата форма) 

Не е 
заложенa 4 4 1 1 

 
1 
 

1         

Общо от ОПИК  10 10 5 5 5 5         
                
ОБЩО:  42 42 25 25 25 25 10 10 10 10     

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 

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 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 
размер на 

разходите по 
проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 

към 
УО/ДФЗ 

Одобрен общ 
размер на 
разходите 

по проект от 
УО/ДФЗ 

Субсидия по 
проектите, 
одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 
договори 

ОСТАТЪК 
колона 2 

минус колона 
11 

Процент на 
одобрение 
колона 11 

разделена на 
колона 2 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
от ЕЗФРСР 2933660             
ПУБЛИЧНИ              
МИГ              
Публичен орган/ община Не е 

заложенa 367678,44 367678,44           

ЧАСТНИ              
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 249060 249060           

Микропредприятие (Моля, 
отбележете и 
юридическата форма) 

Не е 
заложенa 2491260,07 2491260,07 860861,89 860861,89 860861,89 860861,89       

Физическо лице              
ЕТ              
Лице, регистрирано по ТЗ              
Друго (ако е приложимо)              
Общо от ЕЗФРСР: 2933660 3107998,51 3107998,51 860861,89 860861,89 860861,89 860861,89       
от ОПРЧР 977000             
ЧАСТНИ              
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 1135148,43 1135148,43 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61    

Микропредприятие Не е 
заложенa 440164,67 440164,67 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93    

Общо от ОПРЧР  977000 1575313,10 1575313,10 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 12782,46   
от ОПИК 1955000             
ЧАСТНИ              
Малко или средно 
предприятие 

Не е 
заложенa 1906222,66 1906222,66 1048123,23 1048123,23 1048123,23 1048123,23       

Микропредприятие Не е 
заложенa 1105708,11 1105708,11 348030 348030 348030 348030       

Общо от ОПИК 1955000 3011930,77 3011930,77 1396153,23 1396153,23 1396153,23 1396153,23       
ОБЩО: 5865660 7695242,38 7695242,38 3221232,66 3221232,66 3221232,66 3221232,66 964217,54 964217,54 964217,54 4901442,46   

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

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 
Име на 

кандидата/ 
получателя 

Име на проекта 

Заявен 
общ 

размер на 
разходите 

по 
заявления 
подадени в 

МИГ 

Заявен общ 
размер на 
разходите 

по 
заявления, 
подадени в 

МИГ 

% на 
заявената 

помощ 

Одобрен 
общ 

размер на 
разходите 
по проект 
от МИГ 

Субсидия 
по 

проектите, 
одобрени 
от МИГ 

Отхвърлено/ 
оттеглено/ 
анулирано 
заявление 

Мотив за 
отхвърляне 

Заявен общ 
размер на 
разходите 
по проект 

към 
УО/ДФЗ 

Заявена 
субсидия 
към УО/ 

ДФЗ 

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

Одобрена 
субсидия 

от 
УО/ДФЗ 

Изплатена 
субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

              

Мярка 4.1 Инвестиции в 
земеделски стопанства               

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

"НЕМОС 85" 
ЕООД 

Изграждане на 
Контролно-
пропусквателен пункт, 
Дезинфекционна яма, 
Торова площадка  и 
Трупосъбирателен пункт 
към обект: 
„Животновъдна ферма 
за отглеждане на кози и 
техните приплоди в ПИ 
№ 004037, землището 
на с. Руен с ЕКАТТЕ 
63238, общ. Куклен “ 

97701,64 97701,64 50 
 

48850,82 
 

 
48850,82 

 

 
  

 
48850,82 

 

 
48850,82 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Земеделски 
производител 
Диана 
Ангелова 
Попова 

Закупуване на 
земеделска техника за 
нуждите на 
стопанството на 
ЗП"Диана Попова 

82745,00 82745,00 50 
 

41372,50 
 

 
41372,50 

 
  

 
41372,50 

 

 
41372,50 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Данчо Георгиев 
Милянчев 

Закупуване на трактор с 
прикачен инвентар 71316,00 71316,00 50 35658,00 35658,00   35658,00 35658,00    

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Илия Димитров 
Кумчев 

Закупуване на трактор с 
прикачен инвентар за 
нуждите на 
стопанството 

97699,00 97699,00 50 
 

48849,50 
 

 
48849,50 

 
  

 
48849,50 

 

 
48849,50 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Димитър 
Георгиев 
Димитров 

Подобряване 
производствените 
активи 

133200,00 133200,00 60 
 

79920,00 
 

 
79920,00 

 
  

 
79920,00 

 

 
79920,00 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Георги 
Костадинов 
Павлов 

Закупуване на 
производствени активи 
за земеделското 
стопанство 

156464,00 156464,00 60 
 

93878,40 
 

 
93878,40 

 
  

 
93878,40 

 

 
93878,40 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Георги Ангелов 
Давчев 

Създаване лозарско 
стопанство, покупка на 
земеделска техника, и 
внедряване на 

289961,25 289961,25 60 
 

173976,75 
 

 
173976,75 

 
  

 
173976,75 

 

 
173976,75 
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съвременни системи и 
технологии 

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Райчо 
Димитров 
Гунгалов 
 

Закупуване на 
производствени активи 
за земеделското 
стопанство 

94500,00 94500,00 50 
 

47250,00 
 

 
47250,00 

 
  

 
47250,00 

 

 
47250,00 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Вера Кръстева 
Давчевa 

Изграждане на 
селскостопанска 
постройка 

289835,85 289835,85 50 
 

144917,92 
 

 
144917,92 

 
  

 
144917,92 

 

 
144917,92 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Георги Петров 
Тюфекчиев 

Изграждане на 
селскостопанска 
постройка 

292376,00 292376,00 50 
 

146188,00 
 

 
146188,00 

 
  

 
146188,00 

 

 
146188,00 

 
   

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Себахатин 
Рефиков 
Хафузов 

Закупуване на 
земеделска техника за 
отглеждане на овощни 
градини 

156464,00 156464,00 50 
 
 
 

 
 резерва    

    

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

ЕТ "ХРИСТО 
ПЕТКОВ - 
2002" 

Закупуване на 
производствени активи 
за земеделското 
стопанство 

156464,00 156464,00 50   
 резерва       

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

ЕТ РУСИ 
ГЕОРГИЕВ - 
99 

Модернизиране на 
стопанството на ЕТ "Руси 
Георгиев 99" чрез 
закупуване на 
оборудване 

66948,00 66948,00 50  
 

 
 

Отхвърлено 
ОАСД    

    

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

ЕТ "БГ 21 
Йордан 
Куртев" 

„ Закупуване на техника 
за изхранване на 
животни“ 

291218,62 291218,62 50  
 

 
 

Отхвърлено 
ОАСД       

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

Иван Кръстев 
Момчилов 

Модернизация на 
биологично стопанство 214366,71 214366,71 50  

 
 
 

Отхвърлено 
ОАСД   

     

Процедура № 
BG06RDNP001-19.186 

УРОЖАЙ 64 - 
ПЕТЪР 
ЖЕЛЯЗКОВ 
ЕТ 

Модернизация на 
земеделското 
стопанство на ЕТ 
„Урожай 64 – Петър 
Желязков“ 

249060,00 249060,00 50  
 

 
 оттеглено   

 
 
    

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

              

 
Процедура № 
BG06RDNP001-19.139 

Община 
Куклен 

"Изграждане на детска 
площадка за всички 
възрастови групи“, в 
УПИ IV – парк и 
трафопост, кв. 34 по 
регулационният план на 
гр. Куклен. 

 
68389,97 

 

 
68389,97 

 
    100          

Процедура № 
BG06RDNP001-19.139 

Община 
Куклен 

“Изграждане на игрище 
за футбол на малки 
врати в Поземлен Имот 
№002054, 
местност“Михов орех“,  
землището на град 
Куклен “ 

 
75401,52 

 

 
75401,52 

 
100          

Процедура № 
BG06RDNP001-19.139 

Община 
Куклен 

“Оборудване и 
модернизация на 
културната 

 
223886,95 

 

 
223886,95 

 
100          
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инфраструктура на 
община Куклен“ 

Мерки, финансирани от 
ОПРЧР (ЕСФ)               

Мярка безопасни условия 
на труд“/ОПРЧР-
ОС1/ИП7“Добри и 
безопасни условия на 
труд.“ 

              

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

Н и Д ПРОГРЕС 
ЕООД 

По-безопасни и по-
добри условия на труд в 

НиД Прогрес ЕООД 

 
75394,80 

 

 
75394,80 

 
100 

 
82650,48 

 

 
82650,48 

 
  

 
82650,48 

 

 
82650,48 

 

 
82650,48 

 

 
82650,48 

 
 

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

ТЕДИ 1 - ИВАН 
ГЕРАКСИЕВ 
ЕООД 

Добри и безопасни 
условия на труд в Теди 1 

 
141100,00 

 

 
141100,00 

 
100   Отхвърлено 

ОАСД       

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

"Нукон 
България"ЕООД 

Подобряване работната 
среда в "Нукон 

България"ЕООД чрез 
осигуряване на добри и 
безопасни условия на 

труд 

 
94500 

 

 
94500 

 
100 

 
28994,87 

 

 
28994,87 

 
  28994,87 

 
28994,87 

 
28994,87 

 
28994,87 

  

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 Тякове ЕООД 

Подобряване на 
условията на труд в 
Тякове ЕООД - гр. 

Куклен 

 
50821,79 

 

 
50821,79 

 
100  

 
 
 оттеглено   

 
 
 

 
 

 
  

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

ТЕХНО АКТАШ 
АД 

Подобряване условията 
на труд  и осигуряване 

на социални 
придобивки за 

работещите  в Техно 
Акташ АД 

 
113530,34 

 

 
113530,34 

 
100 

 
70143,02 

 

 
70143,02 

 
  

 
70143,02 

 

 
70143,02 

 

 
70143,02 

 

 
70143,02 

 
 

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

ЛУНА ТЕКСТИЛ 
ООД 
 

Подобряване на 
работната среда и 

качеството на работните 
места чрез осигуряване 
на добри и безопасни 

условия на труд в "ЛУНА 
ТЕКСТИЛ" ООД 

 
216133,00 

 

 
216133,00 

 
100   Отхвърлено 

ТФО       

 Втори прием              

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

О  ОПТРОНИ- 
KA ЕООД 

Социални придобивки и 
по-здравословни 
условия на труд в 

"Оптроника" ЕООД 

 
40747,15 

 

 
40747,15 

 
100 

 
40325,68 

 

 
40325,68 

 

 
 

 
 

 
40325,68 

 

 
40325,68 

 

 
40325,68 

 

 
40325,68 

 
 

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

МЕТА-ПЛАСТ 
ИНЖЕНЕ-
РИНГ ООД 

„Подобряване на 
безопаснотта и здравето 

на работещите в 
„МЕТАПЛАСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ООД“ 

 
40427,24 

 

 
40427,24 

 
100 27008,11 27008,11   27008,11 27008,11 27008,11 27008,11  

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

Индустри-ал 
ремонт строй 

ЕООД 

Добри и безопасни 
условия на труд в 

Индустриал ремонт 
строй ЕООД 

292408,20 
 

292408,20 
 

100 
 

321174,70 
 

321174,70 
   321174,70 

 
321174,70 

 
321174,70 

 
321174,70 

  

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

АСТРА 
ИЛДИНГ ГРУП 

 ЕООД 

Подобряване на 
условията на труд в 
Астра Билдинг Груп 

ЕООД 

 
225422,50 

 

 
225422,50 

 
100 

 
247422,23 

 

 
247422,23 

 
  

 
247422,23 

 

 
247422,23 

 

 
 

247422,23 
 

 
247422,23 
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Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 "НАС1 ЕООД 

Подобряване на 
работната среда на 

НАС1 ЕООД, чрез 
осигуряване на добри и 
безопасно условия на 

труд. 

 
60496,88 

 

 
60496,88 

 
100 

 
47492,81 

 

 
47492,81 

 
  

 
47492,81 

 

 
47492,81 

 

 
47492,81 

 

 
47492,81 

 
 

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048 

ТЮФЕК 
МЕТАЛ ЕООД 

Добри и безопасни 
условия на труд в 

ТЮФЕК МЕТАЛ ЕООД 

 
111980,00 

 

 
111980,00 

 
100 

 
39875 

 

 
39875 

 
  

 
39875 

 

 
39875 

 

 
39875 

 

 
39875 

 
 

Процедура № 
BG05M9OP001-1.048Пр Тякове ЕООД 

Подобряване на 
условията на труд в 
Тякове ЕООД - гр. 

Куклен 

 
112351,20 

 

 
112351,20 

 
100 

 
59130,64 

 

 
59130,64 

 
  

 
59130,64 

 

 
59130,64 

 

 
59130,64 

 

 
59130,64 

 
 

Мерки, финансирани от 
ОПИК (ЕФРР)               

Мярка „Подобряване на 
производствения 
капацитет на МСП от 
териториятана МИГ 
Куклен-Асеновград“ 
/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.2 

              

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

БЛУРЕД ООД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет на "БЛУРЕД" 
ООД 

211330,64 211330,64 90 
 

190197,58 
 

 
190197,58 

 
  

 
190197,58 

 

 
190197,58 

 
   

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

ТЮФЕК 
МЕТАЛ ЕООД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет в ТЮФЕК 
МЕТАЛ ЕООД 

342000 342000 90 307800,00 
 

307800,00 
   307800,00 

 
307800,00 

    

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

МЕТАПЛАСТ 
Инженеринг 
ООД 

Подобряване 
производствения 

капацитет и 
конкурентоспособност в 

"Метапласт 
Инженеринг" ООД 

353284 353284 90   Отхвърлено 
ТФО    

    

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

ЯНЕВ-ЯНЕВИ-
С-ИЕ СД 
 

Подобряване на 
производствения 
капацитет в ЯНЕВ-

ЯНЕВИ-С-ИЕ СД 

340600 340600 90 306540,00 
 

306540,00 
   306540,00 

 
306540,00 

    

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

ЧУКОВ БГ 
ЕООД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет на Чуков БГ 
ЕООД 

386700 386700 90 348030,00 
 

348030,00 
   348030,00 

 
348030,00 

    

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

КРЕДИ - ФИН 
ЕООД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет в КРЕДИ - 
ФИН ЕООД 

323000 323000 90   Отхвърлено 
ОАСД       

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

Здраво Комерс 
- АС ЕООД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет и експортния 
потенциал на "Здраво 

Комерс -АС" ЕООД 

104738,11 104738,11 90   Отхвърлено 
ОАСД   

     

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

ТЕХНО 
АКТАШ АД 
 

Подобряване на 
производствения 

капацитет в ТЕХНО 
АКТАШ АД 

305724,02 305724,02 90 243585,65 
 

243585,65 
   243585,65 

 
243585,65 

    

 Втори прием              
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Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

МЕТАПЛАСТ 
Инженеринг 
ООД 

Подобряване 
производствения 

капацитет и повишаване 
на 

конкурентоспособността 
в "Метапласт 

Инженеринг" ООД 

353284 353284 90   анулиран       

Процедура № 
BG16RFOP002-2.045 

АРБОР ЕООД 
  

 
291270 

 

 
291270 

 
90          

Общо:    
7695242,38 7695242,38 

 
 
3221232,66 
 

 
 
3221232,66 
 

 
   

 
3221232,66 

 

 
 
3221232,66 
 

 
964217,54 964217,54  

(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. 

 

 

 


	1. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);
	1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на МИГ;
	2. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при наличие на такива;
	3. Изпълнение на целите на СВОМР;
	4. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
	5. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
	6. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
	 Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е приложимо);
	 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);
	11. Индикатори
	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;



