
Годишен доклад за 2015г. 

1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите 
и програмите на организацията и постигнатите резултати. 

Кратко резюме на извършената дейност. През 2015 година бяха извършени всички 
планирани дейности по мярка 431.1. „Управление на местни инициативни групи, 
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната 
територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" и 
дейности по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие" ос 4 ЛИДЕР от 
ПРСР 2007-2013г. Финансирането е получено съгласно договор РД 50-151/13.10.2011г. 
съгласно бюджет по мярката за 2015г. е 63 519,79лв. 

Дейностите по прилагането на мерки от Стратегията за местно развитие приключи до 
30.09.2015г. Към 31.12.2015г. бяха окончателно изплатени всички изпълнени проекти. 

Цели на стратегията 

Стратегическа цел: Развитието на територията на МИГ Харманли като привлекателно 
място с преобладаващ дял на младите хора, живеещи на една подредена, озеленена и 
чиста територия, обезпечена със съвременна инфраструктура, модерни комуникации и 
промишленост, развито селско стопанство, преработваща промишленост и качествени 
услуги, които създават възможности за трудова и социална реализация. 

Приоритет 1. Подобряване на конкурентоспособността на местните стопански субекти 
в областта на земеделието, промишлеността, туризма и услугите и разнообразяване на 
местната икономика чрез иновации. 

Приоритет 2. Подобряване качеството на живот и диверсифициране на възможностите 
за заетост на територията обхваната от МИГ. 

Приоритет 3. Повишаване качеството на човешкия фактор и социалния капацитет на 
територията, обхваната от МИГ. 

Кратко описание на изпълнението на Стратегията. По Договор № РД 50-151/ 
13.10.2011г. през периода бяха изпълнени планираните за 2015 година дейности по 
мярка 431.1. „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на съответната територия за местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" и дейности по мярка 41. 
„Прилагане на стратегии за местно развитие". 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СМР/ 
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Подадени проекти 45 бр. със стойност на безвъзмездната финансова помощ /БФП/ в 
размер на 4 490 302,56лв. 

Одобрени проекти от ДФЗ 36 бр. със стойност на БФП - 3 191 179,47лв. Или 98,8% от 
финансовите средства по СМР 

Сключени бяха 35 договора за отпускане на финасова помощ с одобрена стойност на 
БФП - 3 128 194,58лв. Или 96,85% от финансовите средства по СМР. 

Отчетният период 01.01.2015 - 31.12.2015г. беше заключителен за работата по 
изпълнението на Стратегията на МИГ Харманли. Периода беше и стартов за 
подготовката на нова стратегия за Водено от общностите местно развитие по ПРСР 
2014-2020г. 
През този период бяха изпълнени дейности по СМР към ПРСР2007-2013: 

• Популяризиране, информиране и публичност на мероприятията от процедурите 
залегнали в Стратегията на МИГ Харманли, по предстоящото отваряне на 
мерките за кандидатстване. 

• Поддържаше се интернет страницата на МИГ Харманли. 
• Публикуваха се покани за предстоящи обучения и актуални новини в пресата 

на територията на МИГ Харманли. 
• Извърши се подготовка и отпечатване на 3 бр. информационни бюлетини - по 

един на всяко тримесечие. 
• Организираха се и се проведоха обучения на бенефициенти, сключили договори 

към СМР. 
• Организираха се и се проведоха 3 тематични обучения . 
• Екипа на МИГ взе участие в обучения, форуми, кръгли маси и срещи. 
• Извършваха се консултации бенефициенти от страна на МИГ Харманли. 
• Подготви се и се проведе проучване на територията на МИГ Харманли. 
• Поддръжка на система за регистрация и мониторинг. 
• Изготвяне на заявки за плащане на изпълнените проекти към СМР. 
• Направи се оценка на изпълнението на СМР. 

Индикатори за изпълнение. 

Индикатор 

Стойност съобразно 
специфичните цели за периода 
2007-2013 

Стойност съобразно 
постигнатото за периода на 
отчитане 2015 

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 

39 17 82 

Брой на участниците в 
дейностите по обучение 

325 40 367 

Брой на участниците в 
дейностите по информиране 410 0 515 



Вид индикатор Индикатор Цел на СМР за 
периода 

Постигнато за 
отчетния период 

Постигнато към 
периода на 
доклада с 

натрупване 
Брой информационни 
дни/обучителни 
семинари за подаване на 
заявления за 
кандидатстване - бр. 

17 0 23 

Брой подадени заявления 
за кандидатстване - бр. 

40 0 45 

Брой проекти, 
финансирани по СМР -
бр. 

30 0 35 

Брой бенефициенти, 
подпомогнати по СМР -
подали заявления за 
подпомагане - бр. 

40 0 45 

Подкрепени 
новосъздадени 
микропредприятия - бр. 

3 0 5 

Подкрепени проекти за 
нови туристически 
дейности - бр. 

1 0 1 

Резултат 

Създадени постоянни 
работни места - бр. 23 2 25 

Резултат 

Създадени временни 
работни места - бр. 

60 52 52 

Резултат 

Население от 
територията, което се 
ползва от подобрени 
услуги - дял в проценти 

5 6 6 

Резултат Стопанства прилагащи 
биологично земеделие-
бр. 

2 1 1 
Резултат 

Увеличение на 
реализираните нощувки в 
бази за настаняване на 
територията - дял в 
проценти 

5 1 1 

Резултат 

Създадени нови 
производства- бр. 4 6 6 



Код на 
мярката 

Име на мярката За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

Код на 
мярката 

Име на мярката 

Подадени 
заявления 

Отхвърлени 
/оттеглени 
/анулирани 
заявления * Сключени договори Изплатени Код на 

мярката 

Име на мярката 

брой лева брой лева брой лева брой лева 
4.1.1. Мерки насочени към 
конкурентоспособността (в това число 
мерките от ос 1 на ПРСР) 

20 1345452,87 5 381950,26 15 899986,45 12 742964,06 

121 
Модернизиране на земеделските 
стопанства 

20 1345452,87 5 381950,26 15 899986,45 12 742964,06 

4.1.2. Мерки насочени към околната 
среда/стопанисване на земята (в това число 
мерките от ос 2 на ПРСР) 

1 330000,00 0 0 1 285239,89 1 274253,9 

226 

Възстановяване на горския 
потенциал и въвежданена 
превантивни дейности 

1 330000,00 0 0 1 285239,89 1 274253,9 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на 
живота/ разнообразяване (в това число 
мерките от ос 3 на ПРСР) 

24 2814849,39 5 808841,27 19 1942968,24 15 1318630,91 

311 
Разнообразяване към 
неземеделски дейности 

2 183501,36 0 0 2 166293,57 2 165998,04 

312 
Подкрепа за създаване и 
развитие на микропредприятия 

17 1597843,57 4 578541,27 13 1006614,79 9 444035,81 

313 
Насърчаване на туристическите 
дейности 

1 77782,18 0 0 1 72997,56 1 61842,25 



321 

Основни услуги за населението 
и икономиката в селските 
райони 

1 225422,28 0 0 1 213594,11 1 210836,93 

322 
Обновяване и развитие на 
населените места 

3 730300,00 1 230300,00 2 483468,21 2 435917,88 

4.2.1. Между-териториално и транс-
национално сътрудничество 
ОБЩО: 45 4490302,26 10 1190791,53 35 3128194,58 28 2335848,87 

Приключи успешно програмен период 2007-2013г. и започва дейностите по новия програмен период 2014-2020г. 

Дейности по подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-
2020г. 

- Подадено бе Заявление за интерес по подмярката на 27.08.2015г. под №2 

- На 07.12.2015г. беше подписан Договор РД 50-158 с УО на ПРСР 2014-2020г и ДФЗ - РА. 

- Изготви се индикативен график на дейностите по проекта. 

- Проведе се първата работна среща за подготовка на Стратегия за ВОМР 



2. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за 
набиране на средства; 

През 2015г. са получени средства от Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна 
агенция в размер на 63 519,73лв. 

Събран е членски внос през годината в размер на 2360,00лв. 

3. Вид, размер, стойност и цели на получените и предоставени дарения, както и 
данни за дарителите. През периода няма получени и предоставени дарения. 

4. Финансов резултат. Финансовия резултат за периода е 20 342,73лв. 

Председател на УС: 


