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1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МИГ Местна инициативна група 

СМР Стратегия за местно развитие 

УС Управителен съвет 

КИП Комисия за избор на проекти 

УО Управляващ орган 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие” 

РА Разплащателна агенция 

ОРА Областна разплащателна агенция 

ИД Изпълнителен директор 

 

2. Кратко резюме на извършената дейност: 

Изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих започна още в началотго на 

2012г. и продължи през 2014г., съгласно одобрените от МЗХ процедури. През 2014г. бяха 

обявени по една покана за набиране на проектни предложения по следните мерки от 

Стратегията: 111, 311, 312, 321, 322 и 7.1. Проведена бе широка информационна кампания, 

която включваше информационни срещи с потенциални кандидати и представители на 

целевите  групи  от територията на МИГ, публикации и разпространение на информационни 

материали, изработване на аудио клип и реклама в национален ефир по Радио Шумен. Бяха 

консултирани 15 проектни предложения, като някои от кандидатите получиха повече от една 

консултация. В рамките на срока на обявените покани за канидатстване с проекти по мерки 

към Стратегията, в МИГ Исперих бяха регистрирани 9 заявления/ проекта, по мерки както 

следва:  

 мярка 111 - 1 бр.  

 мярка 311 - 1 бр. 

 мярка 312 - 1 бр.  

 мярка 321 - 3 бр.  

 мярка 322 - 1 бр.  

 мярка 7.1. - 2 бр. 

 

Комисията за избор на проекти към МИГ Исперих  проведе 6 заседадания. Извършени бяха 

проверки за административно съответствие и допустимост, проверка на основателността на 

предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия, 

техническа експертна оценка и класиране на проектните предложения. Одобрени за финансово 

подпомагане бяха 9 проекта. През отчетния период МИГ Исперих представи в Областната 

дирекция на РА - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” Разград заверени копия 

на 9 проекта и на придружаващата ги документация, одобрени от КИП.  
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2. Цели на стратегията за местно развитие. 

Стратегическата цел: Подобряване на икономическото благосъстояние и качество на живот 

на жителите на територията на МИГ Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, 

опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, природното и историческо 

наследство. 

І ви приоритет: Развитие на устойчив бизнес  

ІІ ри приоритет: Развитие на динамична жизнена и социална среда   

 

Стратегията има и следните хоризонтални приоритети  

- Първият хоризонтален приоритет е насърчаване на развитието и включването в 

живота на общността на младежите. 

- Вторият хоризонтален приоритет е съхраняване и използване на местното природно 

и културно наследство чрез създаване на условия за развитието на устойчив туризъм. 

- Третият хоризонтален приоритет е насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри 

практики чрез развитие на вътрешно-териториалното и транс-териториалното 

сътрудничество с други селски територии. 

 

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка със 

заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

  Съгласно чл. 23 ал. 2 от действащата за отчетния период Наредба № 23 от 18 декември 2009 

г. на МЗХ, за изпълнение на Стратегията за местно развитие МИГ Исперих е извършила 

следните дейности за прилагане на стратегията за местно развитие, свързани със задълженията 

и да: 

 

1. информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; В изпълнение на Комуникационен план за прилагане на Стратегията за 2014г. и 

индикативния график за отваряне на мерките, бяха реализирани: информационна кампания 

с 6 информационни срещи по населените места, консултиране и подпомагане на 

потенциалните кандидати. В срещите взеха участие общо 75 жители от територията на 

МИГ Исперих, представители на бизнеса, земеделски производители, еднолични търговци, 

младежи и други заинтересовани лица. Консултирани бяха 15 потенциални кандидата. 

2. подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ; 
Процедурата по набирането на проекти стартира след публикуване на покана към 

потенциални бенефициенти от територията на МИГ Исперих. През отчетния период са 

обявени общо 6 покани по мерки към СМР. 

3. приема и регистрира заявления за кандидатстване; Общият брой на приетите и 

регистрирани заявления за подпомагане за 2014 година е 9. МИГ Исперих е издала 9 

регистрационни усдостоверения.  

4. създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно 

развитие, тяхното състояние и движение; МИГ Исперих има създаден Регистър на 

постъпилите проектни предложения, който съществува в хартиен и електронен формат. 

Електронният формат на Регистъра представлява база данни за постъпилите проекти по 

стратегията, тяхното движение и състояние, което се наблюдава в процеса на проверка и 

оценка на проекта.  

5. извършва проверка за административно съответствие и допустимост на проектите; 

Съобразно броя на получените предложения, определените лица са извършили проверка на 

9 заявления/проекта. При извършване на проверката е изисквана допълнителна информация 

в писмен вид от кандидатите.  

6. извършва проверка за обосноваността на предложените разходи, липса на двойно 

финансиране и изкуствено създадени условия; При извършените 9 проверки за 

основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено 
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създадени условия от МИГ Исперих няма констатирани случаи за неправомерно подадени 

заявления. 

7. осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите; През 2012 г. бе 

обявен конкурс за избор на външни експерти - оценители на проекти. Техническа оценка на 

проектите беше извършвана съгласно критериите и тежестта на отделните критерии, 

определени във всяка Мярка от Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих. 

Минималният размер точки, за да бъде одобрен за финансиране един проект, е 30. 

Техническа експертна оценка е извършена на 9 проекта. Всички приети проекти събират 

необходимият брой точки и  препоръката е  да бъде финансиран.  

8. извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към 

съответната МИГ; През 2014г. са проведени 6 заседания. Заседанията се водят от 

Председателя на КИП и подпомагат от Секретаря. От 9 подадени и оценени проекта, КИП е 

одобрила за финансово подпомагане 9. Екипът на МИГ Исперих е изготвил 9 уведомителни 

писма до кандидатите за одобряване на проектите. 

9. представя заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи,  

одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, заверени копия на документите, 

доказващи спазване на процудурите за разглаждане и одобрения на заявленията, в 

областна дирекция на разплащателната агенция по  седалище на МИГ за извършване 

на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, 

критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и 

планираните разходи, както и документите, доказващи извършено посещение на място 

по съответните заявления от страна на МИГ; През 2013г. са издадени 6 квитанции за 

прием на документи - процедури на МИГ-Исперих. Издадени са 9 квитанции за прием на 

документи – заявления/проекти на кандидатите с проекти по Стратегията за местно развитие. 

10. информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта; През 

отчетния период са получени уведомителни писма за одобрение от ДФЗ – РА за 22 проекта. 

За подадените в ДФЗ – РА 9 проекта, регистрирани през 2014г. от МИГ – Исперих, екипът е 

уведомил писмено кандидатите за резултатите от проведените процедури за избор на проекти 

към СМР.  

11. сключва договори като трета страна с одобрените кандидати за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; През 2014г. МИГ Исперих е сключила 28 договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и 16 анекса към договорите.                                     

12. осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; През 2014г. е извършена 

оценка на риска на 36 проекта, който са със сключени договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

13. осъществява посещения на място;  Извършена е проверка на място (мониторинг) на 

получатели на помощ по мярка 7.1 към СМР, подписали тристранни договори с ДФ 

“Земеделие“ – РА и МИГ Исперих. Съгласно методика за мониторинг и оценка на проекти 

на МИГ Исперих е извърена проверка на място (мониторинг) и са изготвени протоколи от 

проверката на общо 8 бенефициента. 

14. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 

Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; През 

2014г. МИГ Исперих е подпомогнала 19 от кандидатите със сключени договори при 

подготовката на заявки за плащане. Изготвени са 19 доклада за преглед и оценка на заявка за 

плащане.  

15. изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно 

развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР; През отчетния период беше 

подготвен годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 

2013 година. В подготовката на доклада участваха изпълнителния директор на МИГ 

Исперих и експерта по прилагане на Стратегията. Докладът е приет на заседание на УС на 

МИГ Исперих на 11.02.2014г. 
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През 2014г. екипът на МИГ е изготвил справки за наблюдение и отчитане на напредъка в 

изпълнението на СМР, които са представяни в МЗХ. 

16. представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата 

календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие; Годишният доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 

2013 година е представен на 13.02.2014г. в МЗХ. 

17. информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали 

при изпълнението на стратегията; МИГ Исперих своевременно информира УО за 

проблеми или наложителни промени във връзка с изпълнението на договорите от местнвите 

бенефициенти. През отчетния период са изпратени 42 писма  до УО във връзка с промяна на 

марка/ модел на  договорени активи, за удължаване  срока на изпълнение на проектите или 

друго.  

Подписано бе допълнително споразумението за промени в СМР във връзка с промяна на 

Наредба 23/18.12.201.09г. касаеща срока на договаряне на проектите.   

 

18. изпраща до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след 

приключване на работата на комисията за избор на проекти; Изпратени са уведомителни 

писма с приложени списъци на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на 

работата на комисиите за избор на проекти.  

 

19. МИГ Исперих изпълни и следните дейности за оживление на територията, 

придобиванена умения и постигане на обществена активност: 

 извършване на междинна оценка на изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих. 

 извършване на проучване на въздействието на Стратегията на МИГ Исперих и за ролята на 

местните партньори и приноса на МИГ за активизиране на местната инициатива, 

публичност и информираност.  

 извършване на проучване за състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих. 

 извършване на проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на 

община Исперих. 

 обмяна на опит за идентифициране на проектни идеи и подготовка на проекти за 

транснационално сътрудничество. Посетена беше държава членка на ЕС – Италия, на 

територията на регион Тоскана, провинции Флоренция, Прато и Сиена. 

 провеждане на две обучение за членове на УС и екипа за: 1. Повишаване креативността в 

организацията и прилагане на оригинални и творчески решения; 2.  Генериране на нови 

идеи и разрешаване на практически проблеми и управление на проекти с помощта на 

MindMap. 

 участие на служител на МИГ в курс: Изменения и допълнения в ЗОП в сила от 1 юли 2014г. 

Новата практика на Сметната палата, АДФИ, АОП, КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП. 

 разработка на нов интерактивен Уеб сайт на МИГ Исперих. 

 създаване и публикация на актуални новини за дейностите на МИГ-Исперих 

 отпечатване на рекламни материали 

 реализиране на радио рекламна кампания 

 провеждане  на 3 публични информационни мероприятия на открито със  жители на 

общината за: за отчитане напредъка по реализиране на СМР и представяне на резултати от 

прилагането на СМР/събиране на мнения/обсъждане на общностни проекти или идеи/ или 

тематични срещи за промоция и оживление на територията, както и за насърчаване 

чувството за общност. 

 провеждане на информационна кампания – 6 срещи 

 провеждане на ежегоден базар на МИГ  - годишна среща по ЛИДЕР 

 провеждане на работни срещи на територията с различни целеви групи: доброволци и жени 

– 4 срещи. 
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 провеждане на двудневно обучения за мотивация и подкрепа на местното 

предприемачество за прилагане на нови подходи и бизнес идеи с цел насърчаване  

развитието на местния бизнес и инициативи. 

 обмяна на опит с български МИГ- ове, обучително пътуване за посещения на бенефициенти 

на СМР. Бяха посетени МИГ Тунджа, МИГ Елхово и МИГ Карнобат. 

 провеждане на семинар за добри европейски практики за развитие на къси хранителни 

вериги и директни доставки.  

 провеждане на  семинар за добри практики в управление на земята и почвите в 

земеделското стопанство чрез прилаганате на директна сеитба и други агроекологични 

мероприятия и иновативни подходи за решаване на  проблеми свързани с климатичните 

промени. 

 

 Таблица 1  

 

4. Управление на Местната инициативна група. 
Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на 

управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), 

промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  

 

СНЦ „МИГ – Исперих“ е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на 

общественополезна дейност, регистрирано съгласно Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел.  

Членски състав – партньорство: 

Има промяна в членският състав на МИГ Исперих през 2014г. - 31 члена, както следва:  

 10 юридически лица, представляващи местния бизнес;  

 1 юридическо лице -местната власт - Община Исперих; 

 8 нестопански организации; 

 12 физически лица – активни граждани 

 

Управителен съвет:  

Управетелния съвет на МИГ Исперих се състои от 9 члена. През 2014г. има промяна в състава 

му: две юридически лица – членове на МИГ Исперих промениха представителите си:  

 Община Исперих с Решение 333 прието на заседание на Общински съвет Исперих, 

проведено на 27.02.2014г. с протокол № 39 променя своя представител в МИГ, като 

освобождава  Нуртен Хасанова и определя  Елис Решат Салим за представител. 

 «Добруджа» КИТ АД гр. Исперих с решение на Съвета на директорите, прието на 

10.12.2014г. променя своя представител в МИГ, като освобождава Шенай Юсуф и 

възлага на Евгения Матеева Стефанова – Николова да представлява дружеството. 

На заседание на Общото събрание проведено на 05.03.2014г.  за членове на УС  бяха избрани  

Елис Решат Салим и Евгения Матеева Стефанова – Николова. 

Председател на УС е Даниел Димитров Йорданов. Съотношението на представителите на УС 

Индикатор Цел за 

периода 2007 – 

2013 според 

СМР 

 

Постигнато за 

периода на 

годишния 

доклад 

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км
2
)  

402,24 кв. км. 

 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 

22 692 души (данни от преброяването на населението от 2011г.) 

 

Брой проекти, финансирани от СМР  58 16 61 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
200 60 350 
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не е променено и е  както следва:  

 3 представители на местните власти   

 1 представител на НПО 

 4 представители на местния бизнес (1 от тях в двойно качество - местен бизнес/ 

общински съветник) 

 1 физическо лице – активен гражданин 

 

Няма промени в екипа на МИГ Исперих.  

Няма промяна във функционирането на офиса на МИГ Исперих – наети помещения с договор 

за наем, с адрес: гр. Исперих, ул. «Васил Левски» 99.  

 

През 2014г. са проведени 3 заседания на УС „МИГ- Исперих” и са взети решения както следва: 

Заседание на 11.02.2014г. 
1. Приемане на Годишен доклад за 2013г.  

2. Приемане отчета за дейността на сдружението през 2013г. 

3. Приемане актуализиран бюджет на МИГ Исперих за 2014г. и за 2015г. 

4. Приемане на актуализиран комуникационен план на МИГ Исперих. 

Заседание на 25.03.2014г. 

1. Приемане на  информация за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих.   

2. Приемане  СНЦ „МИГ Исперих“ да стане ползвател на банков кредит. 

    Заседание на 25.07.2014г. 

1. Приема СНЦ „МИГ Исперих“ да стане член на СНЦ Асоциация „Българска Национална Лидер 

Мрежа“ 

2. Приема да бъде извършена външна междинна оценка за изпълнение на Стратегията. 

3. Приемане максимална стойност на разхода за нощувка на човек, съгласно Наредба за 

командировките в страната. 

 

5. Индикатори.  
Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/ специфични индикатори от 

СМР. 

Таблица 2 
Вид индикатор Индикатор Цел до края на 

стратегията 

 

Постигнато в 

периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 

100 15 157 

Брой на участниците в 

дейностите за придобиване на 

умения и постигане на 

обществена активност 

2400 1765 5469 

Брой подадени заявления за 

кандидатстване по СМР 

65 9 73 

Дял на одобрените заявления за 

кандидатстване, % 

90 % 100% 90% 

 

 

 

 

 

 



 8  

Таблица 3 
Индикатор Стойност 

съобразно 

специфичните 

цели за 

периода 2007-

2013 

Стойност съобразно 

постигнатото за периода на 

отчитане  

Постигнато за периода от 

началото на прилагане на 

стратегията, включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Брой дейности за придобиване на 

умения и постигане на 

обществена активност 

44 

17 

6 инфор. срещи; 3  обучения 

местни лидери; 3 обучение  

на екипа; 3 публични 

мероприятия;  1 год. Базар (2 

сесии, 1  информационен  

уъркшоп + 1 базар); 1 обмяна 

на опит 

70 

35 инфор. срещи; 12 

обучения на местни 

лидери; 10 обучения на 

екипа, 3 годишни базара; 

1 конференция; 2 форума; 

6 публични мероприятия; 

1 обмяна на опит 

Брой на участниците в 

дейностите по обучение  
200 60 350 

Брой на участниците в 

дейностите по информиране 
660 837 

2249 

 

Таблица с допълнителни /специфични индикатори от СМР Исперих 

Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СМР на МИГ Исперих 

Вид  Индикатор Цел за 

периода на 

СМР 

Постигнато за 

отчетния 

период  

 

Постигнато към 

периода на 

доклада с 

натрупване 

Изходен Брой проектни предложения, консултирани от Екипа 

на МИГ 
100 15 157 

Брой предложения за проекти, подадени  по СМР 65 9 73 

Брой финансирани проекти по СМР
1
  58 23 61 

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР 150 38 95 

Брой подпомогнати земеделски стопанства
1
 18 3 21 

Собственици и заети в земеделски стопанства, 

участвали в обучения и информационни дейности  

или информационни срещи организирани от МИГ“. 

         информационни срещи, семинари    

            обучения 2014   

200 

33 140 

 
 

 

31 

2 

75 

65 

Брой подпомогнати  фирми/ МСП извън земеделието
1
 12 8 17 

Общ обем на инвестициите в подпомогнатите 

земеделски стопанства и фирми (хил.лв)
1
 

2 135 
412.64 

 
2378.68 

Брой подпомогнати туристически дейности/обекти – 

места за настаняване, турист. атракции и др.
1
 

3 1 2 

Брой проекти подобряващи достъпа до услуги за 

населението на територията (по вид  отдих, спорт, 

културни дейности)
1
 

3 4 5 

Брой проекти подобряващи средата за живот  (по вид  

отдих/ спорт 2, културни дейности-3)
1
 

2 1 2 

Общ обем на инвестициите подобряващи средата за 

живот  (по вид  отдих/ спорт , културни дейности)
1
 

1467 634.28 1389.88 

Брой подкрепени инициативи за  опазване на околната 

среда, селския пейзаж и местното природно и 

историческо наследство
1
  

26 4 12 

Брой граждани включени в инициативи, организирани 

по СМР (информационни срещи и обучения)
1
 

2400 1946 5469 
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Ключови индикатори по отношение на цялостното прилагане на СМР на МИГ Исперих 

Вид  Индикатор Цел за 

периода на 

СМР 

Постигнато за 

отчетния 

период  

 

Постигнато към 

периода на 

доклада с 

натрупване 

Резултат Участници, завършили успешно обучение 200 106 350 

Жени, завършили успешно обучение 60 38 165 

Създадени работни места (по пол и възраст,  

самонаети/наети)
2
 

20 6 28 

Брой стопанства и микропредприятия  въвели 

успешно нов продукт/услуга или технология, или 

модернизирали и/или подобрили материалните активи 

на стопанството
2
 

26 18 
23 

 

Годишен брой на туристите, посещаващи 

подкрепените туристически дейности
2
 

850 7200 7200 

Население, което се ползва от подобрените услуги с 

разбивка по вид (деца; младежи; жени; социално 

уязвими групи)
 2
 

12 000 - - 

Въздейств

ие 

Нетно увеличаване произведената брутна добавена 

стойност  
- - - 

Нетно увеличаване на заетостта на територията  - - - 

Брой нови активни граждански групи или граждански 

инициативи за развитие на територията   
5 1 5 

Забележка 1: С допълнително споразумение, № РД 50-144/19.12.2013г. е направена промяна на част 

от мониторинговите индикатори . В таблицата по- горе тази промяна е отразена.  

Забележка 2: 1) Данните са за сключени договори; 2) Данните са за договори с окончателно плащане; 

 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 
Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. Описание на 

дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените дейности и постигнати 

резултати от датата на подписване на договора до края на периода на докладване, показващи напредъка в 

прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.  

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

Стратегическата цел: Подобряване на икономическото благосъстояние и качество на живот 

на жителите на територията на МИГ Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, 

опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, природното и историческо 

наследство. 

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 

І ви приоритет: Развитие на устойчив бизнес  

ІІ ри приоритет: Развитие на динамична жизнена и социална среда   

 

Стратегията има и следните хоризонтални приоритети  

 Първият хоризонтален приоритет е насочен към насърчаване на развитието на 

младежите и тяхното включване в живота на общността. Младежите са ресурсът на 

територията, на който жителите залагат за подобряване на икономическите перспективи на 

общността.  

 Вторият хоризонтален приоритет цели съхраняването и използването на местното 

природно и културно наследство чрез създаване на условия за развитие на устойчив 

туризъм. Настоящата стратегия има за цел да подготви условията за развитие на туризма, 

като се създадат между-секторни партньорства, които да се ангажират с развитие на 

продуктите и да насърчи интереса на местната общност към местното историческо и 

природно наследство, и да подпомогне пилотни проекти за развитие на туристически 

услуги и атракции. От тематична гледна точка ударението ще бъде поставено на 
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развитието на културното наследство и на туризма в клъстер „Сборяново” – Тракийска 

царска гробница, която е обект на ЮНЕСКО, тракийския град и „Демир баба” теке - 

светилище за християни и мюсюлмани.  

 Третият хоризонтален приоритет е насочен към насърчаване на новите идеи, 

новаторството и пренасяне на добри практики чрез развитие на вътрешно-териториалното 

и транс-териториалното сътрудничество с други селски територии. 

 

3.   Специфични цели – цялостна стратегическа 

рамка  

3. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  

за настоящата година. 

През отчетния период беше обявен прием на проекти по 6 от мерките от Стратегията на МИГ 

Исперих. Бяха обявени шест покани – поедна за мерките 111, 311, 312, 321, 322 и 7.1. 

По всички мерки постъпиха общо 9 заявления/проекти на местни кандидати.  

 

4. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР. 

Съгласно чл. 23 ал. 2 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. на МЗХ и Договор РД50-

144/13.10.2011г. за изпълнение на Стратегията за местно развитие, МИГ Исперих е извършила 

следните дейности за прилагане на Стратегията за местно развитие, свързани със 

задълженията и да: 

 

1. информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  

Подобряване на икономическото благосъстояние и качество на живот на жителите на територията на 

МИГ Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, опазване и оползотворяване на местния 

социален потенциал, природното и историческо наследство  

Приоритет І 

Развитие на устойчив бизнес  

Приоритет ІІ 

Развитие на динамична жизнена и 

социална среда 

СЦ І.1  
Развитие на 

конкурентно-

способно земеделие 

СЦ І.2  
Разнообразяване на 

икономическите 

дейности на 

територията 

СЦ ІІ.1  
Създаване на 

жизнена среда, 

стимулираща 

развитието на 

територията 

СЦ ІІ.2 

Укрепване местната 

идентичност и 

връзките в общността 

Мярка 111 

Мярка 121 

Мярка 311 

Мярка 312 

Мярка 321 

Мярка 322 

Мярка 7.1 

Мярка 421 

Мярка 431-1 

Мярка 421 
•Развитие и включване на 

младежите  

•Създаване на условия за 

развитие на  устойчив туризъм 
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  През отчетния период МИГ- Исперих изпълнява Комуникационен план за прилагане на 

Стратегията за 2014г., който включва, съобразно индикативния график за отваряне на мерките, 

дейности по информиране, консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати. Планът 

е актуализиран, съгласно одобреният бюджет за годината и приет от УС на МИГ Исперих. 

  През 2014 г. МИГ Исперих организира 6 информационни срещи за популяризиране на СМР и 

мерките включени в нея, за запознаване на общността с постигнатите резултати в процеса на 

прилагане на СМР. В срещите взеха участие общо 75 жители от територията на МИГ Исперих, 

представители на бизнеса, земеделски производители, еднолични търговци, младежи и други 

заинтересовани лица. За участниците бяха подготвени папки с информационни материали.  

 Бе осъществена информационна кампания по Радио Шумен, като се излъчваше аудио клип с 

информация за кандидатстване и предстоящи събития организирани от МИГ – Исперих, интер 

вюта и репортажи. Кампанията допринесе много за популяризиране на МИГ, Стратегията и 

ПРСР. 

  Покани, обяви статии  и интервюта, свързани с дейността на МИГ – Исперих бяха 

публикувани периодично в регионален вестник «Екип 7»  
 

Проведени информационни срещи на територията на МИГ Исперих през 2014г. 

- с. Подайва – 07.02.2014г. – 9 участника 

- с. Вазово – 11.02.2014г. – 11 участника 

- гр. Исперих – 29.04.2014г. - 20 участника 

- гр. Исперих – 15.05.2014г. - 12 участника 

- гр. Исперих – 27.05.2014г. - 15 участника 

- гр. Исперих – 28.05.2014г. - 8 участника 

 

Проведени публични информационни събития: хепъниги.  

През отчетният период бяха проведени три публични мероприятия на открито.  

Първият хепънинг се проведе на 06.06.2014г. с 87 участници. 

Вторият хепънинг се проведе на 22.08.2014г. с 149 участници. 

Третият хепънинг се проведе на 25.09.2014г. е 135 участници.  

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- проведени са общо 40 информационни срещи с 859 участника. 

- проведени 6 публични информационни събития с 801 участници 

 

Общо за периода на изпълнение на Стратегията са проведени 55 информационни събития, от 

които 25 за периода 2013-2014г. Броят на участниците в информационните събития е около 2 

700, от които 1 925 за периода 2013-2014г., което показва значително преизпълнение на 

индикатора за Брой информационни дейности за оживяване на територията, проведени от 

МИГ към края на 2014г. (планирани 36, а реализирани 55).  

Методите за предоставяне на информация на целевите групи се разнообразиха през 

последните години и допринасят за осезаемото повишаване на информираността на жителите 

на общността. Предприетата масирана радио кампания и публикациите в пресата имат 

съществен принос за популяризиране на дейността на МИГ Исперих и за повишаване на 

нейната разпознаваемост.  

 

Предоставени консултации. В поканите за приемане на заявления за подпомагане по мерките 

от СМР бяха определени дати за провеждане на консултации на потенциални бенефициенти. 

На всеки потенциален бенефициент, който поиска подробна информация от МИГ се 

предоставят Насоки за кандидатстване, Заявление/Формуляр на проектното предложение и 

Указания за неговото попълване, а също и ясна и подробна информация за мярката и 

условията, за  която кандидатът ще подготвя проект. За всяка предоставена информация или 

консултация се попълва формуляр с данни за кандидата и обсъжданите въпроси. В офиса на 
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МИГ-а през 2014 година са консултирани 15 потенциални кандидата. На някои от кандидатите 

са дадени повече от една консултация.  

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

-  164 консултирани потенциални кандидата. 

-  250 общ брой проведени консултации.  

 

Екипът на МИГ- Исперих е съдействал при подготовката на около половината от 

заявленията за подпомагане, подадени от потенциалните кандидати. Предоставяни са образци 

на договори с доставчици, извършвано е проучване на доставчици за определен вид техника и 

др., ползван е електронния адрес, телефон и факс на МИГ за изпращане на запитвания за 

оферти и получаване на оферти.  

 

2. подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на 

МИГ; 

Процедурата по набирането на проекти стартира след публикуване на покана за прием на 

проекти към потенциални бенефициенти от територията на МИГ Исперих. 

Продължителността на всяка покана е минимум 45 дни. През отчетния период са обявени 

общо 6 покани по мерки към СМР. Поради изчерпване на бюджета по м. 121 в предходния 

период, по тази мярка не бе обявена покана за прием на проекти. 

През 2014 г. не е проведен втори прием за набиране на проекти, тъй като нормативно 

определеният краен срок за представяне в РА на одобрени проекти е краят на м. март 2014 г. 

Този срок е удължен в началото на м. август 2014 г., с промяна на Наредба 23 от 18.12.2009 г., 

до края на м септември 2014 г. МИГ Исперих не е обявила нов прием на проекти през 

м. август 2014 г., тъй като срокът за информиране на потенциалните бенефициенти и за 

набиране на проекти е недостатъчен и не съответства на приетите процедури, изискващи най-

малкото 60 дни за набиране на проекти. 

За отчетния период, обяви за прием на заявления по мерки от СМР на МИГ Исперих са 

публикувани, съгласно индикативен план за набиране на проектни предложения към 

Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих за 2014 година. Индикативният план е 

аткуализиран своевременно с решение на УС на МИГ. 

мярка Ян. Февр. Март Апр. Май  Юни Юли Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек. 

111 
 Покана                                                                      

10.01. - 

24.02.2014 

           

121 
             

311 
 Покана     

10.01. - 

24.02.2014 

           

312 
 Покана     

10.01. - 

24.02.2014 

           

321 
 Покана                                                                          

10.01. - 

24.02.2014 

           

322 
 Покана     

10.01. - 

24.02.2014 

           

7.1 
 Покана     

10.01. - 

24.02.2014 

           

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

-  Обявени покани за прием на проекти – 35 бр.  

3. Приема и регистрира заявления за кандидатстване; 
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Комисия за избор на проекти (КИП) 

Председателят на УС на МИГ определя със заповед членовете на Комисията – титуляри и 

резервни членове, които участват в етапите на процедурата за оценка и избор на проекти към 

Стратегията на МИГ. Заседанията на Комисията се ръководят от Председателя, а дейността на 

Председателя се подпомага от Секретаря. Право на глас в Комисията имат всички членове, без 

председателя и секретаря. Секретарят изпълнява всички административни дейности, свързани 

с оценителния процес, включително води протоколи за всяко заседание, осигурява 

техническата обезпеченост на дейността на Комисията и следи за законосъобразното 

протичане на оценителния процес. 

Приемане и регистрация на проекти 

Със заповед на ИД се определят конкретните задължения, срокове, правила за приема и 

регистрирането на проекти по мерки към СМР. Отговорните лица за приемане и регистриране 

на проектите на кандидатите в МИГ Исперих са техническият асистент и експертът по 

прилагане на СМР. Приемането на проекти за подпомагане и придружаващите ги документи се 

извършва в офиса на МИГ Исперих. Подадените от кандидата в запечатан плик/пакет документи 

не се отварят преди обявената в поканата за кандидатстване дата на оценка на проектите за 

допустимост и съответствие. Разпечатани пликове/пакети с документи се връщат на 

приносителя. Върху плика/пакета се поставя входящ номер с дата и час, регистрира се в 

компютър и на приносителя се издава регистрационно удостоверение на хартиен носител, 

включващо: регистрационен номер на проекта, името на проекта; по коя мярка и приоритет е 

проекта, кой е вносителят и кога е подаден. През 2014г. няма констатирани нарушения на 

целостта на подадените пликове/пакети с документи.  

Общият брой на приетите и регистрирани заявления за подпомагане за 2014 година е 9. МИГ 

Исперих е издала 9 регистрационни удостоверения.  

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- Общ брой на приетите и регистрирани заявления за подпомагане - 73.  

- Издадени 73 регистрационни удостоверения.  

 

4. създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно 

развитие, тяхното състояние и движение 

 

МИГ Исперих има създаден Регистър на постъпилите проектни предложения, който съществува 

в хартиен и електронен формат. Електронният формат на Регистъра представлява база данни за 

постъпилите проекти по стратегията, тяхното движение и състояние, което се наблюдава в 

процеса на проверка и оценка на проекта.  

Двама души от екипа на МИГ бяха обучени да работят със създадената на национално ниво 

електронна система Модул ЛИДЕР – регистър и през годината  основните данни на проектите 

съм Стратегията на МИГ Исперих,  одобрени от КИП и договорени, бяха попълнени.  

 

5. извършва проверка за административно съответствие и допустимост на проектите; 

 

Получените в МИГ Исперих проектни предложения за подпомагане се проверяват в 

съответствие с критериите за административно съответствие и допустимост, описани в Насоките 

за кандидатстване. ИД определя със заповед служителите, които да направят проверката. 

Секретарят на Комисията по избор на проекти организира провеждането на проверката и 

присъства на заседанията, за да гарантира спазването на процедурите.  Лицата, извършващи 

проверката са подписали декларации за липса на конфликт на интереси. През 2014г. проверката 

за административно съответствие и допустимост на проекти се извършва от техническия 

асистент и експерта по прилагане на СМР. Проверяват се формалните изисквания към 

документите, които включват: срок на подаване, пълна наличност, спазване на изискуемата 
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форма, валидност и други, определени в Насоките за кандидатстване и указанията на 

процедурата за набиране на проекти към Стратегията за местно развитие. Изпълнението на 

всеки критерий се оценява с “да” или с “не” от проверяващите и се вписва в индивидуални 

контролни листи за всеки един проект.  

   Съобразно броя на получените предложения, определените лица са извършили проверка на 9 

заявления/проекта. При извършване на проверката е изисквана допълнителна информация в 

писмен вид от кандидатите. През 2014г. са  изпратени 2 писма. В рамките на 5 работни дни в 

офиса на МИГ са  получени 2 отговора от канидатите. Изготвени са 6  протокола за проверка 

за административно съответствие и допустимост на проекти. 

    

 Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- Приети и регистрирани в МИГ Исперих 73 заявления/ проекта 

- Извършена проверка за административно съответствие и допустимост на 72 заявления/ 

проекта (един проект от 2012г. е оттеглен от кандидата).  

- Изискана беше допълнителна информация в писмен вид от 25 кандидата. В рамките на 5 

работни дни в офиса на МИГ са получени 24 отговора от канидатите.  

- Изготвени са 27 протокола за извършена проверка за административно съответствие и 

допустимост на проекти.  

- Два проекта не са допуснати до следващите процедури на оценка и отпаднаха на етап 

административно съответствие и допустимост.  

- Поради необходимост от съществени изменения на вече подаден проект един кандидат  е 

оттеглил заявлението си след представяне на мотивирано становище до МИГ.   

 

6. извършва проверка за обосноваността на предложените разходи, липса на двойно 

финансиране и иизкуствено създадени условия 

Проверката за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и 

изкуствено създадени условия се извършва от Екипа, извършил предходната процедура. Всеки 

кандидат предварително е попълнил две декларации, които са част от документите за 

кандидатстване с проекти по мерки към СМР: за липса на двойно финансиране и че няма 

изкуствено създадени условия. Проверката за основателността на предложените разходи, 

липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия обхваща най -малко: 

- проверка за основателност на предложените разходи, която се извършва при 

спазване на  разписаните и одобрени от МЗХ процедури за прилагане на СМР и се извършва 

посредством съпоставяне на оферти, договори и/или други документи. 

- проверка за липса на двойно финансиране, която се извършва при спазване на  

разписаните и одобрени от МЗХ процедури за прилагане на СМР и се извършва посредством 

изискване на декларация от страна на кандидата. 

- проверка за наличие или липса на изкуствено създадени условия, която се 

извършва при спазване на  разписаните и одобрени от МЗХ процедури за прилагане на СМР и 

Процедурния наръчник за прилагане на Стратегията на МИГ Исперих. Проверяващите 

извършваха оценка за допустимостта на кандидата, дейностите и разходите, включително за 

основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено 

създадени условия, съгласно разработените и утвърдени критерии за проверка.  

При извършените 9 проверки за основателността на предложените разходи, липса на двойно 

финансиране и изкуствено създадени условия от МИГ Исперих няма констатирани случаи за 

неправомерно подадени заявления. 

 

 Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

-   извършена проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно  

финансиране и изкуствено създадени условия на 70 проекта 

- Изготвени са 27 протокола за извършена проверка за основателност на предложените 

разходи, липса на двойно  финансиране и изкуствено създадени условия. 
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7. осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите; 

 

В срок от 5 работни дни след приключване на първия етап от избора на проекти, описан по-

горе, Председателят на Комисията за избор на проекти определя по двама оценители за всеки 

от проектите, включени в Списъка с проектите, които отговарят на критериите за липса на 

двойно финансиране и изкуствено създадени условия и основателност на предложените 

разходи. Експертите извършват техническа оценка на проектите независимо един от друг. 

Техническа оценка на проектите беше извършвана съгласно критериите и тежестта на 

отделните критерии, определени във всяка Мярка от Стратегията за местно развитие на МИГ 

Исперих. Минималниятт размер точки, за да бъде одобрен за финансиране един проект, е 30. 

Общата оценка за всеки един проект се формира като средноаритметично от оценките на 

двамата проверяващи експерти. Крайната оценка в този случай е средно аритметично число от 

оценките на тримата експерти. Експертите документираха оценката чрез попълването на 

индивидуални таблици за техническа оценка за всеки проект. През 2014г. Секретарят на КИП 

е изготвил 6 протокола за извършена експертната техническа оценка.  

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- извършена техническа експертна оценка на 70 проекта 

- изготвени 28 протокола за извършена експертната техническа оценка.  

 

8. извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти 

към съответната МИГ; 

 

Датите и конкретните участниците във всяко от заседанията на КИП бяха определяни със 

заповед на Председателя на УС на МИГ - Исперих. След приключване на работата по 

проверка и оценка на проектите  Секретарят на КИП съвместно с екипа на МИГ подготвя 

необходимата документация, която заедно с резюмета на отделните проекти и всички 

протоколи от предходните етапи с приложенията към  тях се предоставя на членовете на 

Комисията. Комисията заседаваше в офиса на МИГ. За всяко заседание членовете подписваха 

декларации за липса на конфликст на интереси, безпристрастност и поверителност. През 

2014г. са проведени 6 заседания. Заседанията се водят от Председателя на КИП и подпомагат 

от Секретаря. Работата на всяка комисия приключва с изготвяне на Оценителен доклад, който 

съдържа:  

 Списък на проектите, предлагани за финансиране от Комисията, включващ размера на 

безвъзмездната финансова помощ, която Комисията предлага да бъде отпусната за 

всяки проект; 

 Списък на проектите, които се предлагат да не бъдат финансирани, с посочени 

основания за това.  

Към оценителния доклад се прилага и цялата документация по съответната процедура за 

прием на проекти. След всяко заседание членовете на КИП изготвяха мотивирано 

предложение до Председателя на УС на МИГ за одобрение или отхвърляне на всеки от 

кандидатите. През 2014г. са изготвени 6 оценителни доклада и 6 мотивирани предложения. От 

9 подадени проекта, КИП е одобрила за финансово подпомагане 9.  Екипът на МИГ Исперих е 

изготвил 9 уведомителни писма до кандидатите за одобрение на проектите. В писмата се дава 

информация за проектът на всеки отделен кандидат, а именно че е представен в ОРА  и 

точните условия за  предоставяне на финансова помощ, а именно: срок, в който кандидатът 

трябва да подпише договора, общия размер на финансовата помощ, сроковете за изпълнение и 

одобрените разходи ще бъдат дадени след одобрение от експерти в ДФЗ.  

Документите за проверка, оценка и одобрение на проектите са достъпни на Уеб страницата на 

МИГ Исперих.  
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Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- изготвени 28 оценителни доклада и 27 мотивирани предложения.  

- проведени 28 заседания на КИП 

- КИП е дала одобрение за финансово подпомагане на 65 проекта; 

- КИП е отказала финансово подпомагане на 3 проекта - един проект по мярка 111, един 

проект по мярка 121 и един проект по мярка 312;  

- внесени в ДФ «Земеделие» - РА са общо 65 проекта.   

 

9. представя заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи,  

одобрени от комисията за избор на проекти към МИГ, заверени копия на документите, 

доказващи спазване на процудурите за разглаждане и одобрения на заявленията, в 

областна дирекция на разплащателната агенция по  седалище на МИГ за извършване на 

проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, 

критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и 

планираните разходи, както и документите, доказващи извършено посещение на място по 

съответните заявления от страна на МИГ; 

В срок от 5 работни дни след получаване на документациията от работата на КИП екипа на 

МИГ попълва досиета и подготвя регистър-база данни за архивиране, след което ИД представя 

в Областната дирекция на РА - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” Разград 

заверени копия на проектите и на придружаващите ги документи, одобрени от КИП и 

предложени за финансиране. Областната дирекция стартира процедура за проверка за 

съответствие с процедурите, заложени в СМР, общите критерии за допустимост на проекта и 

на планираните разходи. Тя изготвя свое решение, което предоставя на УС на МИГ. Дейността 

се извършва в два етапа: 

- Първият етап се състои в подаване на документи на МИГ за проверка от страна на РА за 

спазване на съответствие при обработката на проекти с процедурите от Процедурния 

наръчник на МИГ Исперих, който е част от Стратегията за местно развитие. Първият 

етап приключва с издаване на квитанция за прием на документите на Местната 

инициативна група.  

 

През 2014г. са издадени  6 квитанции за прием на документи - процедури на МИГ-Исперих. 

 

- Вторият етап се състои в подаване на одобрени от МИГ заявления/проекти за 

подпомагане, в едно с придружаващата ги документация по СМР за проверка от страна 

на РА относно критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на 

проекта и планираните дейностти. Вторият етап приключва с издаване на квитанция за 

прием на документите на кандидатите с проекти по Стратегията за местно развитие. 

 

Издадени от ДФЗ – РА са 9 квитанции за прием на документи – заявления/проекти на 

кандидатите с проекти по Стратегията за местно развитие. 

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- Издадени от ДХЗ – РА са 27 квитанции за прием на документи – одобрени процедури на 

МИГ- Исперих. 

- Издадени от ДХЗ – РА са 67 квитанции за прием на документи – заявления/проекти на 

кандидатите с проекти по Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих. 

 

10. информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта  

През отчетния период са получени уведомителни писма за одобрение от ДФЗ – РА за 22 

проекта. Тези писма бяха за проекти на бенефициенти, одобрени от МИГ – Исперих, както  през 

2012г., така и през 2013г. и 2014г.  
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За подадените в ДФЗ – РА 9 проекта, регистрирани през 2014г. от МИГ – Исперих, екипът е 

уведомил писмено кандидатите за резултатите от проведените процедури за избор на проекти 

към СМР.  

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- МИГ е изготвила 72 писма за информиране на бенефициентите за одобрение или 

отхвърляне на проекти от КИП 

- 63 от проектите, одобрени от КИП към МИГ – Исперих са получили уведомителни писма 

за одобрение от ДФЗ – РА 

 

11. сключва договори като трета страна с одобрените кандидати за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

През 2014 година са сключени 28 договора за предоставянена безвъзмездна финансова помощ 

на одобрени от МИГ Исперих  кандидати.      

От одобрените от РА 63 проекта, 2 кандидата не са подписали договори. В единия случай 

причината е в голямото забавяне в одобряването на проекта - проектът е одобрен от РА 17 

месеца след като е подаден в МИГ; в другия случай освен забавянето е имало и голямо 

съкращаване на разходите от РА, което не е позволявало на кандидата да изпълни качествено 

представения проект за обучение. 

   

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- сключени 61 договора за предоставянена безвъзмездна финансова помощ 

 

12. осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; 

Миг Исперих извършва наблюдения на изпълнениета на проектите, с цел констатиране на 

съответствие на оферирани и закупени активи. Извършени са и псещения на бенефициенти, 

във връзка с приключено изпълнение и подадени заявления до РА за окончателно плащане. 

Към 31.12.2014г. е извършена оценка на риска с посещения на място на 61 проекта, който са 

със сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- извършени 61 оценки на риска на договорени проекти  

 

13. осъществява посещения на място; 

Извършена е проверка на място (мониторинг) на получатели на помощ по мярка 7.1 към СМР, 

подписали тристранни договори с ДФ “Земеделие“ – РА и МИГ Исперих. Съгласно методика 

за мониторинг и оценка на проекти на МИГ Исперих е извърена проверка на място 

(мониторинг) и са изготвени протоколи от проверката на общо 8 бенефициента. 

 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- 6 предварителни посещения на място за проекти, свързани със строително-монтажни 

дейности и благоустрояване. 

- 12 предварителни посещения на място за проекти, бенефициентите, на които са 

заявили, че ще закупят обекта на инвестиите преди подписване на договор. 

- 20 последващи посещения с цел констатиране на съответствие на оферирани и закупени 

активи. 

- извършени 61 посещения на място за изготвяне на оценка на риска на договорени 

проекти  

 

14. подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до 

Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; 

МИГ Исперих оказва различна помощ за изпълнението на договорите и подготовката на 

заявките за плащане на бенефициентите. За периода на оценката е подпомогната подготовката 

на 30 заявки за окончателно плащане.  
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Бенефициентите се подпогат както следва:  

 Обучение на бенефициентите след сключване на договор. Това обучение се извършва 

от екипа на МИГ и през него преминават всички бенефициенти след сключване на 

договор. 

През отчетния период екипът на МИГ – Исперих организира две обучения на 24 

бенефициента за изпълнение и отчитане на проекти по СМР. Участниците в обучението бяха 

запознати със следните теми:  Изисквания към страните по договорите; Оценка на риска и 

мониторинг на проектите, изпълнявани по СМР; Промяна на договора за финансова помощ. 

Видове анекси; Ред за усвояване на средствата. Документи за окончателно плащане.  

 Помощ при комплектоване на документацията; 

 Проверка за административна допустимост на проекто-документи –фактури, приемо-

предавателни протоколи преди подписване на документа; 

 Активно подпомагане на бенефициенти, които имат проблеми с доставчици. Много 

добри практики бяха развити при подпомагането на бенефициенти, които имат 

проблеми с доставчици. Обикновено те са свързани с несъответствие на доставеното 

оборудване с параметрите на офертите, които в повечето от разгледаните случаи са 

формални несъответствия, като например, промяна в номера на модела без промяна в 

техническите характеристики. В тези случаи, екипът на МИГ се свързва директно с 

доставчиците, разяснява проблема, подготвя писмени материали, следи за получаването 

на отговори, и др. 

 Напомняне за наближаване на важни срокове – за приключване на проекта, изпращане 

на заявки за плащане, застраховане на закупеното имущество;  

 Консултации на бенефициентите, като особено активно са консултирани 

неправителствените организации, изпълняващи проекти по М7.1, като при тях се оказва 

и помощ за планиране на дейностите. 

 

През 2014г. МИГ Исперих е подпомогнала 19 от кандидатите със сключени договори при 

подготовката на заявки за плащане. Бенефициентите са подпомогнати като на весеки един е 

разяснено какви документи трябва да се представят при подаване на заявка за плащане, оказване 

на помощ при комплектоване на документацията, проверка на заявката за плащане и 

придружаващите документи. Проверката се документира с изготвяне на  доклада за преглед и 

оценка на заявка за плащане. Изготвени са 19 доклада за преглед и оценка на заявка за плащане.   

                               
Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

- проведени четири обучения на 48 бенефициента за изпълнение и отчитане на проекти по 

СМР. 

- подпомогнати 29  кандидата при подготовка на заявка за плащане 

- изготвени  29 доклада за преглед и оценка на заявка за плащане                                 

- входирани 29  заявки за окончателно плащане от бенефициенти в ДФЗ – ОД Разград   

- изплатена финансова помощ на 25 бенефициента. 

  

15. изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно 

развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР; 

През огчетния период е подаден годишен доклад за отчитатне изпълнението на СМР през 2013г. 

в рамките на изискуемия срок. В подготовката на годишния доклад за отчитане изпълнението на 

Стратегията за местно развитие за 2013 година участваха изпълнителния директор на МИГ 

Исперих и експерта по прилагане на Стратегията. Докладът е приет на заседание на УС на МИГ 

Исперих на 11.02.2014г. 

През 2014г. екипът на МИГ Исперих е изготвял справки за наблюдение и отчитане на напредъка 

в изпълнението на СМР по искане на експерти от МЗХ. 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.:  

o изготвени 3 годишни доклада: за 2011г.; за 2012г.; за 2013г. 
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- изготвени и представени в МЗХ 9 справки за хода на изпълнението на СМР. 

-  представена информация в МЗХ във връзка с подготовката на проектния фиш по ЛИДЕР 

за периода 2014 – 2020 г. 

 

16. представя до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата 

календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за 

местно развитие; 

 

Годишният доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие за 2013 година 

е представен на 13.02.2014г. 

Резултат от началото на изпълнение на СМР до края на 2014г.: 

- представени на УО три годишни доклада 

 

17. информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали 

при изпълнението на стратегията;   

МИГ Исперих своевременно информира УО за проблеми или наложителни промени във 

връзка с изпълнението на договорите от местнвите бенефициенти. През отчетния период са 

изпратени 42 писма  до УО във връзка с промяна на марка/ модел на  договорени активи, за 

удължаване  срока на изпълнение на проектите или друго.  

 

18. изпраща до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след 

приключване на работата на комисията за избор на проекти;  
Изпратени са уведомителни писма с приложени  списъци  на одобрените и отхвърлените   

проекти след приключване на работата на комисиите за избор на проекти.  

 

5. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

През отчетния период шест мерки бяха отворени за кандидатстване с проекти към 

Стратегията. През отчетният период бяха обявени само по една покана за шест от мерките. По 

мярка 121 не обявена покана за кандидатстване, поради изчерпване на определеният бюджет 

по мярката. 

Обявени покани, прием и одобрение на 

проекти през  2014г. 

Резултат от началото на изпълнение на 

СМР до края на 2014г. 
Мерки от 

СМР 
Брой 

обявени 

покани за 

кандидатств

ане  

Брой 

проекти 

регистрир

ани в 

МИГ  

Брой 

проекти 

одобрени 

от КИП 

Мярка 111 1 1 1 
Мярка 121 - - - 
Мярка 311 1 1 1 
Мярка 312 1 1 1 
Мярка 321 1 3 3 
Мярка 322 1 1 1 
Мярка 7.1 1 2 2 

Общо 6 9 9 
 

Мерки от 

СМР 
Брой 

обявени 

покани за 

кандидатс

тване  

Брой 

проекти 

регистри

рани в 

МИГ  

Брой 

проекти 

одобрени 

от КИП 

Мярка 111 5 8 5 
Мярка 121 4 21 20 
Мярка 311 5 1 1 

Мярка 312 5 20 18 
Мярка 321 5 5 5 
Мярка 322 5 3 3 
Мярка 7.1 6 15 15 

Общо 35 73 67 

 

 

 Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от 

ПРСР).  

Мярка 111 „”Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на 

научни знания” Нови знания – модерни стопанства 

През 2014г. по  мярка 111 е обявена една покана. Приет и одобрен за финансиране е един 

проект. Одобреният кандидат е СНЦ, регистрирано извън територията на МИГ Исперих.  
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Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 24 803,42 лв. 33% от бюджета по 

мярката за 2014г. бе резервиран за подадения проект. 

 

Обобщение: По мярка 111 са обявени общо пет покани. Приети са общо 8 проекта, от 

които одобрени за финансиране от КИП са 5 проекта. Един кандидат „СиСтаКом“ ЕООД, 

гр. София се отказ от подписване на договор и изпълнение на проекта, за което писмено 

информира ДФЗ – РА и МИГ Исперих. Основните мотиви на кандидата бяха, че не са 

спазени законовите и нормативни изисквания по отношение срока за договаряне с 

бенефициенти по мярката. Настъпили са промени и нови обстоятелства за кандидата и той 

се отказва от изпълнението на договора. 

Сключени са договори с 4 бенефициента на обща стойност 34178,41 лв., което е  58,9%  от 

бюджета по мярката.  

Недоговореният  бюджет по мярката е в размер на 23821,59 лв., което е 41,1% от бюджета 

по мярката. 

До края на 2014г. един от проектите е изпълнен, но заявка за плащане ще се подаде през 

2015г. Останалите 3 проекта ще се изпълняват през 2015г.  

 

Цели на мярката :  
 Подобряване на бизнес знанията и уменията за прилагане постиженията на съвременната 

наука в земеделието и горското стопанство  

 Подобряване на достъпа и разшири възможностите на хората от територията на МИГ 

Исперих, заети в сектора на земеделието и горите, за участие в различни форми на 

непрекъснато обучение, съобразно техните постоянно променящите се потребности от нови 

знания и практически умения 

Мярката предоставя помощ за обучение чрез курсове и чрез информационни дейности в 

областта на земеделието и горите на земеделски производители, регистрирани по Закона за 

подпомагане на зеемеделските производители, както и на заетите в техните стопанства. 

 

Допустими кандидати 

 

Нестопански организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ, осъществяващи дейност на 

територията (отпаднало условие с анекс от 21.12.2013г.) на МИГ Исперих, в целите на 

устава (предмета на дейност) на които е включено повишаване на квалификацията, 

консултации или информационна дейност в областта на селското стопанство или горското 

стопанство или управлението на земите или околната среда, 

Научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи дейности в областта 

на селското стопанство или горското стопанство или управлението на земите или околната 

среда. 

Кандидатите по предходните алинеи трябва да имат осигурена собствена или наета 

материална база за периода на провеждане на теоретичното и практическото обучение за 

съответния курс или информационна дейност. 

Обучаващи организации, които са: 

1. институции в системата на професионалното образование и обучение по смисъла на чл. 

18, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, които провеждат 

обучение по една или повече от специалностите, съгласно приложение № 2 на наредба 23 

от 14.07.2008г. 

2. висши училища, които провеждат обучение по една или повече от специалностите, 

съгласно приложение № 3 на наредба 23 от 14.07.2008г., които:  

- не са в производство по ликвидация и  
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- нямат изискуеми публични задължения към държавата; 

Кандидатите трябва да  разполагат със собствена или наета материална база в която да се 

провежда теоретичното и практическото обучение за съответния курс или информационна 

дейност. 

В обучения чрез курсове и информационни дейности могат да се включват физически лица, 

които отговарят на едно от следните условия: 

      а) земеделски производители, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване 

и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.). б). 

управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е регистрирано като 

земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); в). Извършващи дейността си 

на територията на МИГ. 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

Изпълнявани на територията на МИГ Исперих: 

1. Краткосрочни курсове с продължителност 30 часа, от които не по-малко от 10% 

практическо обучение.  

2. Информационни дейности с продължителност от 6 до 18 часа в следните форми: семинари, 

информационни сесии или работни срещи. Информационните дейности могат да се допълват с 

изготвяне и разпространение на брошури. 

- За всеки курс трябва да бъде предвидена най-малко една учебна група.  

- Във всяка учебна група минималният брой обучаеми е 7 и максималният  - 30 обучаеми.  

Всички курсове и информационни дейности трябва да са свързани с една или няколко от 

следните основни теми: 

Технически (нови продукти, нови техники и технологии, въвеждане на иновационни практики 

и др.) като: 

Добри европейски/ национални  практики в биологичното производство, възможности за 

прилагането им  на територията на МИГ; 

Икономически(законодателство, счетоводство, управление, маркетинг, предприемачество, 

др.); 

Информационни технологии (работа с компютър, запознаване със средства за комуникации и 

информация и др.) като: 

Информационни технологии в помощ на селското стопанство; 

Устойчиво управление на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство 

(включително кръстосано съответствие и прилагането на управление на стопанствата, 

съвместимо с поддържането и подобряването на ландшафта, биоразнообразие, промени в 

климата, водите, почви, въздух, отпадъци и др.) в областта на: растениевъдството; 

животновъдството; лесовъдството;   

специфичните мерки и дейности в обхвата на екологична мрежа Натура 2000 и земите с висока 

природна стойност; 

производството на енергия от възобновяеми енергийни източници чрез преработка на 

растителна и животинска първична и вторична биомаса (енергия от биомаса) 

Повишаване на основните знания за агроекологичната мярка на територията на МИГ Исперих, 

различните схеми за подкрепа и възможните комбинации между тях. 

Методи за намаляване на емисиите на метан в животновъдството 

Опазване на водите от замърсяване с нитрати  

Пътища за намаляване на химизацията в селското стопанство; 

Нови методи за торене и съхранение на торовете 

Добри практики за намаляване на биогенното замърсяване в селското стопанство  

Екосистемен подход към опазване на околната среда. 

Други изисквания към проектите 

1. Дейностите по проектите да се осъществят на територията на МИГ Исперих. 

2. Общата продължителност на всички дейности по един проект не може да надхвърля 6 
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месеца. 

3. Всеки проект може да се отнася само за обучение чрез един или повече курсове или само за 

обучение чрез една или повече информационни дейности. 

4. Всеки проект съдържа: 

 учебна програма за всеки курс или информационна дейност; 

 бюджет на планираните разходи по образец от Наредба № 23/ 14.07.2008; 

 график на планираните курсове и информационни дейности по образец от Наредба № 

23/ 14.07.2008, за всеки курс/информационна дейност и общо за целия проект. 

 учебната програма, съставена по изискванията на чл. 20 от Наредба 23/14.07.2008г 

МЗХ. 

Индикатори по Мярка 111 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти брой 6 4 

Брой организирани курсове за обучение (по тематика) брой 3 0 

Брой организирани информационни дейности (по тематика) брой 6 2 

Участници в обучение  брой 100 30 

Участници в обучения и информационни дейности по 

проблеми за опазване на околната среда  

брой 40 30 

Резултат 
Участници, завършили успешно обучение брой 100 30 

Жени, завършили успешно обучение брой 30 6 

Като цяло интересът на земеделските производители към участие в обучение и 

информационни дейности по М111 е  не е достатъчно висок. Малка част от земеделските 

производители осъзнават ползата от обучение и актуална информация за подобряване на резултатите 

от тяхната дейност. Това и недоговореният ресурс по мярката ще бъдат причина част от 

заложените индикатори  да не бъдат изпълнени. 

 

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”  Печелившо земеделие 

 

В началото на 2014г. информацият, с която разполагаше МИГ- Исперих, бе че неусвоените 

средства  по мярка 121 са в размер на 622,07 лв., което е под определеният в мярката 

минимален размер на общо допустимите разходи за проект. Поради тази причина не е 

обявяна  покана за кандидатстване.  

 

Обобщение: По мярка 121 са обявени четири покани. Приети са 21 проекта, от които 20 са 

одобрени, а 1 не е одобрен за финансиране от КИП.  

Договорени са 20 проекта с обща стойност на субсидията в размер на 655123,21 лв., което е   

97,06 % от бюджета по мярката.  

Неусвоеният бюджет по мярката е  19876,79 лв., което е 2,94 %.   

Неусвояването на бюджета се дължи на забавяне от страна на ДФЗ – РА на разглеждане и 

одобрение на приетите проекти през 2013г. и на редукция от тяхна страна на сумите на два 

проекта. Писма с информация за одобрени проекти и сумите по тях пристигнаха през м. юни 

2014г., а определеният срок за кандидатстване бе до 31.03.2014г. След направената промяна в 

Наредба 23, с която срокът за кандидатстване бе удължен до 30.09.2014г. не е обявявана 

покана за кандидатстване по мярката, тъй като нямаше техническа възможнаст да бъдат 

спазени всички срокове, съгласно Процедурният наръчник   на МИГ-Исперих.  

До края на 2014г. са подадени 15 заявки за плащане, по които е изплатена финансова помощ. 

През 2015г. ще бъдат изпълнени останалите 5 договорени проекта.  
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Цели на мярката: 

 Повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства чрез модернизация 

на оборудването и технологиите и земеделските практики; 

 Подпомагане преструктурирането на земеделските стопанства към алтернативни 

земеделски култури и/или продукти с по-висока добавена стойност и достигане на 

стандарти на ЕС; 

 Устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени. 

Допустими кандидати 

 Физически или юридически лица, регистрирани и/ или осъществяващи дейност на 

територията на МИГ Исперих, отговарящи на условията на чл. 4  от Наредба № 8/ 

3.04.2008 г на МЗХ като: 

1. земеделски производители; 

2. признати организации на земеделски производители. 

 Земеделските производители трябва да отговарят на следните условия: 

  да са регистрирани като земеделски производители по реда на ДВ, бр. 10 от 1999 г.)  

икономическият размер на земеделското стопанство на кандидата да бъде поне 1 

икономическа единица (ИЕ); 

 да използват земеделски площи с размер не по-малък от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения 

и/или лозя, с изключение на кандидатите, които са били одобрени за подпомагане по 

мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР; 

 юридическите лица да са получили минимум 50 % от общия доход за предходната година от 

земеделски дейности, преработка на земеделска продукция и/или услуги, директно 

свързани със земеделски дейности, включително от получена публична финансова помощ, 

директно свързана с извършването на тези дейности и услуги; 

  юридическите лица да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията или да са държавни предприятия, включително създадени по 

Закона за Селскостопанската академия; 

 едноличните търговци и юридическите лица – търговци, да са вписани в търговския регистър 

към Агенцията по вписванията; 

 юридическите лица да са функционирали най-малко 6 месеца преди датата на подаване на 

заявлението за подпомагане и да имат за предходната финансова година минимум 

левовата равностойност на 3 500 евро доход от земеделски дейности, преработка на 

земеделска продукция и/или услуги, директно свързани със земеделски дейности, 

включително от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването 

на тези дейности и услуги. 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

По мярката ще се подпомагат кандидати, чиито проекти водят до подобряване на цялостната 

дейност на земеделското стопанство чрез: 

 внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните 

производствени материални и/или нематериални активи, и/или 

 подобряване на вертикалното сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти, и/или  

 опазване на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, 

и/или  

 увеличаване използването на възобновяеми природни ресурси и подобряване на 

ефективността на използваните при производството суровини, и/или 

 подобряване условията на труд, и/или  

 подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други 

условия на производство, и/или  

 подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти, и/или  
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 подобряване на възможностите за производство, преработка и маркетинг на биологични 

земеделски продукти. 

Приносът на даден проект към подобряването на цялостната работа на съответното 

стопанство ще бъде оценен на базата на разработен бизнес план, какъвто се изисква за всеки 

инвестиционен проект, подкрепян по мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира 

значително подобряване на цялостната дейност на стопанството.   

 

 

Индикатори по Мярка 121 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти брой 15 20 

Брой подпомогнати стопанства (по под-сектор) брой 15 20 

Общ обем на инвестициите в стопанствата (по вид и 

под-сектор)  

хил.лв. 1200 1512 

Дял на инвестициите целящи развитие на органично 

земеделие 

Без целеви 

стойности 

0 

Резултат 

Създадени работни места (по пол и възраст,  

самонаети/наети) 

брой 15 9 

Брой стопанства въвели успешно нов продукт/услуга 

или технология, или модернизирали и/или подобрили 

материалните активи на стопанството 

брой 15 15 

Като цяло, поставените цели по всички индикатори за продукт по М121 в Стратегията са 

преизпълнени  

Преките резултати на подпомогнатите проекти са намаляване на производствените разходи 

(95% от подпомогнатите проекти), повишаване на добивите и увеличаване на качеството на 

продуктите, а чрез това и увеличаване на приходите на стопанствата (Фигура 6). По този 

начин те допринасят съществено за поставената цел на мярката за конкурентноспособността 

на земеделските стопанства чрез модернизация на оборудването и технологиите и 

земеделските практики.  

Близо половината от проектите имат принос за целта на М121 за устойчиво използване на 

природните ресурси и адаптиране към климатичните промени, въпреки че това не е тяхната 

основна цел.  

Нито един от подпомогнатите проекти не цели пряко и няма принос за подпомагане 

преструктурирането на дребните земеделски стопанства към алтернативни земеделски 

култури или продукти с по-висока добавена стойност.  

 

 Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР). – В СМР на МИГ –

Исперих няма включени мерки по ос 2 

 Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” Неземеделски дейности и нови бизнес 

инициативи на земеделски производители 

 

По мярка 311 прец отчетния период е обявена една покана. Подаден е един  проект. 

Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 105 000,00 лв.,  65,68% от 

бюджета бе резервиран за подадения проект. 
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Обобщение: По мярка 311 са обявени пет покани. През 2012г. и 2013г. няма подадени 

проекти по мярката, един проект е подаден през 2014г. 

Договорен е  1 проект с обща стойност на субсидията в размер на 68968,20 лв., което е   

65,7 % от бюджета по мярката. Проектът ще бъде изпълнен през 2015г. 

Неусвоеният бюджет по мярката е  36031,80 лв., което е 34,3 %.   

Неусвояването на бюджета се дължи на факта, че част от земеделските производители от 

района са с по-големи стопанства и обрабтката на земята отнема повече време и ги 

ангажирани през цялата година. Земеделските производите с по-малки стопанства 

предпочитат да инвестират в закупуването на земеделска техника, тъй като тя им е 

необходима за обработка на земята. 

 

Цели на мярката: 

 Насърчаване на предприемаческата инициатива за предлагане на нови продукти, услуги и 

заетост чрез за разнообразяване към неземеделските дейности на земеделските стопанства 

на територията на МИГ-Исперих; 

 Насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Исперих; 

Мярката предоставя безвъзмездна помощ на земеделски производители за инвестиции в 

неземеделски дейности на цялата територия на МИГ Исперих.  

 

Допустими кандидати: 

Земеделски производители от територията на МИГ Исперих, отговарящи на условията на 

Наредба 30/11.08.2008г. на МЗХ, които: 

1. са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; 

2. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г) и/ 

или като тютюнопроизводители по Закона за тютюна и тютюневите изделия и 

3. имат седалище или клон със седалище на територията на община Исперих и 

4. са микро, малко или средно предприятие по смисъла на чл. 3 от Закона за малки и средни 

предприятия и  

5. имат приход минимум 50 % през предходната година на кандидатстването от земеделска 

дейност, преработка на земеделска продукция и/ или услуги директно свързани със земеделски 

дейности, включително от получена публична финансова помощ директно свързана с  

извършването на тези дейности и услуги. 

6. са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

Дейности изпълнявани на територията на МИГ Исперих, насочени към създаване или развитие 

на неземеделски дейности и услуги, и съвети за маркетинг и мениджмънт, отговарящи на 

условията и изискванията в Наредба № 30/11.08.2008г. на МЗХ, като:  

1.Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга 

недвижима собственост; 

2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността 

включително: 

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и 

специализирана техника до пазарната им стойност: 

4. Закупуване на коне за неземеделска дейност; 

5. Общи разходи: 

а)   свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 

разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 

патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 
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Допустими области на разнообразяване: 

Развитие на селски туризъм: 

Местни занаяти, занаятчийство:  

Развитие на услуги за населението; 

Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и 

крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО; 

Производство и продажба на възобновяема енергия: 

 

Индикатори по Мярка 311 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти брой 3 1 

Брой подпомогнати стопанства (по вид на дейността) брой 3 1 

Общ обем на инвестициите в стопанствата (по вид и 

под-сектор)  

хил.лв. 310 81 

Брой подпомогнати туристически дейности/обекти – 

места за настаняване, турист. атракции и др. 

брой 1 0 

Общ обем на инвестициите в туристически дейности  хил.лв. 100 0 

Брой подпомогнати микропредприятия с дейности/ 

обекти за производство или услуги за населението или 

местния бизнес 

брой 2 1 

Резултат 

Създадени работни места (по пол и възраст,  

самонаети/наети) 

брой 3 0 

Годишен брой на туристите, посещаващи 

подкрепените туристически дейности 

брой 150 0 

 

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”Предприемаческа 

инициатива за нови стоки и услуги 

През 2014г. по мярка 312 е обявена една покана. Приет е един проект и е одобрен за 

финансиране от КИП.  

Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 37 373,66 лв.,  95,5% от бюджета 

по мярката за 2014г. бе резервиран за подадения проект. 

Обобщение: По мярка 312 са обявени пет покани. Приети са 20 проекта, от които два са 

оттеглени от кандидатите, един не е одобрен за финансиране от КИП. Един от проектите е 

подаден от местен занаятчия. Пет от пректите са подадени от жени.  

Договорени са 17 проекта с обща стойност на субсидията 537 211,51 лв., което е 98,5% от 

бюджета по мярката. 

Неусвоеният бюджет по мярката е  7 788,49 лв., което е 1,5 %.   

Изпълнени са 8 проекта, който са с подадена заявка за плащане и с изплатена субсидия. 

Останалите девет проекта ще се изпълняват през 2015г.  

 

Цели на мярката: 

 Насърчаване на растежа и предприемаческата инициатива за развитие на нови продукти, 

услуги и заетост в неземеделски микропредприятия на територията на МИГ Исперих; 

 Насърчаване развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ Исперих; 

 

Допустими кандидати: 

Допустими за подпомагане са: 

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия, ЕТ, работещи в неземеделски 

сектори, с адресна регистрация и дейност на територията на МИГ Исперих, регистрирани 

по Търговския закон и Закона за кооперациите; 
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Физически лица с постоянен адрес на територията на МИГ, регистрирани по Закона за 

занаятите, които отговарят на условията на чл. 13 от  Наредба 29/11.08.2008г. на МЗХ.  

За микро предприятията се прилагат изискванията,  съгласно Препоръката на Комисията (ЕС) 

2003/361 за дефиницията за малки и средни предприятия. 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

 

Дейности изпълнявани на територията на МИГ Исперих, насочени към създаване или развитие на 

неземеделски дейности и услуги, и съвети за маркетинг и мениджмънт, отговарящи на условията и 

изискванията в Наредба № 30/11.08.2008г. на МЗХ, като:  

1.Изграждане и/или реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима 

собственост; 

2. Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността 

включително: 

3. Закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и 

специализирана техника до пазарната им стойност: 

4. Закупуване на коне за неземеделска дейност; 

5. Общи разходи: 

а)   свързани с консултации, хонорари за правни услуги, архитекти, инженери; 

б) разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, 

разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на 

патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта. 

Допустими области на разнообразяване: 

Развитие на селски туризъм: 

Местни занаяти, занаятчийство:  

Развитие на услуги за населението; 

Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по мярка 123 и 

крайният продукт не е включен в Приложение І на Договора за създаване на ЕО; 

Производство и продажба на възобновяема енергия: 

 

Индикатори по Мярка 312 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти брой 12 17 

Общ брой подпомогнати микропредприятия  брой 12 17 

Общ обем на инвестициите в микропредприятия хил.лв. 625 767 

Брой новосъздадени микро-предприятия брой 4 5 

Брой подпомогнати туристически дейности/обекти – 

места за настаняване, турист. атракции и др. 

брой 2 1 

Общ обем на инвестициите в туристически дейности  хил.лв. 100 78 

Брой подпомогнати микропредприятия с дейности/ 

обекти за производство или услуги за населението 

или местния бизнес 

брой 10 17 

Резултат 

Създадени работни места (по пол и възраст,  

самонаети/наети) 

брой 8 10 

Годишен брой на туристите, посещаващи 

подкрепените туристически дейности 

брой 700 7200 

Брой микропредприятия въвели успешно нов 

продукт /услуга или технология  

брой 10 7 
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Подпомогнатите проекти по М311 и М312 съответстват на целите на Стратегията и 

допринасят за развитие на неземеделските сектори на местната икономика. Преизпълнени са 

поставените целите по показателите на М312, но тези по М311 няма да бъдат изпълнени, 

поради липса на интерес за кандидатстване.    

Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в развитие на услуги за населението и 

бизнеса. Около две трети от проектите са за внедряване на нови продукти или услуги.  

Съществено постижение на прилагането стратегията на МИГ Исперих е подпомагането на 

иновативни проекти. Около една четвърт от финансираните проекти са за внедряване на 

иновативни технологии. Част от подпомогнатите фирми са инициирали създаването на 

регионален клъстер за енергийна ефективност, който е получил финансиране от Оперативна 

програма „Конкурентоспособност“.   

Предимство на прилагането на Стратегията е стимулирането на създаването на нови фирми.  

Съществено постижение е насърчаването за създаване на нов бизнес и подпомагането на 5 

новосъздадени фирми. Целевият показател за новосъздадени микро-предприятия е 

преизпълнен на база договорени проекти. Въпреки че не е изпълнена целта за броя на 

подпомогнатите туристически проекти, показателят за брой туристи, посещаващи обектите, е 

преизпълнен значително. 

 

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” Качествени 

и достъпни услуги за местния бизнес и населението на територията на МИГ Исперих 

По мярка 321 е обявена една покана. Приети са 3 проекта, които са  одобрени за 

финансиране. Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 415 583,04 лв.,  

100% от бюджета бе резервиран за подадените проекти. 

 

Обобщение: По мярка 321 са обявени пет покани. Приети и одобрен за финансиране са пет 

проекта. Три от проектите са подадени от Община Исперих, един от читалище и един от 

СНЦ. 

Договорени са 5 проекта с обща стойност на субсидията 911 129,20 лв., което е 99,6% от 

бюджета по мярката. 

Неусвоеният бюджет по мярката е  3870,80 лв., което е 0,4 %.   

От направените оценки на риска бяха идентифицирани сериозни проблеми, свързани с 

изпълнение на проектите по мерки 321 и 322. 

Късно стартиране на  документацията по ЗОП и забавеното одобрение от РА на тази 

дакументация през 2014г. е сериозен проблем. Къ м края на годината от 5 проекта на Община 

Исперих, само един има избран изпълнител и се работи. Очакваме през 2015г. 

документацията за бъде одобрена и да се изпълнят проектите.  

Сериозен проблем е липсата на финансов ресурс за изпълнение на проект по м. 321 от 

Читалище „Съзнание 1891” гр. Исперих, въпреки, че строителните дейности са започнали 

през 2014г. 

 

 

Цели на мярката: 

 Подобряване достъпа на жителите от територията на МИГ Исперих, до културни,  спортни 

и свързани със свободното време и отдиха услуги; услуги свързани с информационните и 

комуникационни технологии; 

 Подобряване достъпа и разширяване на социалните услуги за деца, младежи, роми и други 

уязвими групи от населението; 

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции, целящи подобряване на основните услуги за 

икономиката и населението на територията на МИГ Исперих.  

Мярката предоставя подкрепа за инвестиции в създаване на основни услуги на територията на 

МИГ Исперих, отнасящи се до едно селище или група от населени места и свързано с това 

обезпечаване/ рехабилитация на местна малко-мащабна инфраструктура. 
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Допустими кандидати: 

 Община Исперих  

 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ  и 

Читалища, регистрирани по Закона за Народните читалища, с адресна регистрация  и дейност 

на територията на МИГ Исперих 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

Подпомагат се инвестиции в инфраструктура и оборудване на територията на МИГ Исперих, с 

цел развитие на услуги за населението в следните направления: 

- Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на 

културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на 

мобилни такива; 

- Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (вкл. спортни, 

младежки центрове и др.); 

- Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги – грижи за деца (детски ясли и 

градини), грижи за възрастни хора и хора с увреждания (дневни центрове) включително 

специализиран транспорт; 

Изграждане или подобряване на центрове предоставящи услуги базирани на използването на 

информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, 

общински услуги, др.), включително създаването на мобилни центрове. 

Индикатори по Мярка 321 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти (разбивка по вид на 

бенефициента -  община, читалище, ЮЛНЦ, 

гражданско сдружение ) 

брой 3 5 

Общ обем на инвестициите (по вид)  хил.лв. 816 911 

Брой подпомогнати дейности (по вид обучение, 

културна и социална инфраструктура, 

информационни технологии, мобилност) 

брой 3 5 

Брой населени места, в които се осъществяват 

инвестициите (с разбивка по село и град) 

брой 2 6 

Резултат 

Население, което се ползва от подобрените услуги с 

разбивка по вид (деца; младежи; жени; социално 

уязвими групи; )   

брой 7000 0* 
Проектите 

не са 

ипълнени 

 

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” Привлекателна жизнена среда – 

витални селища, зелена територия 

През 2014г. по мярка 322 е обявена една покана. Приет е един проект подаден от Община 

Исперих. Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 80 658,49 лв.,  99,2% от 

бюджета бе резервиран за подаденият проект. 

 

Обобщение: По мярка 322 са обявени пет покани. Приети и одобрени за финансиране  от 

КИП на МИГ-Исперих са три проекта подадени от Община Исперих.  

Договорени са 2 проекта с обща стойност на субсидията 441769,87 лв., което е 67,9% от 

бюджета по мярката. Един проект не беше одобрен за финансиране от ДФЗ-РА.  

Неусвоеният бюджет по мярката е  209230,13 лв., което е 32,1 %.   
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Цели на мярката: 

 Подобряване на средата за живот и повишаване атрактивността на населените места на 

територията на МИГ Исперих; 

Допустими кандидати: 

Община Исперих и регистрирани и извършващи дейност на територията на МИГ Исперих: 

 Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ;  

 Читалищата регистрирани по Закона за народните читалища; 

 Местни поделения на вероизповеданията; 

 Граждански сдружения на юридически и физически лица, основани с цел обновяване на 

фасадите на частни сгради и прилежащите им пространства. 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

Предоставя се подкрепа за инвестиции в паркове, зелени площи, площади, тротоари и улично 

осветление, и обновяване на сгради в населените места от територията на МИГ Исперих. 

Подпомагат се дейности свързани с: 

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, междублокови 

пространства в общинския център, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка 

на съоръжения; 

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и 

подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 

3. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална 

планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на населеното място и се 

изпълняват на имоти - собственост на членовете на сдружението; 

4. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако планът включва 

някоя от изброените инвестиционни дейности. 

Индикатори по Мярка 322 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти (разбивка по вид на 

бенефициента -  община, читалище, ЮЛНЦ, 

гражданско сдружение ) 

брой 2 2 

Общ обем на инвестициите (по вид)  хил.лв. 651 442 

Брой населени места, в които се осъществяват 

инвестициите (с разбивка по село и град) 

брой 2 1 

Благоустроените обекти (по вид обществени зелени 

площи; детски площадки; фасади на частни сгради)  

брой 2 2 

Резултат 

Население, което се ползва от подобрените услуги с 

разбивка по вид (деца; младежи; жени; социално 

уязвими групи; )   

брой 5000 0* 
Проектите 

не са 

ипълнени 

 

По М321 и М322 са финансирани 7 проекта,изпълнението на които не е приключило. 

Успешното завършване на проектите ще доведе до изпълнение на основните поставени цели 

по индикаторите на Стратегията. Подкрепените проекти са в пълно съответствие с целите на 

Стратегията на МИГ Исперих и адресират приоритетни потребности на различни целеви групи 

– младежи, хора с увреждания и възрастни.  

При успешно завършване на проектите се очаква подобряване на качеството и достъпа до 

социални услуги и намаляване на социалната изолация на 550 възрастни и хора с увреждания.  

Проектите ще имат принос и за подобряване на качеството на услугите за свободното време на 

младите хора и семействата с деца чрез подобряване на парковата среда, местата за срещи и 
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игра, и по този начин ще допринесат за намаляване на стимулите за миграция на младите 

жител 

Мярка 7.1. „Напред към наследтвото – територията Исперих ни обединява”  

През 2014г. по мярка 7.1 е обявена една покана. Приети и одобрени за финансиране са два 

проекта. Бенефициенти по мярката са: 1 читалище и 1 НПО - сдружения. Една от 

нестопанските организации е ново регистрирана.  

Разполагаемият бюджет по мярката за 2014г. е в размер на 50 365,36 лв.,  45,4% от бюджета 

бе резервиран за подаденият проект. 

 

Обобщение: По мярка 7.1 са обявуени шест покани, от които една е оттеглена. Приети са 

13 проекта. Всички проекти са одобрени за финансиране от КИП. Бенефициенти по 

мярката са 6 читалища и 7 НПО. Пет от нестопанските организации са ново регистрирани.  

Договорени са 12 проект, а един кандидат отказа да подпише договор.  

Общата стойност на субсидията по договорените проекти е 149997,75 лв., което е 77,7% от 

бюджета по мярката  или 5% от общата стойност на безвъзмездната помощ по сключени 

договори на МИГ Исперих. Неусвоеният бюджет по мярката е  43002,25 лв., което е 22,3 %.   

До края на 2014г. са изпълнени 6 проекта, от които два са подали заявка за плащане и 

субсидията е изплатена. Останалите 4 проекта ще подада заявка за плащане през 2015г.  

Шест от договорените проекти ще бъдат изпълнени през 2015г. 

 М7.1 не е предвидена менюто от мерки по Регламент 1698/2005, а МИГ Исперих е 

единствената група в България, която разработила и включила в Стратегията си подобна 

мярка. Свидетелство за капацитета на групата е успешното разработване на процедурите за 

прилагане на мярката, включително формуляри и указания за кандидатстване и отчитане.  

В рамките на приключилите проекти са проведени 16 местни празника, концерти, форуми и 

обсъждания с общо 1940 участника. По проектите са работили 420 доброволци, от които 

180 жени. Като цяло дейностите по проектите допринасят за ангажиране на местните хора, 

особено ученици и младежи в опазването на културно-историческото наследство. 

Дейностите имат и принос за изграждане на партньорства между сдружения, читалища и 

културни институции. 

 

Цели и приоритети на мярката: 

 Насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и 

съхраняване на наследството и природните дадености и интензифициране връзките между 

различни групи от територията; 

 Разкриване на богатството на местното културно, историческо и природно наследство и 

повишаване обществения интерес към неговото опазване; 

 Повишаване качеството на живот на местното население чрез добавяне на стойност към 

околната среда, пейзажа и разнообразяване на свободното време; 

 Приоритети: 

 Повишаване на туристическата атрактивност на територията чрез  възраждане на 

традиции, занаяти, традиционни производства и развитие на нови продукти чрез местни, 

народни знания и начини, базирани на местното наследство; 

 Съхранение и валоризация на наследството на древните траки;  

 Подкрепа за свързани екологични проекти, които свързват природни и културни дадености 

и им придават стойност; 

 Запазване и заздравяване селската идентичност и култура на региона, приоритетно 

типичните селища и ландшафти на територията в района на резервата “Сборяново”; 
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 Използване на нови технологии и иновационни форми за промоция на наследството и нови 

начини за идентифициране на местните отличителни характеристики; 

 

Допустими кандидати: 

 Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел; 

 Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища; 

 

Ще бъде оказана подкрепа за финансиране на следните дейности: 

По мярката ще се подкрепят проекти, изпълнявани на територията на МИГ Исперих, които 

могат да включват една или няколко от изброените дейности и допринасят за запазване и 

заздравяване на селската идентичност и култура на региона. 

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват 

местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на селското 

природно и културно наследство.  

А. Културно и историческо наследство  

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на 

местното наследство, на местното  материално селско наследство и насърчават неформални 

способи за предаване на знания   

1. Клубове/ Школи/ Групи по интереси/  за проучване, изучаване и съхранение чрез 

документиране на местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – 

музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция 

и тяхното възраждане чрез представяне и популяризиране чрез организиране на културни 

събития предимно на младежи и жени: 

 Временни и постоянни тематични изложби  

 Концерти  

 Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки 

 Разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени 

брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози,.... ) 

 Разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни 

костюми или предмети от традиционния бит;  

 Конкурси  

2. Подготовка и организация на местни празници – събори, панаири, фестивали,  хепънинги и 

др. 

 

Б. Опазване на природното наследство  – биоразнообразие, води, почви и въздух  

Клубове/ Кръжоци/ Школи/ Инициативи за информиране и включване на населението в 

опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от 

селския пейзаж. 

- Съвместни проекти, в които участват жители на повече от едно населено място или 

представители на различни поколения за: идентифициране на местни отличителни 

характеристики/ почистване от ТБО/ облагородяване и опазване на селския пейзаж вътре в / и 

извън населените места.  

- Дейности, свързани с опазването на територии, животни, растения, природни образувания, 

които не са защитени със закон, но са от особено значение за местната общност, свързани със 

селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж.  

 Подобряване елементите на природната среда чрез участие на местната общност в 

управлението и поддръжката на природните дадености и популяризиране на ценни за 

територията растения, дървесни видове и животни. 

  Пилотни проекти за промоция на нови технологии, ВЕИ, за опазване на водните ресурси – 

събиране на дъждовна вода, дъждовни градини, почви  и др.  



 33  

 Популяризиране и опазване на природното наследство и местата по Натура 2000; 

подобряване на селския ландшафт;  

 

Индикатори по Мярка 7.1 

Вид  

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Изходен 

Брой финансирани проекти  брой 17 12 

Брой бенефициенти брой 15 12 

Брой проекти за местното културно наследство брой 8 8 

Брой проекти за опазване на природното наследство брой 7 3 

Пилотни проекти  за промоция на нови технологии за 

опазване на природните ресурси 

брой 2 1 

Брой подкрепени инициативи местни празници/ 

събития/ хепънинги/ изложби/  

брой 26 19 

Брой участници в проектни дейности  брой 2430 2343 

Резултат 

Брой нови активни граждански групи или граждански 

инициативи за опазване на природното и историческо 

наследство на територията   

брой 5 5 

 

Индикатори по Мярка 431-1   

Вид  

Индикатор Мерна 

едини

ца 

Цел до 

2015 

Постигното 

за периода 

на отчитане 

Постигнато 

към периода 

на доклада с 

натрупване 

Изходен 

Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ  

брой 100 15 157 

Брой оценени проектни предложения брой 65 9 73 

Брой посещения на място на финансирани 

проекти от МИГ 

брой 120 36 99 

Брой информационни дейности за 

оживяване на територията, проведени от 

МИГ 

брой 36 10 40 

Брой обучения за придобиване на умения 

и постигане на обществена активност 

брой 8 7 19 

Участници в обучение  брой 100 106 350 

Участници в обучения и информационни 

срещи по проблеми за опазване на 

околната среда  

брой 30 15 15 

Резултат 

Участници, завършили успешно обучение 

по мярката  

брой 100 43 152 

Жени, завършили успешно обучение брой 30 38 165 

Брой нови активни граждански групи или 

граждански инициативи за развитие на 

територията 

брой 5 1 5 

 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. Неприложимо. 
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Описание на изпълнението по мерки от Стратегията на МИГ Исперих.  

Описва се доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати 

територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението 

на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и 

брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с 

планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно 

положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са 

кандидатствали с проекти. 

Процес на прилагане 

Доколко балансирано върви 

прилагането на мерките 

 

До МИГ са подадени общо 73 проектни предложения. 

Одобрени от КИП на МИГ са 65 проектни предложения, 

които са входирани в ДФЗ ОД Разград. Едно от 

проектните предложения беше оттеглено от 

бенефициента.  Одобрение за финансиране са получили 

63 проекта, от който 61 са със сключени договори за 

изпълнение. Дама бенефициенти – по М111 и М 7.1 

отказаха да подпишат договори. От всички сключени 

договори 29 са изпълнени, от които 25 са с изплатена 

финансова помощ, а в процес на подготовка на заявки за 

плащане са 4 проекта.   

Какви проблеми са налице в 

процеса на прилагане на 

договорените проекти 

Основният проблем е намирането на финансови 

средства за изпълнение на проектите. МИГ подпомага 

бенефициентите в подготовка  на документацията за 

удължаване срока за изпълнение на договорите.  

Друг проблем е трудната комуникация с експерти от РА, 

от там грешкки в документите, които се изготвят в РА и 

неспазването на срокове затяхното изготвяне. По мярка 

7. 1. През отчетния период има приключени 4 проекта на 

читалища, които към момента все още нямат изготвен 

окончателен анекс преди плащане. Продготвените 2 

анекса бяха сгрешени. 

Какви проблеми са налице в 

процеса на администриране на 

стратегията 

Най - големият проблем е забавеното възстановяване на 

разходите от ДФЗ – РА, поради което средствата от 

предоставения аванс не можаха да бъдат ползвани като 

„оборотни”.  

През 2014г. МИГ Исперих кандидатства и получи 

кредит от Райфайзен банк в размер на 70 хил. лв. Тъй 

като организацията не извършва стопанска дейност, ще 

се търсят дарения, лихвата по кредита да бъде плащана. 

Доколко ефективни са дейностите 

по информиране на населението и 

оживяване на територията. 

 

За изтеклия период са проведени всички планирани 

информационни дейности. МИГ Исперих приложи и 

иновативни дейности, свързани с информиране на 

местната общност, популяризиране на Стратегията и 

ПРСР:  

- Три публични информационни събития на открито – 

хепънинги, в които се включиха младежи, 

доброволци, самодейци от местни читалища;  

- Годишен базар на МИГ, по време на който МИГ се 

отчита пред местната общност за постигнатото през 

годината. 

Като резултат от дейностите по информиране и 

оживяване за периода на отчитане са постъпили 9 
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проектни предложения, а за периода на прилагане на 

Стратегията 73 броя.  

Регистрирана е една нова НПО на територията, която 

кандидатства с проект по специфичната мярка 7.1. С нея 

общо регистрираните ЮЛНЦ за периода на изпълнение 

на Стратегията стават 5. 

Какви мерки следва да бъдат 

предприети 

Подпомагане бенефициентите, които  през 2015г. ще 

приключат изпълнението на проектите. 

Активизиране на дейностите свързани с популяризиране 

на Стратегията и ПРСР.  

Повече публичност на дейностите на МИГ и привличане 

на нови съмишленици и доброволци за популяризиране 

на Стратегията.  

Резултати 

До каква степен е усвоен 

заложеният бюджет по мерки 

До края на 2014г. е договориран  89 % от бюджета по 

мерки на СМР. 

 

Усвоен е 38,8% от договореният бюджет на СМР – 25 

изпълнени договора с възстановена субсидия и 4 

проекта са получили авансово плащане.  

 

Основният размер (209,2 хил. лв.) и дял на 

недоговорените средства (61%) се дължи на М322, по 

която както беше посочено един от проектите, подготвен 

от Община Исперих е отхвърлен от РА.  

На второ място, но с много по-малък дял, е М7.1, по 

която не са договорени 43 хил. лв. от определения 

бюджет. Проблемите с договарянето на средствата по 

тази мярка в голяма степен се дължат на големите 

закъснения в одобряването и сключването на договори. 

Проектите по мярка 7.1 се представят от 

неправителствени организации, които са ограничени по 

брой на територията на МИГ. Максималният размер на 

проектите е много малък - до 16 хил. лв. Забавянето на 

одобряването на проектите по тази мярка създава 

съществени затруднения в стимулирането на 

кандидатстването по мярката, а и не дава възможност 

една организация да кандидатства с повече от един 

проект.  

На трето място по неусвоени средства е М311. По тази 

мярка има подаден и договорен само 1 проект за целия 

период на изпълнение на Стратегията. Слабият интерес 

за кандидатстване се обяснява със спецификата и 

приоритетите на целевите групи. Следва да се посочи, че 

бюджетът на мярката е намален през 2014 г., но въпреки 

това част от бюджета не е изразходван. 

До каква степен се изпълняват 

заложените цели по мерки 

Повечето от индикаторите за продукт и резултат, 

определени в Стратегията на МИГ за М431-1 са 

преизпълнени. Таблица с допълнителни /специфични 

индикатори от СМР Исперих, стр. 8 

С пряката помощ на МИГ се създават нови за общината 

бизнеси и се осигуряват възможности за растеж на 

съществуващия микробизнес. Някои от проектите са 
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иновативни и за цялата територия на селските райони на 

България, и на свой ред отварят възможности за 

стартирането на други местни бизнеси – т.е. те са със 

силен мултипликационен потенциал. Подпомогнатите 

проекти и дейности са разширили готовността за 

иновации на територия чрез насърчаването и подкрепата 

на предприемачи с нови идеи и подпомагане на 

иновативни проекти.  

Част от подпомогнатите дейности по Стратегията имат 

пряк принос за ресурсната ефективност, по-

екологосъобразното ползване на почвите, и по-

пестеливото разходване на водите. 

 

Въздействие 

До каква степен са обхванати 

територията на МИГ и различните 

приоритетни групи бенефициенти 

Обхванати са всички приоритетни групи от територията: 

- земеделски производители, 

- микро и малки предприятия, 

- нестопаски организцации 

- жени и младежи 

- роми 

Всички те имат своето място  и са активна част от 

участниците и  бенефициентите в различните дейности 

на МИГ: информиране, популяризиране, прилагане на 

СМР.  

До каква степен изпълнението на 

подпомогнатите проекти допринася 

за постигането на целите на СМР 

Проектите по М121, са допринесли значително за 

постигане на целта на Стратегията за повишаване на 

конкурентоспособността на стопанствата чрез 

подпомагането на модернизация на физическия капитал 

на стопанствата, водещо до повишаване на 

производителността на труда и ефективността на 

производството.  

Подпомогнатите проекти по М311 и М312 съответстват 

на целите на Стратегията и допринасят за развитие на 

неземеделските сектори на местната икономика. 

Преобладаващата част от проектите са за инвестиции в 

развитие на услуги за населението и бизнеса. Около две 

трети от проектите са за внедряване на нови продукти 

или услуги.  

Съществено постижение на прилагането стратегията на 

МИГ Исперих е подпомагането на иновативни проекти. 

Около една четвърт от финансираните проекти са за 

внедряване на иновативни технологии. Част от 

подпомогнатите фирми са инициирали създаването на 

регионален клъстер за енергийна ефективност, който е 

получил финансиране от Оперативна програма 

„Конкурентоспособност“.   

Друго предимство е насърчаването на създаване на нов 

бизнес и подпомагането на 5 новосъздадени фирми 

Доколко е създадена „добавена 

стойност“ от прилагането на 

ЛИДЕР – укрепване на местния 

капацитет,  въвеждане на 

С подпомогнатите иновативни проекти в областта на 

енергийната ефективност са разкрити нови възможности 

за развитието на икономиката на територията на МИГ 

Исперих. Те могат да дадат тласък за развитието на 
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иновативни за територията 

дейности и/или подходи 

други сфери, които носят по-висока добавена стойност 

за икономиката на територията.  

МИГ Исперих има ясен принос за включването на 

общността в общи инициативи. С подкрепа на 

стратегията на МИГ са проведени обучения, 

информационни дейности и местни срещи, форуми, 

концерти и събития, в които са включени 5 500 

участника. Тези събития изграждат местния социален 

капитал като предпоставка за общи-доброволчески 

дейности в бъдеще, и засилват местната общностна 

идентичност на участниците. Те съдействат и за 

изграждането на междусекторни партньорства на 

неправителствения сектор, читалищната общност, 

училищата в региона.  

МИГ Исперих е постигнала успех в основните 

направления, в които се очаква да работи МИГ по 

Подхода ЛИДЕР, като междувременно е постигнала 

успехи в институционализирането си като местен център 

за общностно развитие. Постигнат е значим напредък в 

постигането на обществена разпознаваемост и 

обществено доверие от страна на местната общност на 

нейната територия.  

 

Равнопоставеността между жените и мъжете и избягване на дискриминацията са взети 

предвид в етапите на разработване, прилагане, наблюдение и оценка на СМР. Всички мерки от 

СМР са отворени за всички бенефициенти на равна основа, без оглед на раса, етническа 

основа, религиозно убеждение или вярване, увреждания, възраст или полова ориентация. 

При избора на проекти по мерките 311 и 312 в критериите за избор на проекти се дава 

приоритет на проекти, подадени от жени. При избора на проекти по мярка 321 в критериите за 

избор на проекти приоритет е  даден на проекти, развиващи услуги за уязвимите групи. 

 

Обобщение:  
През 2012 година с проекти към СМР на МИГ Исперих са кандидатствали 4 жени. 

Проектите подадени от младежи са 6 (до 40 г.). 

През 2013 година с проекти към СМР на МИГ Исперих са кандидатствали 3 жени. 

Проектите подадени от младежи са 11(до 40 г.). 

През 2014 година с проект към СМР на МИГ Исперих е кандидатствал един младеж (до 

40 г.). 

Повече от ¼ или 41 % от одобрените и договорени проекти са подадени и ще се 

изпълняват от жени или млади хора на възраст до 40 г.  

7. Проблеми.  

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР проблеми и 

предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;  

От направените оценки на риска бяха идентифицирани серлиозни проблеми, свързани с 

изпълнение на проектите по мерки 321 и 322. 

По мерки М321 и М322 има 4 проекта на обща стойност 840,61 хил. лв. или 30% от 

договорената субсидия по Стратегията, които включват предимно строителни дейности и 

доставки, по които към края на 2014 г. не са приключили обществените поръчки. Причините в 

забавянето на изпълнението са в недостатъчния административен капацитет на община 
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Исперих, която е бенефициент по тези проекти, свързана с текучество на експертите, 

отговорни за управление на проекти, съфинансирани с европейски средства. Това създава 

съществен риск за навременното завършване на тези проекти в рамките на определените 

крайни срокове за разплащане по ПРСР 2007-2013 г. не са приключили обществените поръчки. 

Причините за забавянето на изпълнението са в недостатъчния административен капацитет на 

община Исперих, която е бенефициент по тези проекти. Това създава съществен риск за 

навременното завършване на проектите, в рамките на определените крайни срокове за 

разплащане по ПРСР 2007-2014 г., а предвид техният голям бюджет, застрашава общите 

резултати от изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих. 

Сериозен проблем е липсата на финансов ресурс за изпълнение на проект по м. 321 от 

Читалище „Съзнание 1891” гр. Исперих, въпреки, че строителните дейности са започнали през 

2014г. 

Какви мерки следва да бъдат предприети. 

- Активизиране наблюдението за изпълнението на проектите, мониторинга и  включване 

на членовете на УС в проверки на място. 

- Управителния съвет и екипът на МИГ Исперих да предприемат спешни мерки за 

осигуряване на навременно изпълнение на проектите на община Исперих, финансирани 

по М321 и М322. МИГ Исперих да мобилизира ресурси за подпомагане на община 

Исперих в мониторинга на договорите.  

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

Най - големият проблем е забавеното възстановяване на разходите от ДФЗ – РА, поради 

което средствата от предоставения аванс не можаха да бъдат ползвани като „оборотни”. 

Сериозен проблем за нас е намаляващият финансов ресурс след приспадане на авансовото 

плащане.  

Какви мерки следва да бъдат предприети. 

Частично решение на проблемите са отпусканите краткосрочни безлихвени заеми от 

Община Исперих, които обаче не са достатъчни за гладко осъществяване на планираните 

дейности. През 2014 г е намерено по-устойчиво решение на проблема, тъй като МИГ 

получи банков кредит, който е лично гарантиран от членовете на УС.  

 

8. Информиране.  
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – местни/ 

регионални/национални медии. ** 

 Интернет страница на МИГ -Исперих 

През 2014г. бе разработен нов интерактивен уеб сайт - на БГ и EN, с функции за управление на 

съдържанието и интегриране на съществуващата база данни от старата страницата на МИГ 

Исперих.  Информацията на сайта на МИГ- Исперих се актуализира периодично от екипа. На 

страницата се обновява информацията за  актуални покани за прием на проекти, покани за 

предстоящи събития, постигнати резултати. 

 

 Създаване и поддръжка на актуални новини и публикации: 

За извършване на услугата е сключен договор с  Кооперация "Екип 7" гр. Разград, коята издава 
регионален вестник „Екип 7". 
  За отчетният период са  извършени следните услуги: 

1. Създадени  13 статии със следните заглавия: 

- месец април 2014г. – 1 статия: „Успешно приключи последната сесия за кандидатстване 

с проекти към Стратегията на МИГ Исперих“, публикувана в бр.47 от 28.04.2014г.  

- месец май 2014г. -1 статия: „500 хвърчила ще полетят над Сборяново“, публикувана в 

бр.53 от 16.05.2014г.  
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- месец юни 2014г. - 1 статия: „Представители на МИГ-Исперих обмениха опит с колеги 

в Италия “, публикувана в бр.72 от 30.06.2014г.  

- месец юли 2014г. – 2 статии: „Исперихска група представи региона на изложение в 

Хърватска“; „Проектът „Крилатото богатство на Сборяново“ цели да опази и 

природното наследство на резервата “.  

- месец август 2014г. - 2 статии: „Кошничарска работилница отвори врати в село 

Конево“; „Предлагаме важни обучения за заетите в земеделието и горското 

стопанство“.  

- месец септември 2014г. - 2 статии: „Плетоха кошници и крадоха мома в Конево“; „140 

доброволци хигиенизираха Лъвино“.  

- месец октомври 2014г. - 2 статии: „Обучение и обмяна на опит на представители от 

МИГ-Ардино и МИГ-Исперих“; „Ще дадем на гражданите и на учените информацията 

за „Сборяново“ чрез модерните технологии и Интарнет “. 

- месец ноември 2014г. - 1 статия: „Културното наследство на Исперих ще допринесе за 

развитието на общината и бизнеса“.  

- месец декември 2014г. - 1 статия: „Годишен базар и регионална среща в Исперих“. 

2.  Двадесет и седем публикации във вестник "Екип 7" са както следва:  

- бр.47 от 28.04.2014г. - статия „Успешно приключи последната сесия за кандидатстване 

с проекти към Стратегията на МИГ Исперих“ 

- бр.51 от 12.05.2014г. -  покана за участие в информационна среща. 

- бр.53 от 16.05.2014г. -  статия „500 хвърчила ще полетят над Сборяново“  

- бр.59 от 30.05.2014г. – покана за участие в публично мероприятие на открито и покана 

за участие във фестивал на хвърчилата. 

- бр.65 от 13.06.2014г. – покана за участие в обучение. 

- бр. 72 от 30.06.2014г.  – статия „Представители на МИГ-Исперих обмениха опит с 

колеги в Италия.“ 

- бр. 81 от 21.07.2014г. – статия „Исперихска група представи региона на изложение в 

Хърватска“.  

- бр. 83 от 25.07.2014г. - покана за събитие по проект „Да запазим нашата култура“. 

- бр. 84 от 28.07.2014г.  - покана на събитие по проект „Коневска кошница“. 

- бр. 85 от 30.07.2014г. - статия „Проектът „Крилатото богатство на Сборяново“ цели да 

опази и природното наследство на резервата “. 

- бр. 89 от 08.08.2014г. - статия „Кошничарска работилница отвори врати в село Конево“. 

- бр. 91 от 13.08.2014г. - статия „Предлагаме важни обучения за заетите в земеделието и 

горското стопанство“. 

- бр. 93 от 18.08.2014г. -  покана за събитие – Хепънинг с МИГ-Исперих. 

- бр. 94 от 20.08.2014г. - покана за събитие по проект „Да запазим нашата култура“. 

- бр. 106 от 17.09.2014г. - 2 статии „Плетоха кошници и крадоха мома в Конево“ и „140 

доброволци хигиенизираха Лъвино“. 

- бр. 107 от 19.09.2014г. - покана на събитие по проект „Коневска кошница“ и покана за 

събитие – Хепънинг с МИГ-Исперих. 

- бр. 117 от 15.10.2014г. - две покани за участие в обучение за земеделски производители. 

- бр. 119 от 20.10.2014г.  - статия „Обучение и обмяна на опит на представители от МИГ-

Ардино и МИГ-Исперих“. 

- бр. 122 от 27.10.2014г. - статия „Ще дадем на гражданите и на учените информацията за 

„Сборяново“ чрез модерните технологии и Интарнет“. 

- бр. 131 от 17.11.2014г.  -  покана за събитие по проект „Свидетелства към миналото – 

път към настоящето“.   

- бр. 135 от 26.11.2014г. - статия „Културното наследство на Исперих ще допринесе за 

развитието на общината и бизнеса“ 

- бр. 136 от 28.11.2014г. - покана за събитие – Годишен базар на МИГ Исперих. 

- бр. 138 от 03.12.2014г. - покана за събитие – Годишен базар на МИГ Исперих. 

- бр. 139 от 05.12.2014г. - покана за събитие – Годишен базар на МИГ Исперих. 
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- бр. 140 от 08.12.2014г. - покана за събитие – Годишен базар на МИГ Исперих. 

- бр. 141 от 10.12.2014г. - покана за събитие – Годишен базар на МИГ Исперих. 

- бр. 145 от 19.12.2014г. - статия „Годишен базар и регионална среща в Исперих“. 

 Дизайн, изработка и отпечатване на рекламни материали  

През отчетният период е сключен договор с „Иво Славов – Дизайн” ООД гр. Разград  за 

изработване на  следните информационнни материали: 

-  брошури - 700 бр.  

- флаери - 700 бр.   

- бюлетин на МИГ -  500 бр. 

- календарчета с лого - 500 бр. 

- блокноти -  100 бр.  

Изработени бяха и следните рекламни материали и рекламни носители:  

- Фланелки с лого - мъжки – 50бр. 

- Фланелки с лого - дамски – 60 бр. 

- Фланелки с лого - детски – 90 бр. 

- Керамична чаша с лого – 50 бр. 

- Моливници – 80 бр. 

- Ключодържатели – 80 бр. 

- Силиконови гривни – 120 бр. 

- Знамена – 2 бр. (на БГ и на ЕС)  

Информационните и рекламни материали бяха използвани за промоция на територията и 

при организиране на публични мероприятия  (хепънинги, годишен базар, участие на членове 

на екипа в срещи на с други МИГ от държави в ЕС и др.). 

 

 Реализиране на радио рекламана кампания за МИГ и СМР   

През отчетният период  е подписан договор за изпълнение на услуга включваща създаване на 

радиоклип и рекламна кампания по Радио Шумен. Предаванията на Радио Шумен се излъчват 

на честота, която покрива изцяло територията на МИГ Исперих. Дейностите, които са 

извършени са: изработване на рекламен аудио клип; излъчване на рекламен аудио клип, 

репортажи и интервюта.  

 

 Информационна кампания – 2014г. 
Проведени са 6 информационни срещи на територията на МИГ – Исперих със 75 участника. В 

срещите взеха участие представители на местната власт, образованието и културата, 

земеделски производители, еднолични търговци и други заинтересовани лица. За участниците 

бяха подготвени папки с информационни материали. Срещите бяха обезпечени с 

необходимата техника (мултимедия, лаптоп). Бе подсигурен кетъринг/ кафе паузи. 

 

 Публични мероприятия на открито 

През отчетният период бяха проведени три публични мероприятия на открито. Целта на 

мероприятията бе да се активира местната общност за събиране на мнения, обсъждане на 

общностни проекти, обсъждане бъдещи приоритети на СМР и популяризиране дейностите на 

МИГ – Исперих.  Събитията имаха за цел укрепване връзките между отделните поколения, за 

това бяха поканени и участваха деца и родители, младежи, пенсионери.   

  За всяко публично събитие бяха наети по двама фасилитатори и бяха привлечени  

доброволци – младежи, които да подпомогнат организирането и провеждането на събитията.   

  За събитията бяха подготвени информационни материали за участниците и също така 

информационни табла за визуализация на темата на конкретния хепънинг. 

  За събиране на мнения бяха подготвени анкети, които участниците попълваха по време на 

събитията. Присъстващите, които попълниха анкета участваха в лотария с предметни награди.  

  Първи хепанинг - Целта на мероприятията бе да се информира общността за дейностите, 

извършени до момента, с постигнатите резултати по изпълнение на Стратегията за местно 

развитие. Тематиката на хепънинга бе насочена към представяне на проектите по мярка 7.1 от 
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Стратегията. На този  хепънинг бяха посочени и предстоящите събития по проекти на НПО и 

читалища от територията, които ще се организират до края на 2014 г., за да могат в тях да се 

включат жителите на територията.  

Мероприятието на открито се проведе на 06.06.2014г.  Общият  брой участници в събитието е 

87, от които над 18 г. - 70 участника, младежи и деца - 17. 

  Втори хепанинг - Целта на мероприятието бе популяризирането на изпълнените проекти по 

всички мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ-Исперих.  

Общият  брой участници в събитието е 149, от които над 18 г. - 115 участника, младежи и деца 

- 34. 

  Трети хепанинг - Целта на мероприятието бе да се запознае общността с резултатите от 

изпълнението на Стратегията за местно развитие до момента; с проекти,  които са инициирани 

от младежи и дейностите по проекти свързани с младите хора; опит на други институции за 

работа с младите и инициативни хора;  дейности на МИГ - Исперих до края на 2014г.   

Общият  брой участници в събитието е 135, от които над 18 г. - 115 участника, младежи и деца 

- 20. 

 

 Провеждане на Годишен базар на МИГ – Исперих 

За организиране на Ежегоден базар на МИГ Исперих е сключен договор със „Диана” ЕООД гр. 

Кубрат.  Изпълнителят разработи концепция за провеждане на базара. Годишният базар се 

проведе на 12 и 13 декември 2014г. и включваше:  

 Провеждане на семинар – практикум -   Семинарът се проведе на 12 декември 2014г. 

Темата на беше "Научени уроци и добри практики по прилагане на СМР 2007- 2013г." 

След обяд участниците в семинара продължиха своята работа в офиса на МИГ 

Исперих. Тема на дискусията бе: Качество на представените в МИГ проекти, гледната 

точка на експерти – оценители на проекти по мерки от СМР.  За участниците в 

семинара бяха осигурени работни материали. Общ брой участици  57 представители 

на местната общност и гости. 

 Практикум – посещения на място бяха извършени на 12 и 13 декември 2014г, съгласно 

предварителна програма.  

 Провеждане на информационен уъркшоп на проекти и  базар на МИГ, който се 

проведе на   12 и 13 декември от  във фоайето на Читалище”Съзнание 1891” в гр. 

Исперих. Основната цел на Базара бе да представи живота на Местната инициативна 

група, да се покажат, експонирани местни продукти и изделия, изработени от  местни 

производители на храни, от представители на местните училища, като в събитието се 

включиха малки и големи художници и приложници, както и местният скаутски клуб.  

За годишния базар бяха подготовени покани, работни и информационни материали, 

публикации в медиите. За обезпечаване на мероприятията изпълнителят осигури 

фасилитатори, материали за участниците, място на провеждане, нощувка за гости от други 

МИГ, кетъринг, технически средства. 

 

 

9. Планирани дейности.  
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за придобиване на умения 

и постигане на обществена активност.*** 

 

1. По чл. 39, (3) т. 1  Разходи за проучвания на съответната територия (териториални 

анализи, икономически анализи, социални анализи и други анализи и проучвания). 

1.1. Междинна оценка за прилагането на СМР.  

1.2. Проучване въздействието от прилагане на Стратегията за местно развитие на територията, 

ролята на местните партньори и приноса на МИГ за активизиране на местната инициатива, 

публичност и информираност.  
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2. По чл. 39, (3) т. 2 Разходи за осигуряване на информация за територията и за 

стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.). 

2.1. Разходи за проучване състоянието на почвите на територията на МИГ Исперих, 

включително извършване на почвен анализ в минимум 15 общински землища, вкл. мери и 

пасища. 

2.2. Разходи за проучване и анализ на възможностите за напояване на територията на община 

Исперих. 

 

3. По чл. 39, (3) т. 3 Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  

стратегията за местно развитие. 

3.1. Учебно пътуване за членовете на УС и екипа и обмяна на опит за идентифициране на 

проектни идеи и подготовка на проекти за транснационално сътрудничество.   

3.2. Обучение за членове на УС/ или МИГ и екипа за: 1. Повишаване креативността в 

организацията и прилагане на оригинални и творчески решения; 2.  Генериране на нови идеи и 

разрешаване на практически проблеми и управление на проекти с помощта на MindMap. 

3.3. Включване в обучителен курс (такса за обучение) с тематика за управление на проекти. 

 

4. По чл. 39, (3) т. 4 Разходи за популяризиране, информиране и публичност. 

4.1. (чл.39 (3) 4а) Разходи за разработка на нов интерактивен Уеб сайт - на БГ и EN, с функции 

за управление на съдържанието и интегриране на съществуващата база данни от старата 

страницата на МИГ Исперих. 

4.2. (чл.39 (3) 4б) Създаване и поддръжка на актуални новини и информация за МИГ Исперих 

в печатни издания. 

4.3. (чл.39 (3) 4в) Разходи за платени публикации в медиите/ регионална преса- за резултати от 

дейността, покани, обяви, съобщения за кандидатстване по мерки или събития организирани 

от МИГ. 

4.4. (чл. 39 (3) 4г) Външна услуга: Дизайн, изработка и отпечатване на информационни 

материали. 

4.5. (чл. 39 (3) 4г) Външна услуга: Изработка на рекламни материали и рекламни носители, 

необходими за промоция на територията и МИГ Исперих. 

4.6. (чл.39(3) 4д) Реализиране на радио рекламана кампания за МИГ и СМР. 

4.7. (чл.39 (3) 4е). Преводачески услуги на час.  - Няма направени разходи. 

4.8. (чл.39 (3) 4е). Преводачески услуги  - превод на страница. 

4.9. (чл.39 (3) 4з)  Други разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

Организиране на 3 публични информационни мероприятия на територията на общината със  

жители на общината. 

4.10. (чл.39 (3) 4з)  Други разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

Организиране на 5 информационни срещи и/или консултации на място с жители на населените 

места и бенефициенти от територията и екипа на МИГ. 

4.11.(чл.39 (3) 4з) Работни срещи на територията с различни целеви групи: младежи; 

доброволци; жени или представители на  партньорите от нестопанския сектор.   

4.12. (чл.39 (3) 4з)  Други разходи за популяризиране, информиране и публичност: Договор с 

външен изпълнител за организиране и провеждане на:  Ежегоден базар на МИГ Исперих - 

регионална среща по ЛИДЕР. 

 

  

5. По чл. 39, (3) т. 5 Разходи за организиране на обучение на местни ЛИДЕРИ.  

5.1. Организиране и провеждане на 2 обучения на бенефициенти за изпълнение и отчитане на 

проекти по СМР за 24 бенефициенти. 

5.2. Двудневно обучения за мотивация и подкрепа на местното предприемачество за прилагане 

на нови подходи и бизнес идеи с цел насърчаване  развитието на местния бизнес и нициативи, 

насочени към млади хора от територия и жени. 
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5.3. Обмяна на опит с български МИГ- ове, обучително пътуване за посещения на 

бенефициенти на СМР.  

 

10. Финансово изпълнение на СМР  
През отчетния период към Стратегията на МИГ-Исперих има подадени 9 заявления/проекта. 

На заседания на КИП 9 от тях са одобрени за финансово подпомагане. През отчетния период 

има 28 сключени договори с бенефициенти към Стратегията на МИГ Исперих. 18 

бенефициента са подали в ДФЗ - РА заявление за окончателно плащане и субсидията им беше 

изплатена в рамките на отчетния период. 

 

Изпълнение на СМР -  фаза - приети и одобрени проекти през 2014г. 

 Брой проекти 

постъпили в 

МИГ 

Брой 

одобрени  

проекти  

Изпълнение  за 

периода в лв. 

%  изпълнение 

спрямо планирана 

субсидия за 

периода  
Мярка 111 1 1 7919,82 33% 

Мярка 121 - - 0,00 0% 

Мярка 311 1 1 68968,20 65,7% 

Мярка 312 1 1 35538,30 95,5% 

Мярка 321 3 3 415487,07 100% 

Мярка 322 1 1 72095,15 99,2% 

Мярка 7.1 2 2 22987,72 45,4% 

Общо 9 9 622996,26 73,1% 

 

Таблица с обощени резултати по изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ 

Исперих за периода 2012-2014г. 
 

Код на 
мярката 

Име на мярката 

Общ 
публичен 
принос за 

2012г. 

Общ 
публичен 
принос за 

2013г. 

Изпълнение 
вкюч. 

одобрени от 
ДФЗ и 

договорени 
проекти 

в лв. 

% на 
изпълнен

ие на 
бюджета 

по 
мярката  

 
Остатък 
за 2014г. 

в лв.  

111  Професионално обучение, 
информационни дейности и 
разпространение на научни знания 

19 000,00 39 000,00 34178,41 
 

58,93% 
23821,59 

121  Модернизиране на земеделските 
стопанства 

530 000,00 145 000,00 655123,21 
 

97,06% 
19876,79 

311 Разнообразяване към неземеделски 
дейности 

68 000,00 37 000,00 68968,20 
 

65,68% 
36031,80 

312 Подкрепа за създаване и развитие на 
микропредприятия 307 000,00 238 000.00 537211,51 

 
98,57% 

7788,49 

321 Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони 

390 000,00 525000,00  911129,20 
 

99,58% 
3870,80 

322 Обновяване и развитие на населените 
места  

450 000,00 201 000,00 441769,87 
 

67,86% 
209230,13 

7.1 Мерки, насочени към опазване на 
околната среда, селския пейзаж или 
местната идентичност: "Напред към 
наследството – територията Исперих ни 
обединява" 

123 000,00 70 000,00 149997,75 
 
 

77,72% 
43002,25 
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Таблица 4  

  

бр. лева бр. лева бр. лева бр. лева

1 8184 0 0 9 448912.16 9 348820.42

111 Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространение на 

научни знания

1 8 184.00   0 0.00   4 34 178.41   0 0.00   

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства

0 0.00   0 0.00   5 414 733.75   9 348 820.42   

0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00   

8 706 301.07   1 200 666.79   19 1 092 797.54   13 219 495.09   

311

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности

1 98 874.00   0 0.00   1 98 526.00   0 0.00   

312

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия

1 51 014.00   0 0.00   6 277 465.35   7 195 094.71   

321

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони

3 453 425.50   0 0.00   4 562 180.88   3 222359.38 

авансово 

плащане

322

Обновяване и 

развитие на 

населените места 

1 79 999.85   1 200 666.79   1 72 095.15   1 36047.57 

авансово 

плащане

7.1

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява"

2 22 987.72   0 0.00   7 82 530.16   2 24 400.38   

0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00   

9 714 485.07   1 200 666.79   28 1 541 709.70   22 568 315.51   

Код на 

мярката 

Име на мярката За периода на доклада 01.01. – 31.12. 2014 година

Подадени заявления Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления

Сключени договори Изплатени

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество

ОБЩО:

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността  (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР)

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР)

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР)
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Таблица 5  

 

бр. лева бр. лева бр. лева бр. лева

29 1691412.93 5 112956.61 24 1546882.97 15 595643.71

111 Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространение на 

научни знания

8 76 230.85   4 38 689.61   4 34 178.41   0 0.00   

121 Модернизиране на 

земеделските 

стопанства

21 1 615 182.08   1 74 267.00   20 1 512 704.56   15 595 643.71   

0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00   

44 2 856 052.93   7 366 558.79   37 2 405 848.55   14 231 990.09   

311

Разнообразяване към 

неземеделски 

дейности

1 98 874.00   0 0.00   1 98 526.00   0 0.00   

312

Подкрепа за създаване 

и развитие на 

микропредприятия

20 963 504.59   3 122 203.00   17 767 445.09   8 207 589.71

321

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в селските 

райони

5 956 783.75   0 0.00   5 948 109.84   3.00 222359.38 

авансово 

плащане

322

Обновяване и развитие 

на населените места 

3 670 650.50   1 200 666.79   2 441 769.87   1.00 36047.57 

авансово 

плащане

7.1

"Напред към 

наследството – 

територията Исперих 

ни обединява"

15 166 240.09   3 43 689.00   12 149 997.75   2 24 400.38   

0 0.00   0 0.00   0 0.00   0 0.00   

73 4 547 465.86   12 479 515.40   61 3 952 731.52   29 827 633.80   

Код на 

мяркат

а 

Име на мярката

ОБЩО:

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността  (в 

това число мерките от ос 1 

на ПРСР)

4.1.2. Мерки насочени към 

околната 

среда/стопанисване на 

земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР)

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР)

4.2.1. Между-териториално и 

транс-национално 

сътрудничество

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад

Подадени 

заявления

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

Сключени 

договори

Изплатени
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Таблица 6  
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР 

№ 

по 

ред 

Код 

на 

мярка

та 

Име на мярката 
Име на 

бенефициента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със заявление 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), 

лв. 

% на 

субс

идия

та 

по 

прое

кта,  

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатени

те от РА 

средства, 

лв. 

Проекти подадени през 2012г. 

1 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ НЧ „Съзнание 

1891“ гр. Исперих 

11 830.00 11830.00 100 11 830.00 10225.47 

2 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

НЧ „Пробуда 1928“ 

с. Лъвино 

12 873.00 12873.00 100 12 873.00 0.00 

3 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ „ИСПЕРИХ - 

ЕКО“ гр. Исперих 

14956.13 14363.91 100 14 363.91 14174.91 

4 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ НЧ„Рома –

Вазово - 2007год.“ 

с. Вазово 

15859.00 15391.88 100 15 391.88 0.00 

5 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ НЧ „Нов 

живот 1940г.“ с. 

Конево 

10680.40 10464.40 100 10 464.40 0.00 

6 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ „Хелис“ гр. 

Исперих 

13291.64 13291.64 100 13291.64 0.00 

7 111 

Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространени

е на научни 

знания 

ЦПО при 

Фондация "Свети 

Георги" гр. Русе 

11623.56 10347.98 100 10347.98 0.00 

8 111 

Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространени

е на научни 

знания 

ЦПО към 

Сдружение 

"Алтернатива 

Попово – 21 век" 

гр. Попово 

8838.44 7964.58 100 7 964.58 0.00 

9 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЕТ „Салимет – 

Сали Мехмед“ с. 

Делчево 

114098.00 111905.98 40 44762.39 44762.39 

10 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЕТ „Лейбер – 

Мехмед Мухарем“ 

с. Старо селище  

120000.00 118523.50 50 59261.75 59261.75 
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11 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

„ВИСКОВИ“ 

ЕООД гр. Исперих 

77646.00 76139.86 50 30455.94 30455.94 

12 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗК „Светлина“ с. 

Средоселци 

81287.00 79877.87 40 31951.15 31951.15 

13 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Тихомир 

Филипов Атанасов 

с. Райнино 

118875.35 118875.34 50 59437.66 59437.66 

14 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Илмаз Хайри 

Хюсмен с. Вазово 

57945.93 57865.00 50 28932.50 28932.50 

15 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

„КИТ АГРО“ 

ЕООД гр. Исперих 

119900.00 119900.00 40 47960.00 47960.00 

16 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Светла 

Стелиянова 

Димитрова гр. 

Исперих 

46176.00 44844.00 40 17937.60 17937.60 

17 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Зихни Хайри 

Хюсмен с. Вазово 

29053.80 29053.80 45 13021.52 0.00 

18 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Орхан Мухарем 

Етем с. Вазово 

30800.00 29593.00 60 17755.80 17755.80 

19 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Георги Тодоров 

Костадинов гр. 

Исперих 

33190.00 32077.60 40 12831.04 0.00 

20 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

„Ергонсервиз“ 

ЕООД с. Подайва 

17850.00 17850.00 70 12 495.00 12 495.00 

21 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ „Ауто – Ерджан 

Халил“ гр. Исперих 

29780.60 29780.60 70 20846.42 20846.42 

22 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

„Ауто Стар 11“ 

ЕООД гр. Исперих 

49680.00 37800.00 70 26460.00 0.00 

23 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

Събка Тодорова 

Атанасова 

гр.Исперих 

61828.66 17244.12 70 12070.88 12070.88 

24 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

“Фани 2012“ ЕООД 

гр. Исперих 

49255.00 49255.00 70 34478.50 34478.50 

25 321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони Община Исперих 

389870.25 385928.96 100 385928.96 0.00 

26 322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места  Община Исперих 

389983.86 369674.72 100 369674.72 0.00 

ОБЩО: 1917172.62 1822716.74   1322789.22 442745.97 
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Проекти подадени през 2013г. 

1 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ 

"Електромобили 

за регионите-

Исперих" гр. 

Исперих 

15713.20 15713.20 100 15713.20 0.00 

2 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ"Н Ч 

Пробуда 1927" 

с. Китанчево 13268.80 13008.80 100 13008.80 0.00 

3 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

Сдружение 

"Училищно 

настоятелство 

при ЦДГ Мечо 

Пух" гр. 

Исперих 

5641.68 5641.68 100 5641.68 0.00 

4 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

Сдружение 

"Родно 

Лудогорие" с. 

Свещари 

14431.52 14431.52 100 14431.52 0.00 

5 111 

Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространени

е на научни 

знания 

ЦПО към 

"Бейском" ООД 

гр. Русе  

8895.24 7946.03 100 7946.03 0.00 

6 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Ахмед 

Мехмед Ахмед 

с. Вазово 

26000.00 24528.85 50 12264.42 12264.42 

7 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗК „Единство“  

с. Китанчево 119980.00 118170.00 40 47268.00 47268.00 

8 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗПК 

„Обединение“  

с. Конево  

119988.00 112376.01 40 44950.40 44950.40 

9 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Орхан 

Мухарем Етем 

с. Вазово  

20160.00 19634.40 50 9817.20 0.00 

10 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Драгомир 

Георгиев 

Друмев гр. 

Исперих 

24720.00 24240.00 40 9696.00 0.00 

11 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Мустафа 

Закир Рашид с. 

Йонково 

119887.00 119887.00 40 47954.80 47954.80 

12 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

"Агротайм" 

ООД гр. 

Исперих 

119987.00 119987.00 40 47994.80 47994.80 

13 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗП Левент 

Реджеб Юмер с. 

Китанчево 

119941.00 119941.00 47.3 56756.50 56756.50 

14 121 

Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗК „Светлина“ 

с. Средоселци 41280.00 35284.35 40 14113.74 0.00 

15 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ "ЧАР - 

Илияна 

Тодорова" гр. 

Исперих 

24480.00 24480.00 70 17136.00 17136.00 
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16 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"ЕЛСТИ - М" 

ЕООД гр. 

Исперих 16339.69 16339.69 70 11437.74 10765.74 

17 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Амбулатория 

за 

индивидуална 

практика за 

първична 

медицинска 

помощ по 

дентална 

медицина - 

АИППМПДМ - 

Д-р Артам 

Адемов" ЕООД 

гр. Исперих 

81920.00 81920.00 70 57344.00 57344.00 

18 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Белектра" 

ЕООД гр. 

Исперих 84220.85 75578.36 70 52904.85 0.00 

19 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Ягуар" ООД 

гр. Исперих 

61603.41 61603.41 70 43122.39 0.00 

20 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ „Невена 

Кирилова “ гр. 

Исперих 78128.56 78128.56 70 54689.99 42453.17 

21 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

„Универсал 

Козарев”  

ЕООД гр. 

Исперих 

37946.80 31622.33 70 22135.63 0.00 

22 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

“Булспейс” 

ЕООД гр. 

Исперих 70767.00 70767.00 70 49536.90 0.00 

23 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ „Ивко – 98 – 

Ивайло 

Симеонов“  гр. 

Исперих 

23520.00 23520.00 70 16464.00 0.00 

24 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ “ВК 

Компютърс-

Вежди 

Куйджуклу” гр. 

Исперих 

43640.00 42340.00 70 29638.00 0.00 

25 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"ИМАК 12" 

ЕООД гр. 

Исперих 59327.02 58447.02 70 40912.91 0.00 

26 321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

Община 

Исперих 

113488.00 109713.17 100 109713.17 54856.58 

ОБЩО: 1465274.77 1425249.38   852592.67 439744.41 
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Проекти подадени през 2014г. 

1 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ НЧ "Елин 

Пелин 1930г." с. 

Подайва 

11800.64 11800.64 100 11800.64 0.00 

2 7.1 

"Напред към 

наследството – 

територията 

Исперих ни 

обединява" 

СНЦ "Зорница" гр. 

Исперих 
11187.08 11187.08 100 11187.08 0.00 

3 111 

Професионално 

обучение, 

информационни 

дейности и 

разпространени

е на научни 

знания 

СНЦ  "Агенция за 

икономическо 

развитие и 

инвестиции - 

Силистра" гр. 

Силистра 

8184.00 7919.82 100 7919.82 0.00 

4 311 

Разнообразяван

е към 

неземеделски 

дейности 

"Попово Солар" 

ЕООД гр. Исперих 
98874.00 98526.00 70 68968.20 0.00 

5 312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"ПИМ - гр. 

Исперих" ЕООД гр. 

Исперих 

51014.00 50769.00 70 35538.30 0.00 

6 321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

Община Исперих 272873.61 272873.61 100 272873.61 136436.80 

7 321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

СНЦ НЧ „Съзнание 

1891“ гр. Исперих 
80552.31 80480.31 70 80480.31 0.00 

8 321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

Сдружение "Родно 

Лудогорие" с. 

Свещари 

99999.58 99113.79 62.7 62133.15 31066.00 

9 322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места  

Община Исперих 79999.85 72095.15 100 72095.15 36047.57 

ОБЩО: 714485.07 704765.40   622996.26 203550.37 

    
Общо за периода на изпълнение на 
СМР 4096932.46 3952731.52   2798378.15 1086040.75 
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Таблица 7  

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за 

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

 

Код на 

мярката
Име на мярката Име на бенефициента

Размер на разходите, 

за които 

кандидатства със 

заявлението за 

подпомагане в лв.

Отхвърлено/оттегл

ено/анулирано 

заявление (Моля, 

посочете вярното)

Мотиви за отхвърляне на заявлението(Посочва се 

мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление 

за подпомагане)

Фондация "Кладара" гр.Бургас

9583.41

отхвърлено заявление Проектът не отговаря на критериите за административно 

съответствие и допустимост на проектите и отпада от 

следващите етапи на оценяване.

Изискването на документите по т. 1, 2 и 3 би дало 

необосновано предимство на канидата  ЦПО Фондация 

"Кладара" гр. Бургас пред останалите кандидати по 

мярката към СМР, които са окомплектовали своите  

предложения за проекти, съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба 

№ 23/14.07.2008г.  на МЗХ, към датата на кандидатстване.

ЦПО към "Бейском" ООД гр. 

Русе
11625.00 отхвърлено заявление

Проектът събира по-малко от 50 точки. В проектното 

предложение са налице сериозни пропуски, които могат 

да поставят трудности при изпънението му. Проектът не 

отговаря на изискванията от Наредба № 23/ 14.07.2008г.  

121
Модернизиране на 

земеделските стопанства

ЗП Борислав Асенов Висков 

гр. Исперих

74267.00

отхвърлено заявление Независимите оценители са дали отрицателна финансова 

оценка за предложението. Бизнесплана не доказва  

икономическата жизнеспособност на стопанството. 

Препоръката на двамата оценители е проектът да не се 

допуска за финансиране. Подробните аргументи са 

изложени в контролните листи за техническа експертна 

оценка. Основните причини са  следните:

√ Представеният бизнес план не е реалистичен, не е 

съобразен с действителността и не отговаря на пазарната 

конюнктура и тенденции. 

√ Представения бизнес план не доказва икономическа 

жизнеспособност на стопанството, съгласно чл.16, ал.5 от 

Наредба № 8/03.04.2008г. на МЗХ.

312
Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия

 „Сези Стайл“ ЕООД гр. 

Исперих
35164.40

оттеглено заявление 

от кандидата 

 Заявлението е оттеглено от кандидата преди етапа на 

оценка на административно съответствие и допустимост.

СНЦ "Електромобили за 

регионите-Исперих" гр. 

Исперих

15713.20 оттеглена процедура  МИГ Исперих оттегли процедурата от ДФЗ - РА

СНЦ"Н Ч Пробуда 1927" с. 

Китанчево
13268.80 оттеглена процедура  МИГ Исперих оттегли процедурата от ДФЗ - РА

159621.81
СНЦ  "Агенция за 

икономическо развитие и 

инвестиции - Силистра" 

7488.40 отхвърлено заявление

Проектното предложение не отговаря на изискванията за 

административно съответствие и допустимост.  

Кандидатът е СНЦ, но не осъществява дейност на 

територията на МИГ, което е ограничаващо условие в 

Стратегията. Поради това е недопустим кандидат, 

съгласно условия за допустимост на кандидатите по 

мярка 111 към СМР.

ЦПО към "СиСтаКом" ЕООД 

гр. София 

9992.80
отказ за подписване 

на договор 

Проектът е одобрен от КИП на МИГ- Исперих, изготвен 

бе тристранен договор, подписан от ДФЗ и МИГ 

Исперих, но бенефициентът отказа подписването му и 

писмено уведоми ДФЗ - РА София. 

"ИМАК 12" ЕООД гр. Исперих

46703.00 отхвърлено заявление

Независимите оценители са дали отрицателна финансова 

оценка за предложението. Представеният бизнес план не 

доказва икономическа жизнеспособност и устойчива 

заетост за период от 5 години и не отговаря на 

изискването на чл. 16, ал. 2 от Наредба 29/ 11.08.2008г.

 В представения бизнес план  са констатирани  

съществени пропуски и грешки и КИП не одобри 

финансирането.

ЕТ „Ивко – 98 – Ивайло 

Симеонов“  гр. Исперих

40335.60 оттеглен проект 

Проектът е одобрен от КИП на МИГ-Исперих, но е 

оттеглен от кандидата след внасянето  му в ДФЗ - РА 

София. 

104519.80

7.1

"Напред към наследството – 

територията Исперих ни 

обединява"

СНЦ „Танцов клуб Ахинора“ 

гр. Исперих
14707.00

отказ за подписване 

на договор 

Проектът е одобрен от КИП на МИГ- Исперих, изготвен 

бе тристранен договор, подписан от ДФЗ и МИГ 

Исперих, но бенефициентът отказа подписването му и 

писмено уведоми ДФЗ - РА София. 

322
Обновяване и развитие на 

населените места 
Община Исперих 200666.79 неодобрен проект Проектът не е одобрен за финансиране от ДФЗ - РА

215373.79

479515.40

111

Професионално обучение, 

информационни дейности и 

разпространение на научни 

знания

111

Професионално обучение, 

информационни дейности и 

разпространение на научни 

знания

312
Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия

ОБЩО ЗА 2013Г. 

ОБЩО ЗА 2012Г. 

7.1

"Напред към наследството – 

територията Исперих ни 

обединява"

ОБЩО ЗА 2014Г. 

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  
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*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.  

 

11. Мониторинг и оценка.  
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР.   

 През 2014г. бе извършена проверка на място на 36 получатели на помощ, подписали 

тристранни договори с ДФ “Земеделие“ – РА и МИГ Исперих и изготвени оценка на 

риска, съгласно методика за мониторинг и оценка на проекти на МИГ Исперих. 

Изготвени са 36 проткола от извършена оценка на риска.   

 През 2014г. бяха  извършени проверка на място (мониторинг) на получатели на помощ 

по мярка 7.1 към СМР, подписали тристранни договори с ДФ “Земеделие“ – РА и МИГ 

Исперих, съгласно методика за мониторинг и оценка на проекти на МИГ Исперих. 

Изготвени са протоколи от извършените проверки на място (мониторинг) на общо 8 

бенефициента.  

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).     
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   

 

По темата до колко е съэдадена „добавена стойност“ от прилагането на ЛИДЕР – 

укрепване на местния капацитет, въвеждане на иновативни за територията дейности и/или 

подходи: 

Влияние върху местните политики:  
През отчетният период продължи партньорството и сътрудничеството с Община Исперих. 

Прилага се на практика изменението на реда за прилагане на Наредбата за общинска 

собственост за наемателите на общинска собственост, които кандидатстват с проект към 

Стратегията на МИГ Исперих.  

С решение на общинският съвет на Община Исперих бяха подпомогнати 4 нестопански 

организации – Читалища, които получиха безлихвен заем от Общината с цел реализиране на 

проектите.  

 

Развитие на местен капацитет в областта на нестопанския сектор:  

През 2014г. на територията на МИГ Исперих беше регистрирана нова нестопанска 

организация: СНЦ "Зорница" гр. Исперих. Организацията подготви и подаде проект по 

специфичната за територията мярка 7.1. „Напред към наследството – територията Исперих ни 

обединява“.  

От началото на прилагане на СМР са създадени 5 нестопански организации на територията на 

МИГ. Принос за тяхното създаване определено има Местната инициативна група. 

 

МИГ-Исперих прилага нови форми за информиране на широката общественост. 

Публични информационни срещи (хепънинги), които се провеждат на открито. 

Хепънингите имат две функции: 

– от една страна те информират обществеността за дейността на МИГ Исперих и за 

финансираните проекти; 

- от друга страна те служат като форум за обсъждане на важни въпроси за дейността на 

МИГ. 

В програмите на хепънингите се включва представяне на подкрепени проекти и резултатите 

им, информираме за дейностите на МИГ Исперих и за напредъка по изпълнение на 

Стратегията за местно развитие. Представянето на добрите практики от реализираните 

проекти има много стимулиращ ефект върху потенциалните бенефициенти. 

В рамките на хепънингите се провеждат и музикални събития с участието на местни 

музикални и фолклорни групи, викторини и други. 
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Друга форма за обществено информиране и за увеличаване на обществената активност са 

годишните базари на МИГ Исперих, които се организират през м. декември (преди Коледа), 

на които се провежда и регионална среща по ЛИДЕР. Те са придобили популярност и се 

посещават от много хора. 

Принос за информирането на широката общественост имат и изнесените информационни 

табла, които са разположени в центъра на град Исперих. На изнесените табла се дава 

информация за дейността на МИГ Исперих, снимки и друга информация за проведени 

събития.  

 

Работа с жени, младежи и доброволци: През отчетният период бяха организирани и 

проведени четири работни срещи с млади жени и доброволци от територията. Работните 

срещи се проведоха през месец ноември. На срещите с жени се обсъждаха проблеми свързани 

с живота на местната общност и начина за решаването им, а на срещата с доброволци се 

обсъдиха възможностите за ремонтиране, подновяване и освежаване на детските площадки, 

както  и предложения за организиране на работата, в която да се включат представители от 

местната общност на различна възраст и от различни сектори.   

 

Активна работа с ромската общност на територията на МИГ Исперих:  

МИГ работи активно за интеграция на уязвими групи на територията. МИГ насърчава 

включването на ромската общност в инициативи на общността. Село Вазово е едно от селата 

на община Исперих, в което над 80 % от населението се идентифицира като представители на 

ромската общност. Местното читалище НЧ „Рома – Вазово – 2007г.“ през 2014г. изпълни 

проекта „Да запазим нашите традиции“ по мярка 7.1 от Стратегията. В края на годината бе 

подготвена заявка за плащане, която ще се внесе в ДФЗ – РА през 2015г. по време на 

изпълнение на проекта и подготовката на заявка за плащане екипът на МИГ – Исперих 

подпомагаше бенефициента. Провеждани са срещи с екипа по проекта, извършена е проверка 

на място, извършена е и проверка на всички дзокументи, които се приложими към  заявката за 

плащане.    

 

Добри практики: 

Много положителна практика е, че част от проучванията са насочени към ориентиране на 

земеделските стопанства и бизнеса към ресурсна и енергийна ефективност, и опазване на 

околната среда.  

Друга част от проучванията са насочени към идентифициране на проблемите на уязвими групи 

в общността (жени, безработни, младежи) за целите на по-доброто насочване на дейностите за 

оживление на територията и за установяване на преки контакти с целевите групи, и създаване 

на бази данни.  

Добра практика е проучванията да се комбинират с провеждане на обучения и семинари, в 

които да се представят добри практики. Така например, проучването на почвените ресурси 

приз 2014г. е комбинирано с еднодневен семинар на тема „Добри практики в управление на 

земята и почвите в земеделското стопанство чрез прилагане на директна сеитба и други 

агроекологични мероприятия и иновативни подходи“. Този подход позволява правилно да се 

таргетират обученията и информационните събития към идентифицирани в проучването 

проблеми или възможности.  

 

Много добри практики са развити при подпомагането на бенефициенти, които имат проблеми 

с доставчици. Обикновено те са свързани с несъответствие на доставеното оборудване с 

параметрите на офертите, които в повечето от разгледаните случаи са формални 

несъответствия, като например, промяна в номера на модела без промяна в техническите 

характеристики. В тези случаи, екипът на МИГ се свързва директно с доставчиците, разяснява 

проблема, подготвя писмени материали, следи за получаването на отговори, и др. 
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Насърчаването на включването на местни фирми в регионални клъстери е изключително 

ефективен подход, доколкото подпомага развитието на връзките на местните фирми с 

взаимосвързани фирми и институции на регионално ниво. 

 

Подпомагането на проекти за енергийната ефективност и електрическата мобилност е добра 

практика и има потенциал да се превърне в един от двигателите за икономическия растеж за 

осигуряване на заетост и растеж на територията. 

 

13. Приложения  
1. Един бр. CD с годишен доклад за 2014г. и таблиците към доклада, представени във 

формат xls. 

2. Извлечение от протокол от заседание на УС на МИГ Исперих, проведено на 

09.02.2015г. за приемане на Годишен доклад на МИГ Исперих за 2014г.  

 

 

 

Дата: 09.02.2015г. 

Гр. Исперих                       


