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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 
 

 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР“ на МИГ Куклен - Асеновград 

 

 

Период на отчитане 
 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.  

Номер на договора за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 
РД-50-33/19.04.2018 г. 

ЕИК на МИГ 
 

177161024 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

гр. Куклен ул. „Христо Г. Данов“ № 21 офис 3,4,5 

Председател на Управителен орган / 
представляващ МИГ 

 
Петър Ставрев Петров 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

 
тел. 0878 27 91 70 ,  e-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com   

Официален уеб сайт: mig-kuklen-asenovgrad.eu 

 
 
 
 
Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD) 
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1. Управление на Местната инициативна група. 
Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 
органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 
такива)  
 

Извършените дейности през 2020 г. в МИГ „Куклен-Асеновград“ са част 

от стратегията за ВОМР № РД-50-33/19.04.2018 г. заложени в плана за 

действие за всяка отчетна година, с цел развитие на района на териториите на 

Община Куклен и Община Асеновград. Изпълнените дейности през 2019 г. 

дадоха възможност през 2020 г. да се анализира и контролира начинът на 

изпълнение на вече одобрените проекти по Оперативна Програма „Развитие на 

Човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и Оперативна Програма „Иновации и 

конкурентоспособност“. Чрез СНЦ „МИГ Куклен – Асеновград“ се 

предостави възможност на местното население за подобряване на 

производствените процеси и повишаване на производствения капацитет на 

предприятията, което подобри значително конкурентоспособността им. 

От гледна точка на основните дейности настоящата 2020 г. може да се 

раздели на три етапа:  

Първи етап: от 01.01.2020 до 30.06.2020 г. бе подготвителният период, в 

който се подготвиха пет процедури за отваряне в края на годината.  

Втори етап: от 01.07.2020 до 30.10.2020 г. бе съгласувателен период, в 

който се съгласуваха новите процедури с Министерство на финансите и 

съответните Управляващи Органи на Иновации и Конкурентоспособност, и 

Развитие на селските райони.  

Трети етап: След изпращане на предложените процедури за одобрение  

стартира и третия период, като от 01.11.2020 г. до 31.12.2020 г. се изпълняваха 

дейности за информираност на заинтересованите лица за участие по 
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предстоящите процедури. Бяха проведени и консултации на място с 

потенциални кандидати. В същия период се направи и популяризиране на 

постигнатите резултати от фирмите, изпълняващи проекти по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. и ОП „Иновации и конкурентоспособност” 

2014-2020 г. 

През месец юни 2020 г. в МИГ-а постъпиха заявления от кандидати за 

нови членове на Сдружението. В тази връзка бе свикано и проведено Общо 

събрание, на което се приеха нови членове, освободиха се стари и се избра нов 

управителен съвет. Към момента Сдружението се управлява от управителен 

съвет, състоящ се от 7 члена на Сдружението. Представлява се от председател 

и заместник-председател на управителния съвет- заедно и поотделно.  

Върховен колективен орган на Сдружението е общото събрание, което 

към настоящия момент се състои от 37 члена, представители на публичния, 

нестопански и стопански сектор от територията. След провеждането на 

общото събрание, за нов председател на управителния съвет на СНЦ „МИГ 

Куклен – Асеновград“ бе избран инж. Петър Ставрев Петров.  

От м. юни до м. октомври на 2020 г. настъпиха кадрови промени в екипа 

на МИГ „Куклен-Асеновград“, който се състоеше от 4-ма души (изпълнителен 

директор, двама експерти по СВОМР и счетоводител). Същите прекратиха 

трудовите си договори без предизвестие. След напускане на изпълнителния 

директор, през месец октомври напуснаха двама експерти и счетоводителя.  

Бяха назначени двама нови експерти, които продължиха да изпълняват 

дейностите и да следят за спазването на заложените задачи по изпълнението 

на стратегията на ВОМР на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“.     
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Сектор Членове Представител 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нестопански сектор 

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

Тонка Гунгалова 

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

Димитър Илиев 

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

Марияна Илиева 

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

Недка Герчева 

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

Петринка Славчева 

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

Красимир Орманов 

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

 

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

Неофит Чолаков 

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

Бекир Юсеинов-
Челик 

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

Лачезар 
Харалампиев 

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

Иванка Петкова 

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

Весела Дончева 

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

Атанас Атанасов 

14. Величка Василева Атанасова с.Тополово гражаднин 
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ул. „Бряст” 6  
15. Тодорка Ангелова Обрейкова гр.Куклен 
ул. „Яне Сандански” 7 

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

гражданин 

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

Желязка Кузмова 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Стопански 

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

Димитър Стоянов 

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

Йордан Василев 

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

Илица Даскалова 

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

Гергана Павлова 

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

Атанас Белчев 

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

Мария Веселинова 

7. Земеделска кооперация „Родопи” ЕИК: Пламен Гошев 
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825082041 гр.Куклен ул. „Еделвайс” 1А 
8. „ТЕХНО – ТУРС” ЕООД ЕИК: 200718401 
с.Яворово ул. „Руен” 13  

Димитър Ташев 

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

Илия Кралев и Рад 
Мавров 

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

Ваня Гайдарова-
Димитрова 

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

Георги Павлов 

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

Анастас Червенков 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител, 
Весела Дичева 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

Земеделски 
производител 

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

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

Земеделски 
производител 

 
2. Персонал на Местната инициативна група. 
Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които 
засягат екипа, ако има такива и т.н.  
 
 

Членове на екипа позиция Промени които засягат 
екипа 

Коментари 

Красимир Трифонов  Изп. Директор Напуснал на 30.06.2020 Преминаване на 
друга работа 

Боряна Таскова експерт Напуснала на 26.10.2020 Преминаване на 
друга работа 

Петя Лесова експерт Напуснала на 26.10.2020 Преминаване на 
друга работа 

Лилия Миланова счетоводител Напуснала на 27.10.2020 Преминаване на 
друга работа 

Иван Главчовски експерт От 23.09.2020 Временно назначен 
служител до избор 
на нов директор 

Поля Петковска експерт От 23.11.2020 Временно назначен 
служител до избора 
на нов експерт 

 
Дейността в СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“ се изпълнява от: 

  Изпълнителен директор, който организира функционирането му, 

съгласно длъжностна характеристика.  

Екипът от служители се състои също от:  

 експерт СВОМР по прилагане мерки и процедури за кандидатстване, 

който отговаря за съгласуване на процедурите по подготовка и подбор 

на проектите;  

 експерт СВОМР, който отговаря за организиране вътрешната и външна 

кореспонденция и организира дейността по масово осведомяване и 

популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“, и  
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 експерт СВОМР – счетоводител, който отговаря и следи за правилното 

изпълнение на заложените дейности, съгласно одобрения бюджет, и 

организира изплащането на средствата за работни заплати и плащанията 

към доставчиците на услуги по управление и популяризиране. 

 
3. Реализирани дейности 

 
3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
 

В дейностите по управление на стратегията са разходвани средства за 

заплати, осигуровки, 15% непреки разходи, наем и консумативи. Закупено е 

ново техническо оборудване с цел провеждане на обучения и повишаване 

квалификацията на работещите експерти в екипа на стойност 143 867,26 /сто 

четиридесет и три хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 26 ст./ 

 
3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 
 
- Дейности по проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания):  

За 2020 г. в одобрения бюджет са включени разходи за изготвяне на 

проучвания и анализи на тема:   

1. Проучване и анализ на  територията на тема: „Изследване за 

създаване на инвестиционен профил посредством анализ на 

инвестиционните характеристики на територията на МИГ Куклен- 

Асеновград“ 
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2. Проучване и анализ на  територията на тема: „Възможности за 

съхраняване и валоризиране на местното културно, природно и 

историческо наследство“  

Изпълнението на тази дейност бе възложена на външна фирма, 

съвместно с която разработихме анкета. Проучванията бяха проведени в 

рамките на 60 дни на територията следните населени места: Куклен, Гълъбово, 

Добралък, Руен, Цар Калоян, Яврово, Бачково, Бор, Врата, Горнослав, 

Добростан, Долнослав, Жълт камък, Златовръх, Избегли, Козаново, Конуш, 

Косово, Леново, Лясково, Мостово, Мулдава, Нареченски бани, Новаково, 

Нови извор, Орешец, Патриарх Евтимово, Сини Връх, Тополово, Узуново, 

Червен.  

- Дейности по популяризиране, информиране и публичност: 

В ерата на дигиталната комуникация и създалата се епидемична 

обстановка предпочетохме дейностите по популяризиране да се извършват 

основно през електронните медии, осъществяващи дейност на територията на 

МИГ „Куклен – Асеновград”. Проведени са информационни кампании за 

информираност по изпълнените проекти и дейности на територията.  

- За организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 

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

подхода:  

Поради възникналата епидемиологична обстановка и забраната за 

провеждане на масови събирания и обучения през годината нямаше 
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възможност да се организират обучения и информиране за постигнатите 

резултати на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“. 

Предвид факта, че все още предстои да се отвори една от най- 

очакваните процедура по Програма „Развитие на Селските Райони“ 2014 – 

2020г. подмярка 6.4.1 „Неземеделски дейности в селските райони“ с бюджет 

от 917 000,00 лв., се проведоха над 30 консултации с потенциални кандидати. 

Разходите за дейностите по популяризиране са в размер на 37 508,00 лева. При 

така направените разходи, съотношението на разходите за управление към 

разходите за популяризиране са в съотношение 78 % към  21%, което условие 

отговаря на изискванията разходите за управление да не са повече от 80%. 

 
Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 

Планирана дейност 
съгласно 

заявление/заповед 
за одобрение на 

планирани 
дейности и разходи 

Описани
е на 

дейностт
а 

Единиц
а 

мярка 

Брой 
единиц

и 

Единичн
а цена, 

лв. 

Обща 
стойност 

на 
планиран

ите 
разходи, 

лв. 

Извършва
не на 

дейността 
ДА/НЕ 

Обща 
стойност на 

извършените 
разходи 

съгласно 
подадени 
заявки за 

плащане, лв. 

Изплате
на 

финансо
ва 

помощ, 
лв. 

1 
 Разходи за заплати 
на екипа 

Управлен
ие  

 Бр. 56 1973,19  110498,00 Да 110498,00  66 000,00 

2  Непреки разходи 
Управлен
ие  

 Бр. 1 16574,76  16574,76 Да 16574,76   

3  Разходи за оценки 
Управлен
ие  

 Бр. 10 179,00  1790,00 Да 1790,00   

4 

Разходи за 
проучвания и 
анализи на 
съответната 
територия 

Проучван
е и 
популяри
зиране 

Бр. 2 4500 9000,00 да 9000,00  

5 

Разходи за излъчване 
в регионални медии, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ; 

Популяри
зиране 

Мин. 50 113,00 5650,00 Да 5650,00  

6 Създаване и Популяри Бр. 50 360,00 18000,00 да 18000,00  
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реализиране на 
публикации в 
печатни и 
електронни медии на 
покани за 
организирани 
събития и други, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ; 

зиране 

7 

Отпечатване на 
материали, 
подпомагащи 
потенциалните 
получатели на 
финансовата помощ 
при разработването 
на дейности и 
подготовка на 
проекти по СВОМР 

Популяри
зиране 

Бр. 100 8,20 820,00 Да 820,00  

8 

Изработка и 
отпечатване на 
информационна 
брошура, 
популяризираща 
СВОМР и дейността 
на МИГ 

Популяри
зиране 

Бр. 600 3,90 2340,00 Да 2340,00  

ОБЩО 181375,26 
 

181375,26  66000,00 

 
Таблица 2 - Индикатори 

 
Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

 10  20 30 

Брой на участниците в 
обучения 

     

Брой на участниците в 
семинари и 
информационни срещи 

 15 5 10 30 
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 През изминалата 2020 г. главно проблемите в организацията на 

дейността на МИГ „Куклен- Асеновград“ бяха свързани с възникването на 

пандемията от Covid – 19, което доведе до невъзможност за провеждане на 

семинари и обучения. С помощта на медиите бяха предприетите мерки за 

преодоляването на възникналите пречки пред публичността чрез разгласяване 

на информация. На база получени обаждания от потенциални кандидати се 

организираха web – базирани он-лайн срещи за разяснения на предстоящите за 

отваряне мерки и са обсъдени конкретните възможности на кандидатите да се 

включат в тях. 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).    

Благодарение на добрата подготовка на екипа, получена през 2018 и 2019 

година, организирани от ръководството на МИГ Куклен - Асеновград“ 

обучения за повишаване квалификацията и информираността на експертите и 

техническото обезпечаване на екипа, бе осигурено нормалното 

функциониране на сдружението. Предстои да бъде обучен новият екип. До 

този момент Сдружението набра значителна популярност на територията, като 

изпълнението на Стратегията дава резултати. 

Дата: 11.01.2021г. 

Представляващ МИГ:   Петър Ставрев Петров 

Име, фамилия, подпис 

 


