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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. 

За изпълнението на СВОМР и постигане на въздействие върху групите заинтересовани 

лица н територията на МИГ през отчетния период бяха извършени действия по информиране 

и подпомагане на подготовката на проекти в няколко направления:  

- срещи по населени места –3 бр. индивидуални работни срещи от наши служители;  

- индивидуални консултации в офисите на МИГ и по телефон – 15 бр.;  

- проведени обучения на местни лидери – 5 бр. на които присъстваха общо 103 човека; 

- проведени информационни срещи на територията на МИГ – 23 бр. на които 

присъстваха общо 287 човека, които бяха предназначени за информиране на местната 

общност по отношение на възможностите, които има за кандидатстване по вече отворени 

приеми и какво планира като процедури сдружението през 2022г. При засилен интерес 

представители от различни сектори задаваха въпроси и се интересуваха от дейността на 

организацията. Добра новина за всички е и увеличеният бюджет по Стратегията за водени от 

общностите за местно развитие. 

- извършени публикации в местни медии – 50 бр. с цел полупяризиране на дейностите 

и намеренията на Сдружението, като регулярно бе пускана информация за предвидените 

информационни кампании и извършвани през отчетният период дейности, в това число и 

отворени мерки за кандидатстване (www.podtepeto.com; www.plovdiv-press.bg; 

www.plovdiv24.com;); 

- излъчване на информационен клип (филм) за предоставяне на информация и 

популяризиране на Стратегията и проектите, излъчено за общо 50 минути в регионални медии 

. Клипът е излъчен в Пловдивската телевизия Тракия (САТ ТВ ООД) в периода от 12.12.2021 

г. до 31.12.2021 г.  

- поддържане на актуална информация на сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“, като 

редовно се публикуваше актуална информация, свързана с промени в стратегията по ВОМР, 

решения и протоколи от проведени заседания на УС и ОС на МИГ, актуални списъци на 

членовете на КВО и КУО. Редовно се актуализира регистъра на сключените договори с 

физически и юридически лица, както и електронен регистър с проектите, подадени по 

стратегията за ВОМР; Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 

24, ал. 1, т. 8; критериите за оценка на проектите; всички правила за работа на МИГ; 

индикативна годишна работна програма и др., в т.ч. публикувани обяви и покани за събития 

и за приеми на проектни предложения на сайта на МИГ по двете отворени мерки в периода. 

- разпространение на информационни и рекламни материали - Друг начин за 

реализиране и постигане на въздействие към местните лидери на територията на МИГ 

http://www.podtepeto.com/
http://www.plovdiv-press.bg/
http://www.plovdiv24.com/
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„Куклен-Асеновград“ бе и с отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни 

материали, както и изработване на рекламни материали, свързани с популяризирането на 

дейността. Същите бяха раздавани по време на информационните и обучителни мероприятия 

през периода, включително и при срещи с потенциални бенефициенти, всички проведени при 

спазването на противоепидемичните мерки в страната. Изработени и монтирани са табели и 

билборд за популяризирането на Сдружението. 

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, 

начини за кандидатстване в ИСУН 2020, осъществяване на оценка на проектните 

предложения, както и последващо изпълнение на одобрени проекти.  

 

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 

отворените през 2021 г. и предстоящите за 2022 г. възможности за кандидатстване по мерки 

с въздействие върху уязвими и малцинствени групи – 1 по ПРСР 2014 – 2020, заложени в 

Стратегията, а именно: 

Отворената през 2021 г. Подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 – 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. Същата е планувана в 

индикативния график за 2022 г. 

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; 

 

Одобрена от МИГ безвъзмездна финансова помощ към 2021 г. е 3 819 554.10 лева, 

което представлява 57.42% от бюджета на цялата Стратегия, който е в размер на 6 651 877.54 
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лева. 

Изпълнението на подпомаганите проекти допринася за постигането на целите на 

СВОМР. 

МР 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 

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 1 150  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 
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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 

Общ. Асеновград 

Създаване лозарско 

стопанство, покупка на 

земеделска техника, и 

внедряване на съвременни 

системи и технологии 

173976,75 
 

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 
 

 

През отчетния период се подписаха договори на обща стойност от 340 723,07 лв. 

одобрена безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските 

спонаства“. 

Списък на сключените договори:  

 

№ 

Номер на 

проектно 

предложение 

Бенефициен

т 

Наименование 

на проекта 

Обща 

стойност 
БФП 

Продължително

ст (месеци) 
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1 
BG06RDNP00

1-19.186-0014 

НЕМОС 85" 

ЕООД 
с.Руен 

Община 

Куклен  

Изграждане на 

Контролно-

пропусквателен 

пункт, 

Дезинфекционна 

яма, Торова 

площадка  и 

Трупосъбирател

ен пункт към 

обект: 

„Животновъдна 

ферма за 

отглеждане на 

кози и техните 

приплоди в ПИ 

№ 004037, 

землището на с. 

Руен с ЕКАТТЕ 

63238, общ. 

Куклен “ 

97 701.64 48 850.82 36 

2 
BG06RDNP00

1-19.186-0006 

Вера 

Кръстева 

Давчева 
с. Тополово 

Общ. 

Асеновград 

Изграждане на 

селскостопанска 

постройка 

273 

020.84 

136 

510.42 
36 

3 
BG06RDNP00

1-19.186-0004 

Георги 

Ангелов 

Давчев 
с. Тополово 

Общ. 

Асеновград 

Създаване 

лозарско 

стопанство, 

покупка на 

земеделска 

техника, и 

внедряване на 

съвременни 

системи и 

технологии 

120 

756.39 
72 453.83 36 

4 
BG06RDNP00

1-19.186-0011 

Данчо 

Георгиев 

Милянчев 
гр.Куклен 

Закупуване на 

трактор с 

прикачен 

инвентар 

71 316.00 35 658.00 24 

5 
BG06RDNP00

1-19.186-0001 

Райчо 

Димитров 

Гунгалов 
с.Конуш 

Общ. 

Асеновград 

Закупуване на 

производствени 

активи за 

земеделското 

стопанство 

94 500.00 47 250.00 24 

 

Специфична цел 2. Диверсификация на местната икономика чрез насърчаване на 

предприемачеството, конкурентоспособността и производствения капацитет на 
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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 

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 
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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. 

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. 
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Изпълнените и изплатени проектни предложения за подписаните пет договора по 

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

производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград“ на 

обща стойност от 778 166,68 лв. 

Списък на изпълнени и изплатени проекти: 

 

№ 
Бенефицие

нт 

Номер на 

проектно 

предложение 

Наименование 

на проекта 

Обща 

стойно

ст 

БФП 

Собстве

но 

съфинан

сиране 

от 

бенефиц

иента 

Реалн

о 

изпла

тени 

суми 

Продъ

лжител

ност 

(месец

и) 

1 

АРБОР 

ЕООД, с. 

Боянци 

BG16RFOP00

2-2.045-0010 

Повишаване на 

конкурентоспосо

бността и 

производственият 

капацитет на 

АРБОР ЕООД 

267,700

.00 

240,930

.00 
26,770.00 

240,93

0.00 
11 

2 

БЛУРЕД 

ООД, с. 

Нареченски 

бани 

BG16RFOP00

2-2.045-0001 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

"БЛУРЕД" ООД 

211,229

.64 

190,106

.68 
21,122.96 

190,10

6.68 
12 

3 

ЧУКОВ БГ 

ЕООД, с. 

Избеглии 

BG16RFOP00

2-2.045-0005 

Подобряване на 

производствения 

капацитет на 

Чуков БГ ЕООД 

385,700

.00 

347,130

.00 
38,570.00 

347,13

0.00 
13 

 

В период на изпълнение са още два сключени договора: 

№ 
Бенефицие

нт 

Номер на 

проектно 

предложение 

Наименование 

на проекта 

Обща 

стойно

ст 

БФП 

Собстве

но 

съфинан

сиране 

от 

бенефиц

иента 

Реалн

о 

изпла

тени 

суми 

Продъ

лжител

ност 

(месец

и) 

1 

"ЯНЕВ И 

ЯНЕВИ" 

ООД гр. 

Куклен 

BG16RFOP00

2-2.045-0004 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-

ИЕ СД 

340 

600.00 

306 

540.00 
34 060.00 0 18 

2 

ТЕХНО 

АКТАШ 

АД гр. 

Куклен 

BG16RFOP00

2-2.045-0008 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в 

ТЕХНО АКТАШ 

АД 

245 

650.71 

221 

085.65 
24 565.06 0 18 

 

 

http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Project/BasicData?contractId=EuvEBaGvw98%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Project/BasicData?contractId=EuvEBaGvw98%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Project/BasicData?contractId=EuvEBaGvw98%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Project/BasicData?contractId=EuvEBaGvw98%3D&isHistoric=False
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/Project/BasicData?contractId=EuvEBaGvw98%3D&isHistoric=False
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През септември 2021 Сдружение МИГ Куклен-Асеновград обяви трети прием 

процедура по подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.082: МИГ Куклен-

Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ 

Куклен –  Асеновград.“ Общата стойност на средствата, които бяха предвидени по 

процедурата са в размер на 627 003,77лв., а  в момента тече оценка на проектите. 

 Списък на подадените проектни предложения през 2021 г.: 

 
Рег. № на 

проектнот

о 

предложе

ние в 

ИСУН 

Дата 

и час 

на 

рег. 

Наимено

вание 
Наименование 

Категори

я на 

предприя

тието 

Продължит

елност в 

месеци 

Общ 

разме

р на 

БФП 

(лв.) 

Общ 

размер на 

съфинанс

иране 

(лв.) 

BG16RF

OP002-

2.082-

0001 

27.10.

2021 

11:57 

ДИАДОО

РС ООД 

По-висок 

производствен 

и управленски 

капацитет в 

Диадоорс ООД 

Малко 12 
22104

0.00 
24560.00 

BG16RF

OP002-

2.082-

0002 

27.10.

2021 

13:20 

АРТЛУК

С ЕООД 

Подобряване 

производствен

ия капацитет в 

АРТЛУКС 

ЕООД 

Микро 18 
12681

0.00 
14090.00 

BG16RF

OP002-

2.082-

0003 

27.10.

2021 

17:37 

БЛУРЕД 

ООД 

Повишаване на 

производствен

ия капацитет в 

БЛУРЕД 

Малко 10 
50618

.35 
8932.65 

BG16RF

OP002-

2.082-

0004 

29.10.

2021 

12:04 

АРБОР 

ЕООД 

Устойчиво 

развитие на 

„Арбор” ЕООД 

чрез 

оптимизирани 

процеси, 

подобрен 

капацитет, 

асортимент и 

качество на 

предлаганите 

мебели 

Малко 12 
12060

0.00 
13400.00 

BG16RF

OP002-

2.082-

0005 

29.10.

2021 

12:42 

ТЕХНО 

АКТАШ 

АД 

Внедряване на 

нови 

технологии в 

ТЕХНО 

АКТАШАД 

Средно 18 
27630

0.59 
30700.07 

BG16RF

OP002-

2.082-

0006 

29.10.

2021 

15:35 

"БГ 

Детайли" 

ООД 

Подобряване 

на 

производствен

ия капацитет в 

Микро 12 
34380

0.00 
38200.00 
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"БГ Детайли" 

ООД чрез 

внедряване на 

високотехнолог

ично 

производствено 

оборудване 

BG16RF

OP002-

2.082-

0007 

29.10.

2021 

16:46 

МЕТАПЛ

АСТ 

Инженер

инг ООД 

Подобряване 

производствен

ия капацитет и 

повишаване на 

конкурентоспо

собността в 

"Метапласт 

Инженеринг" 

ООД 

Малко 10 
10397

0.30 
18347.70 

 

Основна цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика и възможностите за създаване и устойчиво развитие на местен бизнес на 

територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да осигурява заетост на местното население 

и възможности за повишаване на доходите. 

 

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 964 217,54 лева, съгласно 

Споразумение № РД50-33/16.02.2021 т. 

 

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 
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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 

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 
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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 
 

 

 

Изпълнени и изплатени проектни предложения по Мярка „Добри безопасни 

условия на труд“ са 10 на брой на обща стойност от 762 529,68 лв.. 

Списък на приключените и изплатени проектни предложения: 

Бенефициен

т 

Номер на 

проектно 

предложени

е 

Наименование 

на проекта 

Обща 

стойнос

т 

БФП 

Реално 

изплате

ни суми 

Продължител

ност (месеци) 

 

"Индустриал 

ремонт 

строй" 

ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0009 

Добри и 

безопасни 

условия на труд в 

Индустриал 

ремонт строй 

ЕООД 

321,174.

70 

321,174.

70 

248,853.

55 14 

 "НАС1 

ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0011 

Подобряване на 

работната среда 

на НАС1 ЕООД, 

чрез осигуряване 

на добри и 

безопасни 

условия на труд. 

47,492.8

1 

47,492.8

1 

37,525.2

6 15 

"Нукон 

България"Е

ООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0003 

Подобряване 

работната среда в 

"Нукон 

България"ЕООД 

чрез осигуряване 

на добри и 

безопасни 

условия на труд 

28,994.8

7 

28,994.8

7 

22,912.7

1 18 

АСТРА 

БИЛДИНГ 

ГРУП ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0010 

Подобряване на 

условията на труд 

в Астра Билдинг 

Груп ЕООД 

211,245.

65 

211,245.

65 

211,245.

65 13 

МЕТАПЛАС

Т 

ИНЖЕНЕРИ

НГ ООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0008 

„Подобряване на 

безопасността и 

здравето на 

работещите в 

„МЕТАПЛАСТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“

ООД“ 

27,008.1

1 

27,008.1

1 

26,484.5

1 13 

Н и Д 

ПРОГРЕС 

ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0001 

По-безопасни и 

по-добри условия 

82,650.4

8 

82,650.4

8 

58,460.6

0 7 
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на труд в НиД 

Прогрес ЕООД 

ОПТРОНИК

А ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0007 

Социални 

придобивки и по-

здравословни 

условия на труд в 

"Оптроника" 

ЕООД 

40,325.6

8 

40,325.6

8 

40,325.5

5 6 

ТЕХНО 

АКТАШ АД 

BG05M9OP

001-1.048-

0005 

Подобряване 

условията на труд  

и осигуряване на 

социални 

придобивки за 

работещите  в 

Техно Акташ АД 

70,143.0

2 

70,143.0

2 

26,869.4

8 16 

ТЮФЕК 

МЕТАЛ 

ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0012 

Добри и 

безопасни 

условия на труд в 

ТЮФЕК МЕТАЛ 

ЕООД 

39,875.0

0 

39,875.0

0 

31,102.5

0 16 

Тякове 

ЕООД 

BG05M9OP

001-1.048-

0013 

Подобряване на 

условията на труд 

в Тякове ЕООД - 

гр. Куклен 

59,130.6

4 

59,130.6

4 

58,749.8

7 15 

 

 

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.  

 

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

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

малки по мащаби инфраструктура“, Бюджет 919 200 лева. 

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: 
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№ 
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 

Поземлен Имот №002054, 

местност“Михов орех“,  

землището на град Куклен“ 

75401,52 

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 

 

През отчетният период се сключиха договори на обща стойност от 367 678,44 лв. с 

бенефициенти по одобрени проектни предложения. 

Списък на сключените договори за БФП по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“: 

Бенефициент 

Номер на 

проектно 

предложение 

Наименование 

на проекта 

Обща 

стойност 
БФП 

Продължителност 

(месеци) 

Община 

Куклен 

BG06RDNP001-

19.139-0001 

"Изграждане на 

детска площадка 

за всички 

възрастови 

групи“, в УПИ 

IV – парк и 

трафопост, кв. 

34 по 

регулационният 

план на гр. 

Куклен. 

68,389.97 68,389.97 36 
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Община 

Куклен 

BG06RDNP001-

19.139-0002 

“Изграждане на 

игрище за 

футбол на малки 

врати в 

Поземлен Имот 

№002054, 

местност“Михов 

орех“,  

землището на 

град Куклен “ 

75,401.52 75,401.52 36 

Община 

Куклен 

BG06RDNP001-

19.139-0003 

“Оборудване и 

модернизация 

на културната 

инфраструктура 

на община 

Куклен“ 

223,886.95 223,886.95 36 

 

На 01.11.2021г. Сдружение МИГ Куклен- Асеновград стартира и трети прием по 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.139: МИГ Куклен- Асеновград- 

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

видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

• Повишаване на привлекателността на селата на територията на МИГ”Куклен – 

Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като 

основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии; 

• Насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в региона на МИГ”Куклен – Асеновград”. 

Срокът за прием на документи беше до 30.11.2021, общата стойност на средствата по 

подмярката са в размер на 551 521,56 лева. Подадените проекти в момета се оценяват от 

Комисия по подбор на проектни предложения. 

Подадени са 2 бр. проектни предложения: 

 

Номер на 

проектно 

предложение 

Дата и 

час на 

рег. 

Наименование Наименование 

Продъл

жително

ст в 

месеци 

Общ 

размер на 

БФП (лв.) 

Общ 

размер на 

съфинанс

иране 

(лв.) 

BG06RDNP

001-19.139-

0004 

30.11.

2021 

11:24 

ОБЩИНА 

АСЕНОВГР

АД 

Обновяване на културната 

инфраструктура в сградите на: НЧ 

„Христо Ботев – 1945 г.”, с. 

Нареченски бани; НЧ „Христо Ботев – 

1919 г.”, с. Избеглии и НЧ „Никола Й. 

Вапцаров – 1936 г.”, с. Боянци, 

община Асеновград 

24 
221531.

23 
0.00 
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BG06RDNP

001-19.139-

0005 

30.11.

2021 

11:29 

ОБЩИНА 

АСЕНОВГР

АД 

Обновяване на културната 

инфраструктура в сградите на НЧ "Н. 

Й. Вапцаров - 1894 г." с. Тополово, 

"НЧ Христо Ботев - 1926 г." с. Червен 

и НЧ "Просвета - 1918 г." с. Нови 

извор, община Асеновград. 

24 
329419.

34 
0.00 

 

Очаква се през 2022 г. да бъде обявена и подмярка 7.5. от ПРСР, с която ще се осигурят 

инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура. Одобрен бюджет на обща стойност от 186 

960,00 лв. 

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 

поколения и етноси за опазване и подобряване на местните идентичности, култура – 

историческо и природно наследство. 

Очаква се през 2022 г. да бъде отворена и Мярка 21. „Съхраняване и развитие на 

местната идентичност и валоризиране на местното културно и природно наследство на 

територията на МИГ – Куклен – Асеновград“ на обща стойност от 60 000, лв. 

 

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 
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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. Процедрите са подробно описани и 

публикувани в официалната интернет страница на Сдружението. Извършени са редица 

публикаци в електронните медии, като са разпространени покани за участие на кметствата на 

всички населени места, с цел информираност и прозрачност. Обявените мерки през 2021 г. са 

както следва: 

Процедура по подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.082: МИГ 

Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от 

територията на МИГ Куклен –  Асеновград.“ 

С подкрепата на Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-

2020”; 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“; 

Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК; 

Основна цел на процедурата: Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика и възможностите за създаване и устойчиво развитие на местен бизнес на 

територията на МИГ Куклен, Асеновград, който да осигурява заетост на местното население 

и възможности за повишаване на доходите. 

Приемът се обяви на 14.09.2021 г. и приключи на 30.10.2021г. При засилен интерес 

проектни предложения подадоха 7 фирми от територията на Куклен и Асеновград . Общата 

стойност на средствата, които бяха предвидени по процедурата са в размер на 627003,77лв., 

а  в момента тече оценка на проектите. 

Трети прием по подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.139 : МИГ 

Куклен- Асеновград- Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони 

Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: 

• Повишаване на привлекателността на селата на територията на МИГ”Куклен – 

Асеновград” чрез създаването и обновяването на техническа и социална инфраструктура като 

основа за създаването на оптимална жизнена среда на селските територии; 

• Насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото 

развитие в региона на МИГ”Куклен – Асеновград”. 

Периодът на прием на документи беше от 01.11.2021 г. до 30.11.2021, общата 

стойност на средствата по подмярката са в размер на 551 521,56 лева. Подадените проекти в 

момета се оценяват от Комисия по подбор на проектни предложения. 

 

- 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.  

ИГРП за 2021 г. е заложена, както следва: 
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Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура – трети прием: остатъчен ресурс 551 521.56 лева – 

м. ноември 2021 г. 

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – 1 316 500 лв. – м. 

декември 2021 г., с актуализиран срок м. март 2022 г. 

ОПИК Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ 

Куклен-Асеновград – остатъчен ресурс от предишни приеми 627 003,77 лева – септември-

октомври 2021 г.  

В периода 01.01-31.12.2021 г., в МИГ Куклен-Асеновград са обявявани две 

процедури за прием на проектни предложения, съгласно ИГРП: 

1. Процедура по подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.082: МИГ 

Куклен-Асеновград – „Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията 

на МИГ Куклен –  Асеновград.“ с подкрепата на Оперативна програма: „Иновации и 

конкурентоспособност 2014-2020” с период на прием 14.09-30.10.2021 г.; 

2. Трети прием по подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.139 : 

МИГ Куклен- Асеновград- Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони с период на прием 01.11-30.11 2021 г. 

 

- Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 
В рамките на отчетния период (2021 г.) се инициираха редица информационни 

кампании, обучения и консултации на местното население, а именно: 

През октомври и ноември 2021 г. в гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола 

Вапцаров- 1909“ , ул. „Александър Стамболийски“№ 50 и в Заседателната зала на община 

Куклен се проведоха общо 5 обучения във връзка със стартирали процедури за подбор на 

проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ и обучения във връзка с подкрепа 

на бенефициенти, които вече реализират проекти по подписани договори. 

Организираните и проведени обучения се извършиха от лицензирана обучителна 

компания чрез сключен договор с „Евро стандарт консулт“ ЕООД. На тях присъстваха 

общо 103 души, както следва:  
Място на провеждане: Дата: Бр. Участници: 
гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Заседателна зала на Община Куклен, ул. 

„Александър Стамболийски“№ 43 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

08.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

18.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

29.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

12.11.2021 г. 
/еднодневно/ 

19.11.2021 г. 
/еднодневно/ 

20 човека 
 

21 човека 

 

20 човека 

 

22 човека 

 

20 човека 

 

Програма и теми заложени в обученията бяха: 

1. Кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП от 

територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ 
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2. Кандидатстване по  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземедлски 

дейности“; 

3. Кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

4. Обучение за изпълнение на проекти и провеждане на процедури по ПМС 160; 

5. Обучение за отчитане на проекти в ИСУН. 

 

Обученията са част от планираните дейности за 2021 година.  

В три отделни модула, съгласно предварително разработена програма, участниците 

бяха поетапно запознати с процедури за подбор на проекти, за изпълнение на проекти и 

повеждане на процедури по ПМС 160, както и за отчитането им в ИСУН. Събитията 

преминаха при засилен интерес на присъстващите. Споделиха се добри практики в открити 

дискусии. На обученията присъстваха земеделски производители, ръководства на фирми от 

територията на МИГ Куклен-Асеновград, представители на местните власти, 

неправителствени организации и граждани. Обученията бяха посетени и от  бенефициенти, 

които са  сключили договор от предходен прием по различни мерки, които споделиха добри 

практики. 

МИГ Куклен-Асеновград организира информационни срещи на територията на 

община Куклен и община Асеновград. За участие бяха поканени местни лидери от 

нестопанския, стопанския и публичния сектор, както  и заинтересовани лица. Срещите с 

местни лидери бяха предназначени за информиране на местната общност по отношение на 

възможностите, които има за кандидатстване по вече отворени приеми и какво планира като 

процедури сдружението през 2022г. При засилен интерес представители от различни сектори 

задаваха въпроси и се интересуваха от дейността на организацията. Добра новина за всички 

е и увеличеният бюджет по Стратегията за водени от общностите за местно развитие. 

Заитересованите лица получиха експертна информация и набор от информационни 

материали, които да послужат за реализиране на бъдещи проектни намерения. За да се 

обхване по-голям брой населени места екипите, които работеха по организиране на 

информационните срещи бяха два и така паралелно бяха посетени населените места от двете 

общини с активното участие на служителите от Сдружението. 

Информационните срещи се проведоха при засилен интерес и спазени всички 

противоепидемични мерки, като присъстваха общо 287 души, както следва: 
Място на провеждане: Дата и час: Бр. Участници: 

С. Строево, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Червен, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Долнослав, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Яврово, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Добролък, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Козаново, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Патриарх Евтимово, общ. Асеновград, сграда на 

кметството 

С. Леново, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Руен, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Цар Калоян, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Болярци, общ. Асеновград, сграда на кметството 

31.10.2021 г. – 09:00 часа 

31.10.2021 г. – 11:30 часа 

31.10.2021 г. – 14:00 часа 

31.10.2021 г. – 09:00 часа 

31.10.2021 г. – 11:30 часа 

31.10.2021 г. – 14:00 часа 

01.11.2021 г. – 09:00 часа 

01.11.2021 г. – 11:30 часа 

 

01.11.2021 г. – 14:00 часа 

01.11.2021 г. – 09:00 часа 

01.11.2021 г. – 11:30 часа 

01.11.2021 г. – 14:00 часа 

02.11.2021 г. – 09:00 часа 

10 човека 

10 човека 

10 човека 

10 човека 

11 човека 

11 човека 

10 човека 

10 човека 

 

10 човека 

11 човека 

10 човека 

11 човека 

10 човека 
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С. Избеглии, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Конуш, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Лясково, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Бачково, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Нареченски бани, общ. Асеновград, сграда на 

кметството 

02.11.2021 г. – 11:30 часа 

02.11.2021 г. – 14:00 часа 

02.11.2021 г. – 09:00 часа 

02.11.2021 г. – 11:30 часа 

02.11.2021 г. – 14:00 часа 

 

10 човека 

12 човека 

10 човека 

10 човека 

10 човека  

 

 

Място на провеждане: Дата и час: Бр. Участници: 

С. Мулдава, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Златовръх, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Тополово, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Гълъбово, общ. Куклен, Пенсионерски клуб 

30.10.2021 г. - 09.00 часа 

30.10.2021 г. - 11.30 часа 

30.10.2021 г. - 14.00 часа 

30.10.2021 г. - 09.00 часа 

30.10.2021 г. - 11.30 часа 

20 човека 

22 човека 

20 човека 

20 човека 

21 човека 

 

 От друга страна голяма част от популяризираето на дейностите и намеренията на 

Сдружението се извършиха и през електронните медии, като регулярно бе пускана 

информация за предвидените информационни кампании и извършвани през отчетният период 

дейности, в това число и отворени мерки за кандидатстване. 

За целта МИГ „Куклен-Асеновград“ подписа договори с три медии за електронно 

излъчване на публикации, с цел по-обширно разпространение на информацията и по-голяма 

популяризация на дейността, а именно: 

- 15 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Под Тепето ООД чрез 

www.podtepeto.com; 

- 25 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Пловдив прес ООД чрез 

www.plovdiv-press.bg; 

- 10 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Медия Груп 24 ЕООД 

чрез www.plovdiv24.com; 

В периода от 12 декември до 30 декември бе излъчен информационен клип (филм) за 

предоставяне на информация и популяризиране на Стратегията и проектите, излъчено за 

общо 50 минути в регионални медии, съгласно сключен договор с Пловдив прес ООД. Клипът 

е излъчен в Пловдивската телевизия Тракия (САТ ТВ ООД), за което е издаден Сертификат 

за излъчването.  

Друг начин за разпростанение на информация, която МИГ „Куклен-Асеновград“ 

използва е черз своята интернет страница - https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ поддържана, 

съгласно сключен договор с „Пловдив прес“ ООД от 02.01.2021 г. 

На сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“ редовно се публикува актуална информация, 

свързана с промени в стратегията по ВОМР, решения и протоколи от проведени заседания на 

УС и ОС на МИГ, актуални списъци на членовете на КВО и КУО. Редовно се актуализира 

регистъра на сключените договори с физически и юридически лица, както и електронен 

регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; Списък на лицата, подписали 

декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8; критериите за оценка на проектите; 

всички правила за работа на МИГ; индикативна годишна работна програма и др. 

http://www.podtepeto.com/
http://www.plovdiv-press.bg/
http://www.plovdiv24.com/
https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/
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През отчетният период бе подновен и домейна и хостинг плана „СуперСтарт“ за една 

година на сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“: mig-kuklen-asenovgrad.eu. Издаден е 

сертификат SSL RapisSSL за поддръжката. 

През 2021 г. се проведоха и 15 консултации с потенциални бенефициенти на място в 

офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“ и по телефона. 

 

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.  

 

- Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор; 
 

Списък на сключени договори по подадени проектни предложения за одобрена БФП 

на бенефициенти през отчетния период: 

 

 

Процедура Номер 

Дата на 

сключван

е 

Наименова

ние 

Статус 

на 

изпълне

ние 

Бенефиц

иент 

КО по 

КИД 

2008 

БФП – 

Общо 

БФП – 

Общо 

Собств. 

съфина

нсиран

е 

Сдружение 

„МИГ Куклен - 

Асеновград“ 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малки по мащаби 

инфраструктура“ 

BG06RDNP001-

19.139-0003-C01 
05.01.2022 

“Оборудва

не и 

модернизац

ия на 

културната 

инфраструк

тура на 

община 

Куклен“ 

Сключен 

ОБЩИН

А 

КУКЛЕН 

(Булстат: 

11563181

6) 

84.11 223 886,95 0,00 

Сдружение 

„МИГ Куклен - 

Асеновград“ 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малки по мащаби 

инфраструктура“ 

BG06RDNP001-

19.139-0001-C01 
08.12.2021 

"Изграждан

е на детска 

площадка 

за всички 

възрастови 

групи“, в 

УПИ IV – 

парк и 

трафопост, 

кв. 34 по 

регулацион

ният план 

на гр. 

Куклен. 

Сключен 

Община 

Куклен 

(ЕИК: 

11563181

6) 

84.11 68 389,97 0,00 
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Сдружение 

„МИГ Куклен - 

Асеновград“ 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малки по мащаби 

инфраструктура“ 

BG06RDNP001-

19.139-0002-C01 
25.11.2021 

“Изграждан

е на 

игрище за 

футбол на 

малки 

врати в 

Поземлен 

Имот 

№002054, 

местност“

Михов 

орех“, 

землището 

на град 

Куклен “ 

Сключен 

ОБЩИН

А 

КУКЛЕН 

(Булстат: 

11563181

6) 

84.11 75 401,52 0,00 

„МИГ -Куклен - 

Асеновград”Мяр

ка 

4.1."Инвестиции 

в земеделски 

стопанства" 

BG06RDNP001-

19.186-0011-C01 
26.10.2021 

Закупуване 

на трактор 

с прикачен 

инвентар 

Сключен 

Данчо 

Георгиев 

Милянчев 

(Булстат 

за 

свободни 

професии 

(ЕГН): 

81073046

62) 

0 35 658,00 
35 

658,00 

„МИГ -Куклен - 

Асеновград”Мяр

ка 

4.1."Инвестиции 

в земеделски 

стопанства" 

BG06RDNP001-

19.186-0004-C01 
20.10.2021 

Създаване 

лозарско 

стопанство, 

покупка на 

земеделска 

техника, и 

внедряване 

на 

съвременни 

системи и 

технологии 

Сключен 

Георги 

Ангелов 

Давчев 

(Булстат 

за 

свободни 

професии 

(ЕГН): 

84071545

42) 

01.21 72 453,83 
48 

302,56 

„МИГ -Куклен - 

Асеновград”Мяр

ка 

4.1."Инвестиции 

в земеделски 

стопанства" 

BG06RDNP001-

19.186-0014-C01 
14.09.2021 

Изграждане 

на 

Контролно-

пропускват

елен пункт, 

Дезинфекц

ионна яма, 

Торова 

площадка и 

Трупосъби

рателен 

пункт към 

обект: 

„Животнов

ъдна ферма 

за 

отглеждане 

на кози и 

техните 

приплоди в 

ПИ № 

004037, 

землището 

на с. Руен с 

Сключен 

"НЕМОС 

85" ЕООД 

(ЕИК: 

20350531

2) 

01.49 48 850,82 
48 

850,82 



                                               

„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 

 

 

27 
 

 

ЕКАТТЕ 

63238, общ. 

Куклен “ 

„МИГ -Куклен - 

Асеновград”Мяр

ка 

4.1."Инвестиции 

в земеделски 

стопанства" 

BG06RDNP001-

19.186-0006-C02 
14.09.2021 

Изграждане 

на 

селскостоп

анска 

постройка 

Сключен 

Вера 

Кръстева 

Давчева 

(Булстат 

за 

свободни 

професии 

(ЕГН): 

61050145

52) 

01.21 136 510,42 
136 

510,42 

„МИГ -Куклен - 

Асеновград”Мяр

ка 

4.1."Инвестиции 

в земеделски 

стопанства" 

BG06RDNP001-

19.186-0001-C02 
23.07.2021 

Закупуване 

на 

производст

вени 

активи за 

земеделско

то 

стопанство 

Сключен 

Райчо 

Димитров 

Гунгалов 

(Булстат 

за 

свободни 

професии 

(ЕГН): 

78122643

83) 

01.2 47 250,00 
47 

250,00 

 

 

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;  

 

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

поддържане на електронната страница на МИГ; 

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

сключен Договор на 02.01.2021 г. с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Поддръжка на интернет 

страницата на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – срок до: 31.12.2021 г., на стойност от 89,00 

лв. месечно. Изпълнението на договора включва мониторинг на правилната работа на сайта, 

чрез наблюдение на 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. На сайта на МИГ 

„Куклен-Асеновград“ редовно се публикува актуална информация, свързана с промени в 

стратегията по ВОМР, решения и протоколи от проведени заседания на УС и ОС на МИГ, 

актуални списъци на членовете на КВО и КУО. Редовно се актуализира регистъра на 

сключените договори с физически и юридически лица, както и електронен регистър с 
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проектите, подадени по стратегията за ВОМР; Списък на лицата, подписали декларация 

по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8; критериите за оценка на проектите; всички правила 

за работа на МИГ; индикативна годишна работна програма и др. 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 отчетният период бе подновен и домейна и хостинг плана „СуперСтарт“ за една 

година на сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“: mig-kuklen-asenovgrad.eu. Издаден е 

сертификат SSL RapisSSL за поддръжката. 

Разходи за публикации: През 2021 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: 

На 01.07.2021 г. е сключен договор с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Създаване и 

реализиране на публикации в електронни медии на събития и други, свързани с 

популяризиране на дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 25 бр. на обща 

стойност от 9000,00 лв.; 

На 01.07.2021 г. е сключен договор с „Медия Груп 24“ ЕООД, с предмет: Създаване 

и реализиране на публикации в електронни медии на събития и други, свързани с 

популяризиране на дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 10 бр. на обща стойност: 

3600,00 лв.; 

На 01.07.2021 г. е сключен договор с „Под тепето“ ООД, с предмет: Създаване и 

реализиране на публикации в електронни медии на събития и други, свързани с 

популяризиране на дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 15 бр. на стойност: 

5400,00 лв. 

На 01.07.2021 г. е сключен договор с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Излъчвания в 

регионални медии, свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ 

– 50 мин. на стойност: 5650,00 лв. 

Разходи за информационни камапании и обучения: На 01.10.2021 г. е подписан 

договор с „Евро стандарт консулт“ ЕООД, с предмет: Услуги по организиране на обучения, 

семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от 

бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовката, изпълнение и отчитане 

на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 

подхода на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ – за провеждане на 5 бр. еднодневни 

обучения, на стойност: 5230,00 лв. и втори договор с предмет: Услуги по организиране на 

обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовката, 

изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за 

ВОМР и прилагане на подхода на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ – организиране 

и провеждане на работни/информационни срещи – 23 бр. на стойност 4731,00 лв. 
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През отчетния период се проведе и обучение на екипа и членовете на колективния 

върховен орган на МИГ „Куклен-Асеновград“, съгласно подписан договор на 06.11.2021 г. с 

Евро стандарт консулт ЕООД, за реализирани 2 бр. еднодневни обучения на стойност 1 430,00 

лв. 

Информационни материали: съгласно сключен договор на 15.11.2021 г. с „ИНПРИНТ 

АД“, с предмет: Изработка, доставка и отпечатване на брошури, материали за обучение и 

други печатни материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на „МИГ Куклен-Асеновград се изработиха: 

1. Пълноцветен печат на брошури с информация за 6 мерки от СВОМР (подмярка 

4.1″Инвестиции в земеделски стопанства“; 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”; мярка „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП от територията на «МИГ Куклен-Асеновград“/ 

ОПИК/ОС2/ИП2.2./СЦ2.2.) по 200 бр. – 1200 бр. 

2. Пълноцветен печат, формат А4, с минимален брой страници 4 бр. на информационен 

бюлетин – 600 бр. 

3. Пълноцветен печат, формат А4, с минимален брой страници 4 бр. на информационна 

брошура, изработена на български език – 600 бр. 

4. Информационна табела  - 4 бр. 

5. Информационен билборд – 2 бр. 

Рекламни материали: съгласно сключен договор на  01.10.2021 г. с „Колор – Г“, с 

предмет: „Изработка, доставка и отпечатване на рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ „Куклен-Асеновград“ се изработиха: 

 

1. Изработване на рекламни USB флаш памет, брандирани със символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС (и МИГ, ОПИК и ЕС) – 100 бр. 

2. Изработване на рекламни тефтери – тип луксозни с твърди цветни корици, брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 100 бр. 

3. Изработване на рекламни химикалки – 150 бр. 

4. Изработване на рекламни календари, цветни, брандирани със символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 100 бр. 

5. Изработване на рекламни чаши, брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 50 

бр. 

6. Изработване на визитни картички – 400 бр. 

7. Изработван на рекламни чанти за документи брандирани със символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 100 бр. 

8. Изработване на рекламни папки брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС, 

Картон: А4, UV – лак, 4+4 цвята – 250 бр. 

9. Изработване на рекламни хартиени торбички брандирани със символите на МИГ, ПРСР 

и ЕС – 200 бр. 
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10. Изработване на рекламни тениски брандирани със символи на МИГ, ПРСР и ЕС - 150 

бр. 

11. Изработване на рекламни часовници брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 

стенни – 20 бр. 

12. Изработване на рекламни часовници брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 

настолни – 50 бр. 

13. Изработване на рекламни външни зарядни устройства (Power Bank) брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 50 бр. 

14. Изработване на рекламни визитници брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 

100 бр. 

15. Изработване на рекламни чадъри брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС – 50 

бр. 

 

През 2021 г. се проведоха и 15 консултации с потенциални бенефициенти на място в 

офиса на МИГ „Куклен-Асеновград“ и по телефона. 

 

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. 

През периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.  главно проблемите в организацията на 

дейността на МИГ „Куклен- Асеновград“ бяха свързани със забавяне в одобрението на 

заявление за изпащане на авансови средства по одобрения за  2021 г. бюджет на Сдружението 

със Заповед № РД 09-344 от 01.04.2021 г., с искане за авансово плащане в размер на 150 000 

лв., както и възстановяването на направените разходи и възстановяване на средствата по 

дейностите за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

ВОМР“, внесено със заявление на 29.01.2021 г. в размер на 80 807,10 лв. 

Забавянето в изплащането на средствата и набирането на екип от служители, които 

да бъдат одобрени от МЗХГ ограничи до голяма степен възможността за управление на 

дейностите, главно свързани с популяризирането на дейността и отварянето на мерки за 

кандидатстване и подаването на проектни предложения от страна на потенциални 

бенефициенти. 

Към настоящия момент, с налични средства и наличен екип се компенсира това 

забавяне. 

Трудностите, които срещна екипът преодоля като популяризираше Стратегията чрез 

своята официална интернет страница, чрез телефонна връзка с потенциални бенефициенти за 

обсъждане на конкретни възможности за кандидатите в предстоящите мерки и проведените 

информационни кампании и срещи. 

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 „Местна 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.  

Адреса на управление е: гр. Куклен 4101, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 21, 

Търговски комплекс, ет. 2, офиси 3, 4 и 5. 

Предмета на дейност на Сдружението е да подобрява качеството на живот на 

територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, като съдейства за ефективно прилагане на 

подхода ВОМР чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа 

инвестира в селските райони” изпълнение на стратегията.  

Сдружението е учредено на Учредително събрание през 2017 г. и е регистрирано с 

Решение № 182 от 09.05.2017 г. на Окръжен съд – Пловдив.  

В териториалния обхват на МИГ „Куклен-Асеновград“ са включени общо 34 населени 

места: 6 населени места от територията на Община Куклен (1) гр. Куклен; 2) с. Добралък; 3) 

с. Гълъбово; 4) с. Руен; 5) с. Цар Калоян; 6) с. Яврово) и 28 от територията на Община 

Асеновград, без административния център – гр. Асеновград в строителните му граници (1) с. 

Врата; 2) с. Жълт Камък; 3) с. Конуш; 4) с. Мостово; 5) с. Нови извор; 6) с. Стоево; 7) с. 

Червен; 8) с. Бачково; 9) с. Горнослав; 10) с. Златовръх; 11) с. Косово; 12) с. Мулдава; 13) с. 

Орешец; 14) с. Тополово; 15) с. Бор; 16) с. Добростан; 17) с. Избегли; 18) с. Леново; 19) с. 

Нареченски бани; 20) с. Патриарх Евтимово; 21) с. Три могили; 22) с. Боянци; 23) с. 

Долнослав; 24) с. Козаново; 25) с. Лясково; 26) с. Новаково; 27) с. Сини Връх; 28) с. Узуново). 

Стратегията е многофондова, предвидени са мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 

Прилагане на многофондово ВОМР позволява на територията да се приложи целенасочена и 

интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията и за преодоляване на 

наличните проблеми. Органи за управление на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“:  

1. Общо събрание (ОС);  

2. Управителен съвет (УС);  

3. Председател на Управителния съвет;  

4. Изпълнителен директор;  

5. Експерти по прилагане на Стратегията за ВОМР; 
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6. Допълнителен административен персонал: счетоводител; технически асистент, 

създадени по решение на Управителния съвет.  

Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. 

Дейността му се ръководи от Председателя на УС. МИГ „Куклен-Асеновград“ включва в 

колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната 

общност.  

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; и 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;  

- 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:  

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 периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са проведени 13 заседания на 

Колективния управителен орган и 1 заседание на Колективния върховен орган на 

сдружението. Всички протоколи от заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ 

„МИГ – Куклен-Асеновград“: https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ 

 

Административното управление на Стратегията за ВОМР се извършва от „Екип 

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

Оперативното ръководство по прилагане на СВОМР се осъществява от изпълнителния 

директор и помощен екип на сдружението.  

Изпълнителният директор: 1. Осъществява административно ръководство на екипа 

за управление и администриране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР); 2. Координира дейностите свързани с текущото административно управление на 

Сдружение “МИГ-Куклен-Асеновград” и прилагането на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР); 3. Осигурява изпълнението на решенията на 

Управителния съвет; 4. Отговаря за прилагането на стратегията за ВОМР, като неговите 
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правомощия се определят с трудовия му договор; 5. Изпълнява функции, които са му 

възложени от Управителния съвет във връзка с процеса на управление и прилагане на 

стратегията за ВОМР, освен ако тези функции изрично по закон или устав не са вменени на 

друг орган на управление на Сдружението.  

Експерти по прилагане на Стратегията: назначават се с решение на Управителния 

съвет на Сдружението при спазване на специфичните изисквания, определени в Наредба № 

22/14.12.2015 г. на Министерството на земеделието и храните. Функции на „Експертите по 

прилагане на СВОМР“ - участие в прилагането на Процедурата за подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР на МИГ и в частност участие в процесите по: 1. Информиране на местната 

общност; 2. Подпомагане на участниците в процеса по подаване на заявления за подпомагане, 

изпълнение на проектите, подаване на заявки за плащане; 3. Проверка административното 

съответствие и допустимост на заявленията за подпомагане; 4. Наблюдение оценка и 

мониторинг на проектите и на самата Стратегия за ВОМР; 5. Провеждането на обучения за 

местни лидери и др. 

Счетоводителят: 1. Водене на счетоводството на „МИГ – Куклен – Асеновград“; 2. 

Осъществяване на финансови консултации и финансов контрол по отношение на дейностите 

по под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“). Отговаря за 

ефективното управление на финансовите средства и средствата за прилагане на СМР, в 

съответствие с българските счетоводни стандарти, изискванията за отчетност и управление 

на средства на организации, регистрирани в обществено полезна дейност и изискванията на 

РА и МЗХ 

Екипът на МИГ „Куклен-Асеновград“ изготвя годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, 

изисквани от Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА; представя до Управляващия орган на 

ПРСР до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за 

проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; и др. 

 

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

През отчетният период: 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. настъпиха кадрови промени в 

екипа на МИГ „Куклен-Асеновград“, а именно: от м. януари до м. март 2021 г. екипът се 

състоеше от 2-ма души (експерти по СВОМР). След подадени обяви за наемане на кандидат 

на длъжност „изпълнителен директор“ в края на м. март 2021 г. се назначи нов изпълнителен 

директор, одобрен с Протокол № 3 от 31.03.2021 г., за което бе подадено заявление за промяна 

и одобрение на екипа до МЗХГ и УО на ПРСР(изх. № МЗХ-04-2/02.04.2021 г.). На 22 април 

2021 г., в процеса на одобрение на екипа, настъпиха кадрови промени изразяващи се в това, 

че: на 28.04.2021 г. бе подадено заявление за прекратяване на трудовия договор от 

назначеният на длъжност: „изпълнителния директор“ с дата от 01.05.2021 г. 

Благодарение на незабавната реакция на ръководството се набра нов екип и с решение 

на УС на Сдружението с Протокол № 7 от 29.04.2021 г. още на 05.05.2021 г. бе подадено ново 

заявление за одобрение на пълен състав от служители, необходими за управлението на 

Стратегията на СНЦ МИГ „Куклен-Асеновград“, подадено с изх. № МЗХ-04-4/05.05.2021 г. 

до МЗХГ и УО на ПРСР.  
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С изх. № 19-19-20-10/04.08.2021 г. на МЗХГ и наш Вх. МЗХ-04-05/09.08.2021 г. бе 

получено одобрение на екипа за изпълнение на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Куклен-

Асеновград“. 

Настоящият екип на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ е: 

1. Изпълнителен директор – Илица Даскалова; 

2. Експерт ВОМР – Поля Петковска; 

3. Експерт ВОМР – Боряна Таскова; 

4. Счетоводител – Мария Мърхова. 

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.  

• Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

На 22 април 2021 г. единият от експертите по ВОМР подаде заявление за прекратяване 

на трудовия си договор, считано от 31.04.2021 г. 

С Протокол № 7 от 29.04.2021 г. на УС на МИГ още на 05.05.2021 г. и подадено с изх. 

№ МЗХ-04-4/05.05.2021 г. до МЗХГ и УО на ПРСР, и одобрено с изх. № 19-19-20-

10/04.08.2021 г. на МЗХГ и наш Вх. МЗХ-04-05/09.08.2021 г. бе получено одобрение на екипа 

за изпълнение на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ с новият експерт 

по ВОМР – г-жа Боряна Таскова. 

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

Счетоводните услуги бяха възложени на външен изпълнител - „Тинк Финанс“ ЕООД  

от м. януари до м. март 2021 г., включително. Като в края на м. март 2021 г. се назначи на 

трудов договор служител на длъжност „счетоводител“, но на 22 април 2021 г., в процеса на 

одобрение на екипа счетоводителят подаде заявление за прекратяване на трудовият си 

договор, считано от 31.04.2021 г. С решение на УС на Сдружението с Протокол № 7 от 

29.04.2021 г. още на 05.05.2021 г. бе подадено ново заявление за одобрение на пълен състав 

от служители, с включен нов служител на длъжност „счетоводител“. 

В обобщение фактическите промени, които настъпиха през периода са следните: 

 

Членове на екипа Позиция 
Промени, които засягат 

екипа 
Коментари 

Иван Главчовски Експерт ВОМР 
Назначен на 23.09.2020 г., 

напуснал на 01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 

Поля Петковска Експерт ВОМР 
Назначена на 23.11.2020 

г. 

Договор по 

заместване 

Йордан Василев Изпълнителен директор 
Назначен на 01.04.2021 г. 

напуснал на 01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 

Петя Петрова Счетоводител 

Назначена на 01.04.2021 

г. напуснала на 

01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 

Илица Даскалова Изпълнителен директор 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
 

Боряна Таскова Експерт ВОМР 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
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Мария Мърхова Счетоводител 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
 

Аления Лесова Експерт ВОМР 

Завръщане от майчинство 

на 14.10.2021 г. и в ПГО 

до 19.01.2022 г., подаден 

болничен лист 

Все още не е на 

работа 

 

• 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); 

На 25.05.2021 г. бе проведено Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“, с 

което бе приета следната промяна в състава на членовете на ОС, а именно: промяна на 

представителя на дружеството „ТЯКОВЕ“ ЕООД от Георги Костадинов Павлов на Костадин 

Георгиев Павлов, и приемането на заявление за членство на основание чл. 20, ал. 4 и 6 от 

Устава на дружеството на лицето Верадин Емилов Митков, като представител на 

гражданската квота. Промяната е одобрена от Министерство на земеделието, храните и 

горите с тяхно писмо изх. № № 19-19-2-02-10/30.08.2021 г. и наш вх. № МЗХ-11-1/03.09.2021 

г. 

Така списъкът на Колективния върховен орган към 31.12.2021 г. е както следва: 

Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

публичен 1. Община Асеновград 
инж. Петър 

Ставрев Петров 

гр. Асеновград,  пл. 

"Акад. Н. Хайтов" 9 

Местно 

самоуправление 

публичен 2. Община Куклен 

Христо 

Божидаров 

Божинов 

гр. Куклен, ул. „Ал. 

Стамболийски” №43 

Местно 

самоуправление 

      

нестопански 1. 

СНЦ „Волейболен клуб 

Тополово” 

ЕИК 176858344 

Димитър Илиев 

Илиев 

с. Тополово, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. „Отец 

Паисий” №27 

НПО 

нестопански 2. 

НЧ „Христо Ботев - 

1919” с. Избегли 

БУЛСТАТ 000456751 

Марияна 

Атанасова 

Илиева 

с. Избегли, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив 

читалище 

нестопански 3. 

Сдружение „ФК 

АТЛЕТИК – гр. Куклен” 

ЕИК 825305462 

Момчил 

Стефанов 

Мавров 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Ал. 

Стамболийски” 43 

НПО 

нестопански 

 

4. 

 

 

ФОНДАЦИЯ „ТРАКИ”   

ЕИК 177065129 

Неофит Тодоров 

Чолаков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Бяла 

Черква” № 44 

НПО 
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Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

нестопански 

 

5. 

 

Сдружение „Спортен 

клуб по джудо Аякс”  

ЕИК 177042988 

Лъчезар 

Георгиев 

Харалампиев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Ал. 

Стамболисйки” 

№115 

НПО 

нестопански 

 

6. 

 

„Национално сдружение 

за социално 

сътрудничество и 

партньорство” 

ЕИК 177014519 

Иванка Петкова 

Петкова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Георги 

Бенковски” №15 

НПО 

нестопански 

 

7. 

 

Спортен клуб по тенис 

на маса „Атлетик-17-

Куклен” БУЛСТАТ 

177146830 

Весела 

Георгиева 

Дончева 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Иван 

Вазов” №25 

НПО 

нестопански 8. 

СНЦ „Баскетболен клуб 

Атлетик 95” 

ЕИК 175900573 

Атанас 

Костадинов 

Атанасов 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул 

„Оборище” № 31 

НПО 

нестопански 9. 
Величка Василева 

Атанасова 
 

с.Тополово, 

общ.Асеновград, 

обл.Пловдив, 

ул.”Бряст”№6 

гражданин 

нестопански 10. 
Тодорка Ангелова 

Обрейкова 
 

Гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул.” Яне 

Сандански” №7 

гражданин 

нестопански 11. Иван Илиев Смилянов  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „ 

Персенк” №21 

гражданин 

нестопански 12. Стойчо Илиев Сарафов  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк” №23 

гражданин 

нестопански 13. Иван Йорданов Горев  
гр. Куклен, ул. „ 

Дружба” 1А 
гражданин 

нестопански 14. 
Илия Георгиев 

Бараболов 
 

гр. Куклен, ул. 

„Радецки“ №4  
гражданин 

нестопански 15. Верадин Емилов Митков  
Гр. Куклен, ул 

Плиска №5 
гражданин 

нестопански 16. Иван Василев Панайотов  
с. Руен. общ. Куклен, 

ул. „Св. Тодор“ № 16 
гражданин 

нестопански 17. 
Елена Илиева 

Апостолова 
 

гр. Куклен, ул. 

„Възраждане“ № 2 
гражданин 
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Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

нестопански 18. 

НЧ „Звезда - 1928г.“ - с. 

Леново 

БУЛСТАТ 000456395 

Желязка 

Александрова 

Кузмова 

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Христо Ботев“ № 1 

читалище 

      

стопански 1. 

ЕТ „Къщата с бамбука“ 

Димитър Стоянов 

ЕИК 115792043 

Димитър 

Лазаров Стоянов 

с. Бачково, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. „ 

Освобождение” №26 

микропредприятие 

стопански 2. 
„ЛЕСОВАЛ“ ООД 

ЕИК 203769276 

Тенчо Петков 

Василев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк” № 21 

малко предприятие 

стопански 3. 
“ЕЛФ 515” ЕООД 

ЕИК 200798881 

Веселин 

Георгиев 

Маринков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив 

ул. Александър 

Стамболийски № 124 

микропредприятие 

стопански 4. 
„КОНСТАНС“ ЕООД 

ЕИК 115857384 

Гергана 

Стефанова 

Павлова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Дружба” № 1 

Малко 

предприятие 

стопански 5. 

ЕТ „Белчеви – Атанас 

Белчев” 

ЕИК 115074356 

Атанас 

Костадинов 

Белчев 

гр. Куклен, ул. „ 

Паисий 

Хилендарски” №2 
микропредприятие 

стопански 6. 

Потребителска 

Кооперация „Успех”  

ЕИК 000435821 

Мария 

Димитрова 

Веселинова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Славянска” № 18 

микропредприятие 

стопански 
 

7. 

Земеделска кооперация 

„Родопи” 

ЕИК 825082041 

Пламен Петров 

Гошев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Еделвайс” № 1А 

малко предприятие 

стопански 
 

8. 

”ТЕХНО - ТУРС” ЕООД 

ЕИК 200718401 

Димитър Иванов 

Ташев 

с. Яврово, общ. 

Куклен, ул. „Руен” 

№13 

микропредприятие 

стопански 9. 
„РИФ 4Х4 БГ“ ООД,  

ЕИК 160067766 

Илия 

Костадинов 

Кралев  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Бузлуджа” № 7 

микропредприятие 

стопански 10. 
„ПАРТНЕР ПЛЮС“ 

ЕООД, ЕИК 203008463 

Ваня 

Красимирова 

Гайдарова-

Димитрова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Бяла 

Черква” № 34 

микропредприятие 



                                               

„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 

 

 

38 
 

 

Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

стопански 11. 
„ТЯКОВЕ“ ЕООД, ЕИК 

204660924 

Костадин 

Георгиев Павлов 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Дружба” № 1 

микропредприятие 

стопански 12. 
„КРЕДИ-ФИН“ ЕООД, 

ЕИК 160052084 

Анастас 

Богданов 

Червенков 

с. Лясково, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив 

микропредприятие 

стопански 13. 
Никола Георгиев 

Калоферов 
 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Ал. 

Стамболийски” 

№124 

Земеделски 

производител 

стопански 14. Стоимен Илиев Дичев  
гр. Куклен, ул. „ 

Бачо Киро” №10 

Земеделски 

производител 

стопански 15. 
Георги Костадинов 

Павлов 
 

гр. Куклен, ул. 

„Дружба” № 1  

Земеделски 

производител 

стопански 16. Мария Илиева Демирева  

с.Новаково, общ. 

Асеновград, ул. 

„Васил Левски“ №19 

Земеделски 

производител 

стопански 17. Запрян Борисов Ангелов  

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Бели Брези“ №1 

Земеделски 

производител 

 

• Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ; 

През отчетния период бе подадено Уведомление за промяна на представляващия на 

дружеството „ЕЛФ 515“ ЕООД, с което се заличава като едноличен собственик на капитала 

Илица Даскалова и се приема Веселин Георгиев Маринков.  

Считано от 27.04.2021 г., УС се състои от следните членове: 

сектор № Име/НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

СЕДАЛИЩЕ, 

АДРЕС НА 

УПРАВЛЕНИЕ/ 

ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА 

СТРАНА 

п
у

б
л

и
ч

ен
 

1. Община Асеновград 
инж. Петър Ставрев 

Петров 

гр. Асеновград,  

пл. "Акад. Н. 

Хайтов" №9 

Местно 

самоуправление 

2. ОБЩИНА КУКЛЕН 
Тефика  Рахим 

Реджебова 

гр. Куклен, ул. 

„Ал. 

Стамболийски” 

№43 

Местно 

самоуправление 
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сектор № Име/НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

СЕДАЛИЩЕ, 

АДРЕС НА 

УПРАВЛЕНИЕ/ 

ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА 

СТРАНА 

н
ес

т
о

п
а

н
ск

и
 

3. 

СНЦ „Волейболен клуб 

Тополово” 

ЕИК 176858344 

Димитър Илиев 

Илиев 

с. Тополово, 

общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. 

„Отец Паисий” 

№27 

НПО 

 

4. 

 

Елена Илиева Апостолова 

ЕГН: 8207114537 
 

гр. Куклен, ул. 

„Възраждане“ 

№2 

гражданин 

      

С
т
о
п

а
н

ск
и

 

 

5. 

“ЛЕСОВАЛ” ООД 

ЕИК:203769276 

Тенчо Петков 

Василев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк”  №21 

малко предприятие 

6. 

 

“ЕЛФ 515” ЕООД 

ЕИК: 200798881 

Веселин Георгиев 

Маринков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив 

ул. „Aлександър 

Стамболийски” 

№124 

микропредприятие 

7. 

Запрян Борисов Ангелов 

ЕГН: 6103018543 

 

 

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Бели Брези“ №1 

Земеделски 

производител 

 

 

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

н/п 

 

• 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 16.02.2021 г. бе подписано допълнително споразумение № РД50-33/16.02.2021 г., 

касаещо изменение на индикативното разпределение на средствата по програми/фондове и 
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по мерки, като одобрен общ размер на средствата по Стратегията става в размер на 5 852 

877,54 лв. 

На 19.11.2021 г. е подписано ново допълнително споразумение № РДЗ50-

33/19.11.2021 г., за одобрение на увеличените средства по индикативното разпределение на 

средствата по програми/фондове и по мерки, като одобреният размер на общите средства по 

Стратегията става в размер на 6 651 877,54 лв. с удължен срок на Стартегията до 2025 г. 

Допълнителното финансиране е разпределено балансирано в различните мерки от 

Стратегията на МИГ Куклен- Асеновград. Финансовият план включва допълнителни 

средства в размер на 250000лв за 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“, 399000лв. за 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, 100000лв. За 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“ и 50000 за 7.5 „ Инвестиции за публично ползване в инфрасруктура за 

отдих, туристическа инфраструктура и малки по мащаб туристическа инфраструктура“ 

За да се стигне до конкретно увеличение на средствата сдружение МИГ Куклен- 

Асеновград инциира през края на април и  началото на май 2021 година обществено 

обсъждане и общо събрание, където местните лидери подадоха свои предложения и виждания 

за разпределение на допълнителното финансиране като екипа се съобрази с потребностите на 

местната общност. 

В тази връзка след подписването на официалния акт за допълнителните средства и 

след като промените бяха отразени в ИСУН 2020, се предвижда изготвяне на нови процедури 

. Ще бъде планиран приеми на проектни предложения, а договарянето ще е с 

продължителност до 2025г.  Това дава възможност освен за повече реализирани проекти от 

местни бенефициенти, а също така по-дълъг период за реализиране и отчитане на дейностите. 

 

• 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); 

На 25.01.2021 т. бе извършено посещение на място от служители на Министерство 

на земеделието, храните и горите, потвърдено с Протокол за извънредно посещение на място 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“, с наш вх. № 

МЗХ-03/25.01.2021 г. – няма констатирани пропуски или нарушения. 

 

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. 

 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. се постигна следното изпълнение 

на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР:  
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Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за 

ВОМР, включително брой създадени работни места: 

Изпълнени

е към 

31.12.2020 

г. 

% 

Изпълнени

е към 

31.12.2021 

г. 

% 
Ви

д 

Индикатор Мерн

а ед. 

Цел към 

2025 

Източник на 

данни 

И
зп

ъ
л

н
е
н

и
е
 

Брой проекти 

финансирани по 

Стратегията за 

ВОМР. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 15 
37,

5 
23 45 

Брой подадени 

заявления за 

подпомагане. 

Бр. 50 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
42 84 51 102 

Брой на 

одобрените 

заявения. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

29 
72,

5 
29 64 

Стойност на 

одобрените 

заявления за 

подпомагане 

(публичен 

принос). 

Лв. 6651877,5

4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
3819554,10 57 3819554,1 57 

Брой 

подпомогнати 

бенефициенти. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

26 65 26 65 

Р
ез

у
л
та

т 

Брой 

реализирани 

проекти на 

публични 

организации. 

Бр. 14 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 0 0 0 0 

Брой 

реализирани 

проекти на 

частни 

бенефициенти. 

Бр. 29 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 7 
24,

1 
13 44 

Брой 

подпомогнати 

земеделски 

стопани. 

Бр. 11 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 5 45 

Брой 

реализирани 

проекти в 

сферата на 

услугите. 

Бр. 7 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 0 0 0 0 

Брой 

реализирани 

проекти в 

сферата на 

производственит

е дейности. 

Бр. 11 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 3 27 
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Брой 

новосъздадени 

работни места. 

Бр. 23 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ/ 

Мониторингов

и доклади, ex – 

post проверки. 

0 0 9 39 

Брой 

предприятия 

въвели мерки за 

подобряване на 

условията на 

труд и развитие 

на човешките 

ресурси. 

Бр. 4 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

7 175 10 250 

Брой 

реализирани 

инфраструктурн

и проекти 

Бр. 6 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 0 0 

 

Изпълнени индикатори по мерки: 

ПОДМЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА" - ПРСР 

Вид Индикатор Мерна ед. 

Цел към 

2025 Източник на 

данни 

изпълнение 

към 31.12.2021 

г. /става/ 

Изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката. 

Бр. Мин 11 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

5 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката. 

Бр. Мин. 11 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

5 

Общ обем на 

инвестициите. 
ЛВ. 1 150 000 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

340 723 

Резултат 

Брой 

подпомогнати 

земеделски 

стопанства създали 

нови трайни 

насаждения. 

Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой 

подпомогнати 

животновъдни 

обекти. 

Бр. Мин. 1 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

1 
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Брой създадени 

нови работни 

места. 

Бр. Мин. 5 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ/ 

Мониторингови 

доклади, ex – 

post проверки. 

  

Брой 

подпомогнати 

земеделски 

стопани прилагащи 

биологично 

земеделие. 

Бр. Мин. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

1 

 

ПОДМЯРКА 6.4. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ - 

ПРСР 

Вид Индикатор Мерна ед. 
Цел към 

2025 

Източник на 

данни 

изпълнение 

към 31.12.2021 

г. 

Изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката. 

Бр. Мин. 8 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката. 

Бр. Мин. 8 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Общ обем на 

инвестициите. 
ЛВ. 1 316 500 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Резултат 

Новосъздадени 

микро-

предприятия. 

Бр. Мин. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Подпомогнати 

микро-

предприятия с опит 

в подпомаганата 

дейност. 

Бр. Мин. 3 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой създадени 

нови работни 

места. 

Бр. Мин. 8 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ/ 

Мониторингови 

доклади, ex – 

post проверки. 

0 
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Брой реализирани 

проекти за 

производствени 

дейности. 

Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой реализирани 

проекти в сферата 

на услугите. 

Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

 

ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ 

РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ - 

ПРСР 

Вид Индикатор Мерна ед. 
Цел към 

2025 

Източник 

на данни 

Изпълнение към 

31.12.2021 г. 

Изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката. 

Бр. Мин. 5 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

3 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката. 

Бр. 3 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

3 

Общ обем на 

инвестициите. 
Лв. 1 019 200 лв. 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

367 678 лв. 

Резултат 

Брой 

реализирани 

проекти свързани 

с облагородяване 

на жизнената 

среда и 

прилежащите 

пространства. 

Бр. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

2 

Брой 

реализирани 

проекти свързани 

с подобряване 

качеството на 

предоставяни 

публични услуги. 

Бр. 3 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

3 
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Брой населени 

места засегнати 

от реализирането 

на проектите. 

Бр. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни 

МИГ 

2 

 

ПОДМЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ ТУРИСТИЧЕСКА 

ИНФРАСТРУКТУРА” - ПРСР 

Вид Индикатор 
Мерна 

ед. 
Цел към 2025 

Източник 

на данни 

Изпълнение 

към 31.12.2021 

г. 

Изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката. 

Бр. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката. 

Бр. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Общ обем на 

инвестициите. 
Лв. 186 960 лв. 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Резултат 

Брой нови 

създадени 

туристически 

услуги, свързани с 

опазване и 

експониране на 

места с 

исторически, 

културен, природен 

или образователен 

интерес (еко 

пътеки, велоалеи, 

социализирани 

обекти), и т.н. 

Бр. 2 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Удовлетвореност 

на посетителите от 

атракциите и 

информационните 

услуги 

% 80% 
Анкетни 

проучвания 
0 

МЯРКА 21. „СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА МЕСТНОТО ПРИРОДНО, 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ТРАДИЦИИ“ - ПРСР 
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Вид Индикатор Мерна ед. Цел към 2025 
Източник 

на данни 

Изпълнение 

към 31.12.2021 

г. 

Изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката. 

Бр. Мин. 6 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката. 

Бр. Мин. 6 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Общ обем на 

инвестициите. 
ЛВ. 60 000 лв. 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Резултат 

Организирани и 

проведени фестивали и 

събития, свързани с 

местното културно, 

исторически и природно 

наследство. 

Бр. 3 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Събития, свързани със 

съхраняване и 

популяризиране на 

местните идентичности. 

Бр. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

0 

Удовлетвореност на 

посетителите от 

проведените събития. 

% 80 
Анкетни 

проучвания 
0 

 

МЯРКА „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ - ОПРЧР 

Вид Индикатор 
Мерна 

ед. 
Цел 2025 

Източник 

на данни 

Изпълнение 

към 

31.12.2021 г. 

Изпълнение 

Предприятия, получили 

подкрепа 
Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

10 

Заети лица, вкл. 

самостоятелно заети, 

включени като целева група 

по проекта 

Бр. Мин. 40 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

 298 

Резултат 

Предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и 

здравословни условия на труд 

Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

10 
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Предприятия, въвели нови 

системи, практики и 

инструменти за развитие на 

човешките ресурси и 

организация на труда 

Бр. Мин. 4 

ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

10 

 

 

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: 

 

1. Изх. МЗХ-01/11.1.2021 г. (вх. №1919-2-02-10/13.01.2021) към Зам.-министър на МЗХ, 

относно: „Уведомително писмо за проведено заседание на Управителен съвет на 

МИГ“ 

2. Изх. ДФЗ-02/26.1.2021 г. (получено одобрение с вх. № ДФЗ-02-1/16.02.2021) към 

Държавен фонд земеделие, относно: „Годишен доклад за извършените дейности по 

подмярка 19.4 и искане за авансово плащане за последното полугодие на 2020 г.“ 

3. Изх. МЗХ-04/9.2.2021 (вх. №19-19-2-02-10/09.022021) към УО на ПРСР, МЗХГ и 

Директор дирекция Развитие на селските райони, относно: „Уведомление за готовност 

за отваряне на процедура BG06RDNP001-19.344 по мярка 6.4 

4. Изх. ДФЗ-02-1/15.2.2021 (вх. №19-19-2-02-10/15.02.2021) към Министерство на 

земеделието и храните, относно „Доклад 19.2 за извършената дейност през 2020 г. от 

МИГ“ 

5. Изх. ДФЗ-05-1/31.03.2021 (ВХОДЯЩ 01-6500/877 #3/31.3.2021 г.) към Държавен фонд 

земеделие, относно: „Представяне на писмени обяснения по изложените точки на 

подаден сигнал“ 

6. Изх. ДФЗ-02-3/31.03.2021 (№ 19-19-2-02-10/ 31.03.2021) към Министерство на 

земеделието и храните, относно: „Изпращане на коригиран и допълнен годишен 

доклад по подмярка 19.2“ 

7. Изх. МЗХ-04-2/02.04.2021 (19-19-2-02-10/ 02.04.2021) към Министерство на 

земеделието и храните и УО на ПРСР Дир. Развитие на селските райони, относно: 

„Писмо - отговор на изх. № 19-19-2-02-10/16.03.2021 във връзка привеждане 

дейността на МИГ в съответствие с документите (изпращане на документи на 

служителите за одобрение) изпратено“ 

8. Изх. МЗХ-05-1/09.04.2021 (№ 19-19-2-02-10/ 12.04.2021) към Министерство на 

земеделието и храните, относно: „Писмо с приложения за предоставяне на 

информация за броя проведени заседания на УС и ОС през 2020 г. и 2021 г. в отговор 

на изх.№10-322/31.03.2021 г.“ 
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9. Изх. ДФЗ-09-05/14.4.2021 към Държавен фонд земеделие, относно: „Писмо изпращане 

на документи и информация по посочените точки, съгласно писмото по мярка 4.1“ 

10. Изх. ДФЗ-18A/28.04.2021 (урн 705757) към Държавен фонд земеделие, относно: 

„Заявка за авансово плащане 2021, Подаване на заявка за авансово плащане за 2021 г. 

150000“ 

11. Изх. МЗХ-04-4/05.05.2021 към Министерство на земеделието и храните, относно: 

„Писмо към заявление за промяна на екипа. Изпращане на документи на нови 

служители на МИГ“ 

12. Изх. ДФЗ-15-1/14.05.2021 (16/19/4/0/00064/3/06) към Държавен фонд земеделие, 

относно „Докладна по уведомително писмо за отстраняване на нередности. Докладна 

с обяснителни записки и приложени документи по остранявне на нередности във 

връзка с техен изх. № 01-6300/512/21.04.2021 г. - диск (доклад, анализи, заявка за 

плащане, таблица на разходите)“ 

13. Изх. МЗХ-09/14.05.2021 към Министерство на земеделието и храните , относно: 

“Уведомление за промяна на едноличния собственик на капитала и управител на 

фирма ЕЛФ-515 ЕООД от Илица Даскалова на Веселин Маринков“ 

14. Изх. МЗХ-06-1/28.05.2021 (91-232/12.04.2021) към Министерство на земеделието и 

храните, относно: „Заявление за промяна на стратегията по ВОМР с искане за 

увеличаване на средства по подмярка 19.2 и 19.4, съгласно тяхно писмо с изх. № 91-

232/12.04.2021 г.“ 

15. Изх. ДФЗ-20/04.06.2021 (ВХ.№ 10-6300/89 / 4.6.2021 г.) към Държавен фонд 

земеделие, относно: „Уведомително писмо за представляващ Инж. Петър Ставрев 

Петров, считано от 03.07.2020“ 

16. Изх. МЗХ-10/09.06.2021 към УО на ПРСР, копие: ДФЗ относно: „Уведомително писмо 

за оттегляне на проектно предложение №BG06RDNP0001-19.186-0005“ 

17. Изх. МЗХ-11/09.06.2021 към УО на ПРСР , относно: „Извършени промени в състава на 

Общото събрание“ 

18. Изх. МИ-02/17.06.2021 (вх. № 92-00-724/18.06.2021 г.) към Министерство на 

икономиката - Р-ля на УО на ОП "ИК", относно: „Писмо  за Представяне на 

годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 - Годишен 

доклад 2020 г.“ 

19. Изх. МИ-03/МФ-02/25.06.2021 към Министрество на икономиката - Р-л на УО на ОП 

"ИК" и Министерство на финансите, относно “Уведомително писмоза Съгласуване на 

Насоки за кандидатстване по мярка "Подобряване на производствения капацитет на 

МСП от територията на МИГ" по ОП "ИК" 2014-2020“ 

20. Изх. МИ-04/25.06.2021 към МИ - Р-л на УО НА ОП "ИК", относно “Уведомително 

писмо за съгласуване на Индикативен график за прием на проекти по Стратегията на 

ВОМР за 2021“ 

21. Изх. МЗХ-06-3/28.07.21 до МЗХГ, УО на ПРСР, относно “Предоставяне на 

допълнителна информаци във връзка със заявление за изменеие на СВОМР“ 

22. Изх. № МЗХ-12 ДФЗ 23/23.09.21 къмУО на ПРСР, ДФЗ, относно “Уведомление за 

провеждане на обучение“ 

23. Изх. № МЗХ-13/28.09.21 къмУО на ПРСР, относно “Заявление за одобрение-бюджет 

2022“  
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24. Изх. № МЗХ14 ДФЗ 24/04.10.21 към МЗХГ, ДФЗ, относно “Писмо за провеждане на 

обучение“ 

25. Изх. № МЗХ 15 ДФЗ 25/18.10.21 към МЗХГ, ДФЗ, относно “Писмо за провеждане на 

информационни срещи“ 

26. Изх. № ДФЗ 26/19.10.21 към ДФЗ, относно “Писмо за оттегляне на проектно 

предложение №BG06RDNP0001-19.186-0012 и BG06RDNP0001-19.186-0009“ 

27. Изх. № МИ-05/20.10.2021 към УО на ОПИК, относно “Писмо за включване на 

наблюдатели в КППП по процедура BG16RFOP002-2.082“ 

28. Изх.№ ДФЗ 28/28.10.21 към ДФЗ, относно “Уведомяване нови лични данни на 

педседателя на УС-нова лиична карта“ 

29. Изх.№ МЗХ16 ДФЗ29/29.10.21 към ДФЗ, УО на ПРСР, относно “Провеждане на 

обучения м. ноември“ 

30. Изх.№ МЗХ 13-2/4.11.21 към УО на ПРСР, относно “Отговор на писмо за доп. 

Информация“ 

31. Изх.№ ДФЗ 32/15.11.21 към ДФЗ ОД- Варна, относно “Изпращане на документи на 

община Куклен“ 

32. Изх.№ МЗХ 17/26.11.21 към УО на ПРСР, относно “Включване на наблюдатели в 

КППП по процедура BG06RDNP001-19.139“ 

33. Изх.№  МФ-03/30.11.21 към Министерство на финансите, относно “Съгласуване на 

процедуря мярка 6.4“ 

34. Изх.№ МЗХ 18 ДФЗ 34/08.12.21 към МЗХ, ДФЗ, относно “Уведомяване за провеждане 

на обучения за елипа през м. декември“ 

35. Изх.№ ДФЗ 35/08.12.2021 към ДФЗ, ОД Варна, относно “Изпращане на договор с 

община Куклен“ 

 

Входяща кореспонденция: 

1. Вх. МФ-01/4.1.2021 г. от Министерство на финансите, относно “Писмо отговор 

на изпратени засъгласуване проекти на документи за кандидатстване по четири 

процедури на МИГ“ 

2. Вх. МИ-01/11.1.2021 г. от Министерство на икономиката, относно “Отговорпо писмо 

с изх. № 63-00-217/22.12.2020 за Съгласуване на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУС от 

ЕСИ ИНФ МЯРКА "Подобряване на производствения капацитет"“ 

3. Вх. МЗХ-02/13.1.2021 г. от Зам.-министър на МЗХ, относно “Покана за подписване на 

Доп.споразумение за изменение на стратегията за ВОМР“ 

4. Вх. ДФЗ-01/18.1.2021 г. от Държавен фонд земеделие, относно “Уведомително писмо 

за представяне на разяснения и информация по проведена процедура BG06RDNP001-

19.139 S1“ 

5. Вх. МЗХ-03/25.1.2021 г. от Министерство на земеделието и храните, относно 

“Протокол от извънредно посещение на място по подмярка 19.2, Пр. 11 по сигнал на 

Иван Момчилов от с. Лясково във връзка с мярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на 

неземеделските дейности"“ 

6. Вх. ДФЗ-03 (78)/4.2.2021 на Държавен фонд земеделие-Бургас, относно “Искане за 

изпращане на преписка“ 
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7. Вх. ЕФ-02/16.2.2021(№РД50-33/16.02.2021 г.) на УО на ПРСР и УО на ОПИК, относно 

“Допълнително споразумение № РД50-33 за промяна на бюджета в мярка Добри и 

безопасни условия на труд на стойност 964 217,54 лв.“ 

8. Вх. МЗХ-06/16.02.2021 (изх. № 19-19-2-02-10/09.02.2021) на Министерство на 

земеделието и храните, относно “Писмо за одобяване на Годишен доклад за 

извършените дейности по подмярка 19.4 на МИГ за 2020 г., внесен с вх. № 19-19-2-02-

10/13.01.2021 г.“ 

9. Вх. ДФЗ-04(65-2020) 22.02.2021 (Изх. №19-19-2-02-10/18.02.2021) на Държавен фонд 

земеделие, относно “Уведомително писмо - искане за предоставяне на допълнителна 

информация по заявление под номер 65 (2020 г.) за одобрение на планираните 

дейности и разходи за 2021 г. по подмярка 19.4“ 

10. Вх. ДФЗ-05/26.02.2021 (01-6500/877-2) на Държавен фонд земеделие, относно “Писмо 

с искане за обяснение по приложено писмо за нарушаване на принципите на 

прозрачност по прилагането на подмярка 19.2“ 

11. Вх. ДФЗ-06/05.03.2021 (01-223-6500/30) на Държавен фонд земеделие , относно 

“Уведомително писмо -Искане на допълнителни документи по извършена проверка на 

проект - 186 Димитър Димитров“ 

12. Вх. ДФЗ-07/05.03.2021 (01-223-6500/31) на Държавен фонд земеделие , относно 

“Уведомително писмо - Искане на допълнителни документи и разяснения по проект 

186-С1 на кандидата Райчо Гунгалов“ 

13. Вх. ДФЗ-07/10.03.2021 (01-223-6500/41) на Държавен фонд земеделие, относно 

Уведомително писмо - Искане на допълнителни документи по извършена окончателна 

проверка на ПП BG06RDNP001-19-186 по подмярка 19.2 на Георги Костадинов 

Павлов с УРН 702878“ 

14. Вх. ДФЗ-08/11.03.2021 (01-223-6500/42) на Държавен фонд земеделие, относно 

“Уведомително писмо - Искане на допълнителни документи по извършена 

окончателна проверка на ПП BG06RDNP001-19-186 по подмярка 19.2 на Илия 

Димитров Кмчев с УРН 237615“ 

15. Вх. ДФЗ-02-2/19.03.2021 (19-19-2-02-10/17.03.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Писмо искане за разяснение по изпратения ГД за извършените дейности през 

2020 г. по подмярка 19.2“ 

16. Вх. МЗХ-04-1/19.03.2021 (19-19-2-02-10/16.03.2021) на Министерство на земеделието 

и храните, относно “Писмо искане за привеждане на дейността на МИГ (служители) в 

съответствие със Стартегията на МИГ, след което ще се получи разрешение за 

отваряне на процедури“ 

17. Вх. ДФЗ-09/02.04.2021 (изх. № 01-223-6300/40) на Държавен фонд земеделие, относно 

“Уведомително писмо - искане за допълнителни документи по извършена окончателна 

проверка на ПП BG06RDNP001-19-186-S1 по подмярка 19.2 на Агрофин ЕООД“ 

18. Вх. ДФЗ-10/02.04.2021 (ИЗХ. № 01-223-6300/50) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - искане на допълнителни документи по извършена 

окончателна проверка на ПП BG06RDNP001-19-186 по подмярка 19.2 на Данчо 

Георгиев Милянчев с УРН:473914“ 

19. Вх. МЗХ-05/5.4.2021 (10-322/31.03.2021) на Министерство на земеделието и храните, 

относно “Писмо - икане за обяснение по постъпил сигнал от 11.03.2021 г. по тел. линия 

и искане за обяснение на броя проведени заседания през 2020 и 2021 г.“ 
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20. Вх. ДФЗ-11/5.4.2021 (01-223-2600/51/31.03.2021 г.) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - искане на допълнителни документи по извършена 

окончателна проверка на ПП BG06RDNP001-19-186 по подмярка 19.2 на "НЕМОС 85" 

ЕООД с УРН 657026“ 

21. Вх. ДФЗ-04-1(65-2020)/9.4.2021 (19-19-2-02-10/05.04.2021) на Министерство на 

земеделието и храните, относно “Заповед за одобрен годишен бюджет. Заповед на 

Министъра на ЗХГ във връка с частично одобрен бюджет по финансова помощ 

подмярка 19.4 на стойност 328069,22 лв за 2021 г.“ 

22. Вх. МЗХ-06/12.04.2021 (изх. № 91-232/08.04.2021) на Министерство на земеделието и 

храните, относно “Допълнително финансиране по мярка 19 ВОМР от Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020 г.“ 

23. Вх. ДФЗ-12/14.4.2014 (01-223-6500/59 ОТ 13.04.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - искане за предоставяне на информация по проект на 

Диана Ангелова Попова с УРН 697553 - копие до нас“ 

24. Вх. МЗХ-07/19.04.2021 (91-232/15.04.2021) на Министрество на земеделието, храните 

и горите, относно “Писмо до всички МИГ-ове за уведомление по Наредба 22 за 

привеждане на състава на МИГ, съгласно изискванията - пълен работен ден ИД и Експ 

ВОМР“ 

25. Вх. ДФЗ-13/19.04.2021 (01-6500/1992/14.04.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - искане за предоставяне на информация по проект на 

Димитър Георгиев Димитров с УРН 635805 - копие до нас“ 

26. Вх. ДФЗ-14/19.04.2021 (01-220-6500/138/15.04.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо за стартирало производство по администриране на 

нередност по проект на Данчо Георгиев Милянчев с УРН 473914 - копие до нас“ 

27. Вх. ДФЗ-15/19.04.2021 (01-220-6500/137/15.04.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо за стартирало производство по администриране на 

нередност по проект на Илия Димитров Кумчев с УРН 237615 - копие до нас“ 

28. Вх. МЗХ-04-3 /22.4.2021 (ИЗХ. №19-19-2-02-10/16.04.2021) на Министерство на 

земеделието и храните, относно “Писмо отговор за отстраняване на нередности и 

допълнително поискани документи, във връзка с подадено заявление за промяна в 

екипа на СДРУЖЕНИЕТО“ 

29. Вх. ДФЗ-16/23.4.2021 (Изх. №01-6300/512/21.04.2021 г.) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо за отстраняване на нередности 

№16/194/0/00064/3/06/02/01. Искане за отсраняване на нередности и представяне на 

документи - 10 дневен срок“ 

30. Вх. ДФЗ-16-1/23.04.2021 (Изх. № 01-6300/514/21.04.2021) на Държавен фонд 

земеделие, относно “Писмо към заявка за плащане №16/19/4/0/00064/3/06 за 

отстраняване на нередности по екипа на Сдружението на осн. чл. 25, ал. 3 от Наредба 

1“ 

31. Вх. ДФЗ-17/23.04.2021 (Изх. №01-223/6500/61/14.04.2021) Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - искане за предоставяне на информация по проект на 

Георги Ангелов Давчев с УРН 593249 - копие до нас“ 

32. Вх. МЗХ-08/23.04.2021 (91-232/19.04.2021) на Министерство на земеделието и 

храните, относно “Уведомително писмо. Напомняне за изпълнението на чл. 23, ал. 2 
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от Наредба 1 от 2016 г. да се уведомява писмено УО и ДФЗ провеждането на 

информационни срещи, събития, семинари, обучения и др. мероприятия“ 

33. Вх. ДФЗ-18/18.05.2021 (01-223-6500/82/11.05.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “ Уведомително писмо за предоставяне на информация по проект на Верка 

Кръстева Давчева с УРН 238884 - копие до нас“ 

34. Вх. ДФЗ-02-2/18.05.2021 (19-19-2-02-10/15.02.2021, изх. ДФЗ-02-1/16.02.2021) на 

Министерство на земеделието и храните, относно “Писмо одорение на годишен 

доклад за извършените дейности през 2020 г. по подмярка 19.2“ 

35. Вх. ДФЗ-19/21.05.2021 (01-6500/2522/18.05.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо - Одобрено ПП на Райчо Димитров Гунгалов - 50%“ 

36. Вх. ДФЗ-13-1/07.06.2021 (01-6500/1992 от 31.05.2021) на Държавен фонд земеделие, 

относно “Уведомително писмо за корекция на БФП- копие до нас“ 

37. Вх. ЦКЗ-01/11.06.2021 на ЦКЗ, относно “Писмо за актуализация на модул профили и 

предоставяне на актуален списък с лица с достъп до ИСУН“ 

38. Вх. ДФЗ-18-1/17.06.2021 (изх. № 01-223-6500/82-2/11.06.2021) на Държавен фонд 

земеделие, относно “Уведомително писмо за предоставяне на информация по проект 

на Верка Кръстева Давчева с УРН 238884 - копие до нас“ 

39. Вх. MЗХ-09-1 /29.06.2021 на УО на ПРСР, относно “Писмо изх.№19-19-2-02-

10/14.05.21г. Одобрение на промяна в представляващ ЕЛФ 515 ЕООД в ОС и УС на 

МИГ“ 

40. Вх. МИ 02-1/29.06.21 на УО на ОПИК, относно “Писмо изх.№92-00-724/24.06.21 

Одобрен годишен доклад по мярка 19.2“ 

41. Вх. ДФЗ 18-2/02.07.21 на ДФЗ - ОА София, относно “01-223-6500/97 от 30.06.2021 за 

уведомително писмо за предоставяне на информация по проект на Верка Кръстева 

Давчева с УРН 238884 - копие до нас“ 

42. Вх. МФ-02-01/15.07.21 (63-00-72/28.06.21) на Министерство на финансите, относно 

“Писмо изх.№63-00-72/13.07.21 за съгласуване на насоки за кандидатстване по мярка 

"Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ" по ОП 

"ИК" 2014-2020“ 

43. Вх. МЗХ-06-2 /15.07.21 (19-19-2-02-10/31.05.21) на МЗХГ, УО на ПРСР, относно 

“Писмо изх.№19-19-2-10/12.07.21с искане на допълнителна информация по заявление 

за промяна на СВОМР-увеличение на бюджета“ 

44. Вх. МИ-04-1/20.07.21 (92-00-777/29.06.21) на Министерство на икономиката , 

относно “92-00-777/16.07.21 за съгласуван график за прием на проекти“ 

45. Вх. МИ-05/20.07.21 на Министерство на икономиката, относно “Писмо изх. №26-я-

8/16.07.21 за искане за изменение на адм. Договор по ОПИК, бенефициент Янев и 

Янев“ 

46. Вх. ДФЗ-19-1/20.07.2021 на Държавен фонд Земеделие, относно “Писмо изх.№01-

6500/2522/2 за подписване на договор по процедура по мятка 4.1 с Райчо Гунгалов“ 

47. Вх. МИ-03-01/26.07.21 (92-00-778/29.06.21) на Министерство на икономиката, УО на 

ОПИК, относно “Съгласуване на документи по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ МЯРКА 

"Подобряване на производствения капацитет"“ 

48. Вх. ДФЗ-11-1/27.07.21 на ДФЗ, относно “Одобрено ПП по мярка 4.1 НЕМОС 85 

ЕООД“ 
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49. Вх. МЗХ-04-05/09.08.21 на МЗХГ, УО на ПРСР, относно “Писмо Изх.№19-19-02-

10/04.08.21 за одобрение на промяна в екипа на МИГ“ 

50. Вх. ДФЗ-01-01/09.08.21 на ДФЗ, относно “Писмо изх.№01-6300/955 от 05.08.21за 

одобрение на процедура за подбор на ПП по мярка 7.2, заповед №03-РД/2243 от 

21.07.21“ 

51. Вх.№ ДФЗ-18-3/24.08.21 на ДФЗ София, относно “Писмо изх.№ 01-6500/3877 от 

20.08.21 за одобрено ПП по мярка 4.2 на Верка Кръстева Давчева“ 

52. Вх.№ МЗХ-11-1/03.09.21 на МЗХГ, УО на ПРСР, относно “Писмо за одобрени 

промени в състава на КВО“ 

53. Вх.№ ДФЗ/20/03.09.21 на ДФЗ, относно “Уведомително писмо решение за отказ за 

предоставяне на БФП 03-РД/2778 на Георги Тюфекчиев, мярка 4.1“ 

54. Вх.№ ДФЗ-21/03.09.21 на ДФЗ, ОД Варна , относно “Уведомително писмо, копие за 

предоставяне на доп. информация за ПП "Изграждане на игрище за футбол на малки 

врати" на община Куклен“ 

55. Вх.№ ДФЗ-11-2/14.09.21 на ДФЗ, относно “Уведомително писмо-покана, копие, 

изх.№01-6500/3228 от 083.09.21г. за подписване на договор с НЕМОС 85 ЕООД“ 

56. Вх.№ ДФЗ-22/14.09.21 на ДФЗ, относно “Уведомително писмо №01-6500/4053 от 

03.09.21за одобрение на проект на Георги Давчев в размер на 72453,83 лв.“ 

57. Вх.№ ДФЗ 18-4/14.09.21 на ДФЗ, относно “Уведомително писмо-покана, копие 

изх.№0-6500/3877 за подписване на договор с Верка Давчева“ 

58. Вх.№ ДФЗ-14-1/23.09.21 на ДФЗ, относно “Увед. Писмо изх.№01-6500/4383 от 

17.09.21гза одобрение на ПП по мярка 4.1 на Данчо Милянчев“ 

59. Вх.№ ДФЗ-08-1/23.09.21 на ДФЗ, относно “Увед. писмо изх.№01-6500/4379 от 

17.09.21г. частично одобрение на ПП по мярка 4.1 на Георги Павлов“ 

60. Вх.№ МЗХ-13-1/22.10.21 на УО на ПРСР, относно “Писмо 319-19-2-02-10/14.10.21г. за 

допълнителна информация по заявление по мярка 19.4 бюджет 2022“ 

61. Вх.№ ДФЗ-27/22.10.21 на ДФЗ, относно “Уведомително писмо 01-0800/2741 от 

18.10.21г. одобрение на проект на община Куклен по мярка 7.2-19.139-0003“ 

62. Вх.№ ДФЗ 14-2/26.10.21 на ДФЗ, относно “Уведом. Писмо изх.№01-6500/4383 от 

21.10.21г. за подписвяне на договор по мярка 4.1-Данчо Милянчев“ 

63. Вх.№ ДФЗ 30/29.10.21 на ДФЗ, относно “Увед писмо №01-6300/1392 от 22.10.21 г. 

решение за изпалащане на авансова помощ в размер на 150 000 лева“ 

64. Вх.№ ДФЗ 31/29.10.21 на ДФЗ, относно “Увед писмо №01-6300/1394 от 22.10.21 г. 

решение за изпалащане на финансова помощ по заявка за плащане второ полугодие 

2020г.“ 

65. Вх.№ МИ-05-1/02.11.21 на МИ, УО на ОПИК, относно “Писмо изх.№92-00-

778/29.10.2021 не определя наблюдатели за включване в комисията по оценка“ 

66. Вх.№ ДФЗ 33/29.11.21 на ДФЗ, относно “Подписване на анекс към договор на Верка 

Давчева“ 

67. Вх.№ ДФЗ-01-02/01.12.21 на ДФЗ, относно “Писмо изх.№01-6300/1590 от 25.11.21“ 

68. Вх.№ МФ-03-01/13.12.2021 на Минисерство на финансите, относно “Писмо изх.№ 63-

00-138 от 09.12.2021 за съгласуване на условия за кандидатстване и документация по 

мярка 6.4“ 

69. Вх.№ ДФЗ 36/13.12.2021 на Държавен фонд Земеделие, относно “Писмо изх.№01-

6500/5670 от 7.12.21 за сключване на анекс към договор с Верка Давчева по мярка 4.1“ 



                                               

„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 

 

 

54 
 

 

70. Вх.№ ДФЗ 37/13.12.2021 на Държавен фонд Земеделив, относно “Писмо изх.№01-

0800/2741#1 от 9.12.21г. покана за подписване на договор с община Куклен за проект 

BG06RDNP001-19.139-0003“ 

 

  

 

Дата: 14.02.2022 г. 

 

 

…………………………… 

Инж. Петър Петров – Председател на УС на МИГ „Куклен-Асеновград“ 
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Приложения: 

 

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

 

Индикатор 

Цел за 

периода 

2014 – 

2023 

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 Мъже/жени Мъже/жени Мъже/жени Мъже/жени 

Работни места, разкрити в резултат от подпомагане на 

проектите, финансирани от: 
                  

ЕЗФРСР  13 0 0 17 17 0 0 0 0 

ОПРЧР 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 10 0 0 12 12 9 9 9 9 

 

 

 

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 

Брой 

съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 
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подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
          

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
18828 0 18828 0 0 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

период

а 2014 – 

2023 

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 

одобрени

е Брой договори 

с изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е  

(брой) 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

  
за отч. 

перио

д 

от скл. 

на 

спораз

. 

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз

. 

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз

. 

за отч. 

перио

д 

от скл. 

на 

спораз

. 

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз

. 

  

за отч. 

перио

д  

от скл. 

на 

спораз

. 

  

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 
11   16 0 10 0 10 8 8 5 5 45       

Мярка 6.4 Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности 

8                             

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

5 3 5 0 3 0 3 3 3 3 3         

Мярка 7.5 Подкрепа за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

информация и малка по 

мащаб туристическа 

инфраструктура 

2                             
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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: 32 3 21 0 13 0 13 11 11 8 8 25       

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
                              

10 4 0 13 0 10 10 10 0 10 10 10 250 10 10 250 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
                              

Мярка „Подобряване на 

производствения 

капацитет на МСП от 

териториятана МИГ 

Куклен-Асеновград“ 
10 7 17 0 6 0 6 0 6 0 5 51 3 3 30 

/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.

2 

Общо: 45 10 51 0 29 0 29 11 27 8 23   13 13 28.8 

 

 

(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                   0 

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 

550950.57 550950.57 100               

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“ 

                    

Общо за ЕЗФРСР: 550950.57 550950.57 100               

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)                     

Мярка безопасни условия на труд“/ОПРЧР-

ОС1/ИП7“Добри и безопасни условия на труд.“ 
                    

Общо за ЕСФ:                     
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Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)                     

Мярка „Подобряване на производствения капацитет 

на МСП от териториятана МИГ Куклен-Асеновград“ 1391369.6 1243139.2 88,57               

/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.2 

Общо за ЕФРР:                     

Общо: 1942320.2 1942320.2                 

 

 

(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 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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 
1150000 2740320.07 2740320.07 1721723.78 860861.89 1721723.78 860861.89 1014006.34 507003.17 340723.07 809273.93 29   

Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности 
1316500                         

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1019200 918629.01 918629.01 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 651521.56 36   

Мярка 7.5 Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура 

186960                   186960     

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                   60000     

Общо за ЕЗФРСР: 3732660 3658949.08 3658949.08 2089402.22 1228540.33 2089402.22 1228540.33 1381684.78 874681.61 708401.51 3024258.49 19   

Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
                          

Мярка безопасни условия на 

труд“/ОПРЧР-ОС1/ИП7“Добри и 

безопасни условия на труд.“ 

964217.54 1575313.1 157513.1 964217.54 964217.54 964217.54 964217.54 964217.54 964217.54 964217.54 0 100 726529.68 

Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
                          

Мярка „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП 

от териториятана МИГ Куклен-

Асеновград“ 
1955000 4333227.12 4333227.12 1807551.36 1626796.23 1807551.36 1626796.23 1784359.22 1626796.23 1327996.23 627003.77 68 778166.68 

/ОПИК/ОС2/ИП2.2/СЦ2.2 
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Общо: 6651877.5 9567489.3 9567489.3 4861171.1 3819554.1 4861171.1 3819554.1 4130261.5 3465695.38 2978411.4 3673466.2   1504696.4 

 

 

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

 

Цел за 

периода 

2014 – 2023  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 
Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

колона 12 

разделена 

на колона 2 

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. 
  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

37 7 46 0 26 0 26 8 24 5 20 54 3 13 35 

 

13 2 5 0 3 0 3 3 3 3 3 23 0 0 0  

50 9 51 0 29 0 29 11 27 8 23 77 3 13 35  

 

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 

8648860.3   40/50/60/90/100 4493492.7 3451875.7 4493492.7 3451875.7 3762583.1 3098016.9 1540696.4 

Приоритет 2 „Подобряване на привлекателността 

на територията на МИГ Куклен- Асеновград,като 

предпочитано място за живот и отдих.“ 

918629.01 918629.01 100 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 0 
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Общо: 9567489.3 918629.01   4861171.1 3819554.1 4861171.1 3819554.1 4130261.54 3465695.4 1540696.4 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

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 
Процент на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

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

5385717,54 8648860.29 8648860.29 4493492.68 3451875.66 4493492.68 3451875.66 3762583.1 3098016.94 2610732.94 2774984.6 52 1540696.36 

1266160 918629.01 918629.01 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 367678.44 898481.56 29 0 

6651877,54 9567489.3 9637562.6 4861171.1 3819554.1 4861171.1 3819554.1 4130261.5 3465695.4 2978411.4 3673466.16 44 1540696.36 

 

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 управление на 

горите, с акцент върху следните области: 

  

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; 

10 8 0 860861.89 507003.17 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 
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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 10:  

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/ Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за периода 

на доклада 

1 2 3 4 5 6 7   
За мярката за 

сътрудничество (член 35 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където е 

приложимо 
P1 

Стимулиране на 

трансфера на знания и 

иновациите в областта 

на селското и горското 

стопанство и селските 

райони 

1B 

Укрепване на връзките между 

селското стопанство, 

производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската 

дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване 

Проекти за 

сътрудничество по 

мярката за 

сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 
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на екологичното управление и 

екологичните показатели 

За мярка 1.1 и др. подобни, 

включени в стратегията за 

ВОМР 
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 
    

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 

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

земеделие във всички 

региони; насърчаване на 

новаторски 

селскостопански 

технологии и 

устойчивото управление 

на горите 

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 

    

P2 

Подобряване на 

жизнеспособността на 

стопанствата и 

конкурентоспособността 

на всички видове 

земеделие във всички 

региони; насърчаване на 

новаторски 

селскостопански 

технологии и 

устойчивото управление 

на горите 

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 

    

P3 

Насърчаване на добро 

организиране на 

хранителната верига, в 

т.ч. преработката и 

търговията със 

селскостопански 

продукти, хуманното 

отношение към 

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 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 
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животните и 

управлението на риска в 

селското стопанство 

селскостопанските 

продукти, популяризиране на 

местните пазари и къси вериги на 

доставки, групи на 

производителите и организации и 

междубраншови организации 

P3 

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 

3B 

Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на 

стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

    

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на тях, 

включени в стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4A 

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) 

Обща подпомогната 

площ (ха) 

    

  P4 Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4A 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) 

Обща подпомогната 

площ (ха) 
    

P4 

Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

4B 

Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

Обща подпомогната 

площ (ха) 
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със селското и горското 

стопанство 

пестицидите (За земеделие и 

развитие на селските райони) 
P4 Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4B Подобряване управлението на 

водите, включително 

управлението на торовете и 

пестицидите (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха) 
    

P4 

Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4C 

Предотвратяване    на    ерозията    

на    почвите    и подобряване на 

управлението им  (За земеделие 

и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната 

площ (ха) 

    

P4 Възстановяване, 

опазване и укрепване на 

екосистемите, свързани 

със селското и горското 

стопанство 

4C Предотвратяване    на    ерозията    

на    почвите    и подобряване   на   

управлението   им   (За   горско 

стопанство) 

Обща подпомогната 

площ (ха) 
    

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 

5A 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в 

селското стопанство 

Обща  подпомогната  

площ  (ха) (Отнася      

се      за      площта, 

обхваната   от   

инвестиции   за 

напояване) 

    

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 

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 

5B 

Повишаване на ефективността 

при потреблението на  енергия  в  

селското  стопанство  и  

хранително- вкусовата 

промишленост 

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума   от   всички   

допустими 

инвестиционни       

разходи       - публични и 

частни) 

    

P5 
Насърчаване на 

ефективното използване 
5C 

Улесняване   на   доставките   и   

използването   на възобновяеми      

Общ размер на 

инвестициите 
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на ресурсите и 

подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и 

устойчива на 

изменението на климата 

икономика в селското 

стопанство, сектора на 

храните и горското 

стопанство 

източници      на      енергия,      

на странични   продукти,   

отпадъци   и   остатъци,   и други    

нехранителни    суровини    за    

целите    на биоикономиката 

(Сума   от   всички   

допустими 

инвестиционни       

разходи       - публични и 

частни) 

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 

5D 

Намаляване  на  емисиите  на  

парникови  газове  и амоняк от 

селското стопанство 

Обща площ (ха) 

    

За мярка 4 и др. 

подобни, 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 

5D 

Намаляване  на  емисиите  на  

парникови  газове  и амоняк от 

селското стопанство 

Брой        на        

подпомаганите 

животински единици 

(ЖЕ) 

    

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 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода   в   

сектора   на   селското   и   

горското стопанство 

Обща площ (ха) 
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храните и горското 

стопанство 

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  
Брой 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 
Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащане 

(брой) 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

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 

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ                               

Публичен орган/ община 

Не е 

2 5 0 3 0 3 3 3 3 3         

заложенa 

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 

предприятие 

Не е 

  1 0 0                     

заложенa 

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 

Не е 

  15 0 10 0 10 8 8 5 5         

заложенa 

Физическо лице                               

ЕТ                               

Е                               

Друго (ако е приложимо)                               

Общо от ЕЗФРСР:   2 21 0 13 0 13 11 11 8 8         

от ОПРЧР                               

ЧАСТНИ                               

Не е 0 8 0 7 0 7 0 7 0 7   7 7   
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Малко или средно 

предприятие 
заложенa 

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 

Не е 

0 5 0 3 0 3 0 3 0 3   3 3   

заложенa 

                                

Общо от ОПРЧР    0 13 0 10 0 10 0 10 0 10   10 10   

                                

от ОПИК                               

ЧАСТНИ                               

Малко или средно 

предприятие 

Не е 

5 11 0 4 0 4 0 4 0 4   2 2   

заложенa 

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 

Не е 

2 6 0 2 

  

2 0 2 0 1   1 1   заложенa 0 

    

Общо от ОПИК   7 17 0 6 0 6 0 6 0 5   3 3   

                                

ОБЩО:   9 51 0 29 0 29 11 27 8 23   13 13   

 

 

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 

Процент 

на 

одобрение 
Изплатена 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР 2933660                         

ПУБЛИЧНИ                           
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МИГ                           

Публичен орган/ община 

Не е 

918629.01 918629.01 367678,44 367678,44 367678,44 367678,44 367678,44 367678,44 367678,44       

заложенa 

ЧАСТНИ                           

Малко или средно 

предприятие 

Не е 

249060 249060                     

заложенa 

Микропредприятие (Моля, 

отбележете и 

юридическата форма) 

Не е 

2491260,07 2491260,07 1721723.78 860861,89 1721723.78 860861,89 1014006.34 507003.17 340723.07       

заложенa 

Физическо лице                           

ЕТ                           

Лице, регистрирано по ТЗ                           

Друго (ако е приложимо)                           

Общо от ЕЗФРСР: 3732660 3107998,51 3107998,51 208940402.2 1228540.33 208940402.2 1228540.33 1381684.78 874681.61 708401.51 3023859.09     

от ОПРЧР 977000                         

ЧАСТНИ                           

Малко или средно 

предприятие 

Не е 

1135148,43 1135148,43 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61 774943,61       

заложенa 

Микропредприятие 

Не е 

440164,67 440164,67 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93 189273,93       

заложенa 

Общо от ОПРЧР  964217,54 1575313,10 1575313,10 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 964217,54 0 100 726529.68 

от ОПИК 1955000                         

ЧАСТНИ                           

Малко или средно 

предприятие 

Не е 

1906222,66 1906222,66 1048123,23 1048123,23 1048123,23 1048123,23             

заложенa 

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

Общо от ОПИК 1955000 4333227.12 4333227.12 1807551.36 1626796.23 1807551.36 1626796.23 1807551.4 1626796.2 1327996.2 627003.77 68 778166.68 

ОБЩО:                           

 

 

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

 

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 
Изплатена 

субсидия 
субсидия от 

УО/ДФЗ 

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

                          

                          

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 

    

    

    

97 701.64  48850.82   97701.64 48850,82 97701.64 48850,82 

        

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

82745,00 82745,00 50 

    

    

    

      
82745 41372,50 82745 41372,50 

        

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

 

Закупуване на трактор с прикачен инвентар за 
нуждите на стопанството 

97699,00 97699,00 50 

    

    

    

97699,00 48849,50   

 

97699 48849,50 48849,50 48849,50  

         

Подобряване производствените активи 133200,00 133200,00 60 

    

    

    

92422.56 55453,54   

 

133200 79920,00 133200 79920,00  

         

Закупуване на производствени активи за 
земеделското стопанство 

156464,00 156464,00 60 

    

    

    

103295.1 61977.06   

 

156464 93878,40 156464 93878,40  
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Създаване лозарско стопанство, покупка на 
земеделска техника, и внедряване на съвременни 
системи и технологии 

289961,25 289961,25 60 

    

    

    

120 756.39 72 453.83   

 

289961 173976,75 289961 173976,75  

         

Закупуване на производствени активи за 
земеделското стопанство 

94500,00 94500,00 50 

    

    

    

94 500.00 47 250.00   

 

47250,00 47250,00 47250,00 47250,00  

         

Изграждане на селскостопанска постройка 289835,85 289835,85 50 

    

    

    

273 020.84 136 510.42   

 

144917,92 144917,92 144917,92 144917,92  

         

Изграждане на селскостопанска постройка 292376,00 292376,00 50 

    

    

    

      

 

146188,00 146188,00 146188,00 146188,00  

         

Закупуване на земеделска техника за отглеждане 
на овощни градини 

156464,00 156464,00 50     резерва             

 

 

 

Закупуване на производствени активи за 
земеделското стопанство 

156464,00 156464,00 50     резерва             

 

 

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

66948,00 66948,00 50     
Отхвърлено 

ОАСД 
            

 

 

„ Закупуване на техника за изхранване на животни“ 291218,62 291218,62 50     
Отхвърлено 

ОАСД 
            

 

 

Модернизация на биологично стопанство 214366,71 214366,71 50     
Отхвърлено 

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

249060,00 249060,00 50     оттеглено             

 

 

                           

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

    

100 68389,97 68389,97     68389,97 68389,97 68389,97 68389,97   

 

68389,97 68389,97  

     

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

    

100         75401,52 75401,52 75401,52 75401,52   

 

75401,52 75401,52  

     

“Оборудване и модернизация на културната 
инфраструктура на община Куклен“ 

    

100         223886,95 223886,95 223886,95 223886,95   

 

223886,95 223886,95  

     

     

Обновяване на културната инфраструктура в 
сградите на: НЧ „Христо Ботев – 1945 г.”, с. 
Нареченски бани; НЧ „Христо Ботев – 1919 г.”, с. 
Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.”, с. 
Боянци, община Асеновград 

221531.23 221531.23 100                    

Обновяване на културната инфраструктура в 
сградите на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1894 г." с. 
Тополово, "НЧ Христо Ботев - 1926 г." с. Червен и НЧ 
"Просвета - 1918 г." с. Нови извор, община 
Асеновград. 

329419.34 329419.34 100                    

                           

                           

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

    

100 

    

    

        

58,460.60 

 

75394,80 75394,80 82650,48 82650,48 82650,48 82650,48 82650,48 82650,48  

                 

Добри и безопасни условия на труд в Теди 1 

    

100     

Отхвърлено 

            

 

141100,00 141100,00 ОАСД  
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Подобряване работната среда в "Нукон 
България"ЕООД чрез осигуряване на добри и 

безопасни условия на труд 

    

100 

    

    28994,87 28994,87 28994,87 28994,87 22,912.71 

 

94500 94500 28994,87 28994,87  

         

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

    

100     оттеглено             

 

50821,79 50821,79  

     

Подобряване условията на труд  и осигуряване на 
социални придобивки за работещите  в Техно 

Акташ АД 

    

100 

    

    

        

26,869.48 

 

113530,34 113530,34 70143,02 70143,02 70143,02 70143,02 70143,02 70143,02  

                 

Подобряване на работната среда и качеството на 
работните места чрез осигуряване на добри и 

безопасни условия на труд в "ЛУНА ТЕКСТИЛ" ООД 

    

100     

Отхвърлено 

            

 

216133,00 216133,00 ТФО  

       

                           

Социални придобивки и по-здравословни условия 
на труд в "Оптроника" ЕООД 

    

100 

    

    

        

40,325.55 

 

40747,15 40747,15 40325,68 40325,68 40325,68 40325,68 40325,68 40325,68  

                 

„Подобряване на безопаснотта и здравето на 
работещите в „МЕТАПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ“ООД“ 

    

100 27008,11 27008,11     27008,11 27008,11 27008,11 27008,11 26,484.51 

 

40427,24 40427,24  

     

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 321174,70 248,853.55 
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Подобряване на условията на труд в Астра Билдинг 
Груп ЕООД 

    

100 

    

    

        

211,245.65 

 

225422,50 225422,50 247422,23 247422,23 247422,23 247422,23   247422,23  

            247422,23    

                 

Подобряване на работната среда на НАС1 ЕООД, 
чрез осигуряване на добри и безопасно условия на 

труд. 

    

100 

    

    

        

37,525.26 

 

60496,88 60496,88 47492,81 47492,81 47492,81 47492,81 47492,81 47492,81  

                 

Добри и безопасни условия на труд в ТЮФЕК 
МЕТАЛ ЕООД 

    

100 

    

    

        

31,102.50 

 

111980,00 111980,00 39875 39875 39875 39875 39875 39875  

                 

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

    

100 

    

    

        

58,749.87 

 

112351,20 112351,20 59130,64 59130,64 59130,64 59130,64 59130,64 59130,64  

                 

                           

                          

 

 

Подобряване на производствения капацитет на 
"БЛУРЕД" ООД 

211330,64 211330,64 90 

    

    

    

211330,64 190197.58 190,106.68 

 

211330.64 190197,58 211330.64 190197,58  

         

Подобряване на производствения капацитет в 
ТЮФЕК МЕТАЛ ЕООД 

342000 342000 90 307800,00 307800,00     342000 307800 342000 307800   

 

 

Подобряване производствения капацитет и 
конкурентоспособност в "Метапласт Инженеринг" 

ООД 
353284 353284 90     

Отхвърлено 

ТФО 
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Подобряване на производствения капацитет в 
ЯНЕВ-ЯНЕВИ-С-ИЕ СД 

340600 340600 90 340600 306540,00     340600 306540,00 340600 306540,00   

 

 

Подобряване на производствения капацитет на 
Чуков БГ ЕООД 

386700 386700 90 386700 348030,00     386700 348030,00 386700 348030 347,130.00 

 

 

Подобряване на производствения капацитет в 
КРЕДИ - ФИН ЕООД 

323000 323000 90     
Отхвърлено 

ОАСД 
            

 

 

Подобряване на производствения капацитет и 
експортния потенциал на "Здраво Комерс -АС" 

ЕООД 
104738,11 104738,11 90     

Отхвърлено 

ОАСД 
            

 

 

Подобряване на производствения капацитет в 
ТЕХНО АКТАШ АД 

305724,02 305724,02 90 245650.71 221,085.65     24560.71 221,085.65 245650.71 221,085.65   

 

 

                           

Подобряване производствения капацитет и 
повишаване на конкурентоспособността в 

"Метапласт Инженеринг" ООД 
353284 353284 90     анулиран             

 

 

Повишаване на конкурентоспособността и 

производственият капацитет на АРБОР ЕООД 

    

90 291270 262143     291270 262143 291270 262143 262,143.00 

 

291270 291270  

     

     

По-висок производствен и управленски капацитет в 

Диадоорс ООД 

  

221040 

    

      

      

    

 

245600 90          
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Подобряване производствения капацитет в 
АРТЛУКС ЕООД 140900 126810 90                   

 

Повишаване на производствения капацитет в 
БЛУРЕД 59551 50618.35 85                    

Устойчиво развитие на „Арбор” ЕООД чрез 
оптимизирани процеси, подобрен капацитет, 
асортимент и качество на предлаганите мебели 134000 120600 

90 

                  
 

Внедряване на нови технологии в ТЕХНО АКТАШАД 307000.7 276300.59 90                   
 

Подобряване на производствения капацитет в "БГ 
Детайли" ООД чрез внедряване на 
високотехнологично производствено оборудване 382000 343800 90                   

 

Подобряване производствения капацитет и 
повишаване на конкурентоспособността в 
"Метапласт Инженеринг" ООД 122318 103970.3 85                   

 

 

 

(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. 

 

 

 


