Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ
ЗА

ВОДЕНО

ОТ

ОБЩНОСТИТЕ

МЕСТНО

РАЗВИТИЕ

НА

МИГ

ДОБРИЧКА - ПОДМЯРКА 19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ
НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Период на отчитане

01.01.2019 г. – 31.12.2019г.

Пореден номер на доклада

2

Номер на споразумение за изпълнение на
СВОМР

РД 50-27/ 05.04.2018г.
с. Бранище, община Добричка

Седалище и адрес на управление на МИГ
Ул. „Първа“ 19 а
Тошко Димов Петков – Председател УС,
Председател на колективния управителен орган/ представляващ;
представляващ МИГ

Надежда Тодорова Василева – Изп. директор,
представляващ
Тел.: 0889 23 90 50; 0889 46 50 90

Телефон, факс, електронен адрес, интернет
страница

e-mail: mig_dobrichka@abv.bg
web: www. mig-dobrichka.org

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (USB flash drive), като всички

таблици към доклада се представят включително и във формат .xls

1. Съдържание на доклада:
2. Списък на съкращенията, включени в доклада: .................................................................................3
3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ: .......................................................................................4
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива: .....................................................................................................................................4
5. Изпълнение на целите на СВОМР: ......................................................................................................5
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; ........................................................5
6.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на
МИГ: ............................................................................................................................... ……….……5
6.2 Поддържане на деловодна система и архив от
МИГ: ............................................................................... ……………………………………...……11
6.3 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане
на електронната страница на
МИГ ............................................ ………………………………………………………….………..12
6.4 Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с
получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително
посещения на място от представители на
МИГ. .................................................................. ……………………………………….…………...18
6.5 Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването
им ...................................................................................................................... ………………..…...18
7.

Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР .............................................................18

8.

Управление на Местната инициативна група: ...............................................................................19

9.

Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение: .............19

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ и
изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията ........................................20
11. Индикатори .........................................................................................................................................20
13. Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР и ДФЗ в хронологичен ред: ......................................22
14. Опис на приложения ..........................................................................................................................23

2. Списък на съкращенията, включени в доклада:

УО

Управляващ орган

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ВОМР

Водено от общностите местно развитие

СВОМР

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

ДФЗ

Държавен фонд „Земеделие”

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение

МИГ

Местна Инициативна група

МЗХГ

Министерство на земеделието, храните и горите

ОС

Общо събрание

УС

Управителен съвет

КППП

Комисията за подбор на проектни предложения

АСД

Административно съответствие и допустимост

ТФО

Техническа и финансова оценка

ЗПЗП

Закона за подпомагане на земеделските производители

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ:
В периода от подписване на Споразумението за изпълнение на СВОМР (05.04.2018г.) до
края на 2019г., заинтересованите лица от територията на МИГ Добричка, които бяха
идентифицирани на етапа на изготвянето на Стратегията, се включиха активно в процесите по
изпълнението й. Най-активни бяха представителите на публичната власт - община Добричка,
кметове и кметски наместници на населени места от територията. Представителите на
стопанския сектор – предимно земеделски стопани – растениевъди, но така също и предприемачи
- преработващи земеделска продукция и представители на неземеделския бизнес микропредприятия в сферата на услугите и търговията също изразиха своя интерес към
финансовите параметри на Стратегията. През 2019г. голяма част от тях осъществиха
намеренията си и кандидатстваха с проектно предложение по обявените приеми към подмерките
от СВОМР.
За постигане на максимално висока степен на информираност, екипът на МИГ
ДОБРИЧКА проведе активна информационна кампания за популяризиране на одобрената
Стратегията за ВОМР и за представяне на възможностите, които тя дава на хората живеещи и/или
работещи на тази територия. Кампанията използва различни форми за информиране на
населението на Община Добричка и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за възможностите
за финансиране на проектните им идеи, както и за предстоящите дейности в изпълнение на
Стратегията. В резултат на проведената масирана информационна кампания, през 2019 година
информация и материали получиха над 720 души, включително: кметски екип (15 души), кметове
и кметски наместници на населените места от територията (68 души); членовете на ОС на МИГ
(49 души); общински съветници при Община Добричка (21 души); участници в информационни
и обучителни мероприятия, организирани и проведени на територията с местни заинтересовани
лица и местно население (573 души).
На участниците в обучителните и информационните мероприятия бяха раздадени
информационни и рекламни материали, предоставящи информация за изпълнението на СВОМР.
Бяха представени добри практики от проекти, реализирани с финансовата подкрепа, както на
МИГ Добричка през предходния програмен период, така и опит и практика на други Местни
инициативни групи, вкл. беше споделен и опит от учебните посещения на МИГ в европейски
организации, работещи по подхода ЛИДЕР/ВОМР. След приключване на официалната част на
събитията голяма част от присъстващите потърсиха и получиха индивидуална консултация по
интересуващи ги теми/ мерки/ инвестиции.
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива:
По смисъла на СВОМР на МИГ Добричка, представителите на уязвими и малцинствени
групи са: роми и представители на други малцинствени етноси; пенсионери; самотно живеещи
възрастни хора и хора с увреждания; безработните, и в частност трайно безработните младежи.
В рамките на изпълнение на информационната кампания, МИГ Добричка организира и
проведе две еднодневни обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с участници
представители на уязвими групи (вкл. роми). Обученията бяха проведени в два последователни
дни (17 и 18 октомври 2019г.) в класна стая в обединено средно училище „Н. Й. Вапцаров“ - село

Карапелит, община Добричка, с участници ученици от 9 и 10-ти клас (част от тях вече навършили
пълнолетие). От присъствалите общо 23 участници, 15 са роми, а 3-ма са представители на друг
малцинствен етнос. Предвид факта, че участващите съвсем скоро ще излязат от образователната
система и се предполага, че ще се „влеят“ в трудовия пазар считаме, че предоставената по време
на обученията информация разшири значително възможностите им за последваща реализация
чрез самонаемане и за развитие на дребен бизнес в собствените им населени места. Обученията
осигуриха на участниците достъп до полезна информация, в синтезиран вид и на достъпен език,
като по този начин увеличиха значително уменията за изпълнение на проекти на широк кръг
местни жители.
Пенсионери, безработни лица и младежи се включиха активно и в информационните
семинари, проведени по села, където се запознаха с работата на МИГ-а и възможностите за
кандидатстване с проекти по мерките, включени в СВОМР.
5. Изпълнение на целите на СВОМР:
Същински резултати по отношение изпълнението на целите на СВОМР ще могат да бъдат
отчетени след изпълнението на проектните предложения, подадени по подмерките на
Стратегията. Официалното им одобрение от ДФЗ и сключването на договори за предоставяне на
БФП ще позволи на кандидатите да изпълнят инвестициите си, което ще даде своето отражение
за достигане на съответните цели от СВОМР.
За отчетния период 2019г. бяха изпълнени три приема на проектни предложения – по
подмерки 19.2-4.1, 19.2-4.2 и 19.2-7.2. За подмерки 19.2-4.2 и 19.2-7.2 тези приеми бяха втори по
ред, първите приеми бяха изпълнени в края на 2018г.
По подмярка 19.2 - 4.1 са приети 33 проектни предложения, от които 2 оттеглени от
кандидатите, 14 одобрени в рамките на разполагаемия бюджет (850000,00 лв.) и 6 резервни.
Изпълнението им ще се отрази в постигане на основни резултати по приоритет 1, а именно:
„Устойчиви и жизнеспособни земеделски стопанства“ и „Подобрено управление на ресурсите и
почвено плодородие“.
По подмярка 19.2-4.2 втори прием са регистрирани и одобрени от МИГ Добричка три
проектни предложения за преработка на собствена земеделска суровина. Изпълнението им ще
доведе директно до достигане на специфична цел 1.2. „Утвърждаване на местния продукт и
подобряване организацията на хранителната верига“.
По подмярка 19.2-7.2 втори прием са регистрирани и одобрени от МИГ Добричка две
проектни предложения с инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в общо
5 населени места, от което ще се възползват над 4130 души, предимно представители на
малцинствен етнос и други уязвими групи. Изпълнението на проектите по подмярката ще
резултира в достигане на целите, заложени по приоритет 2 от СВОМР по отношение на
подобряване и разнообразяване на живота на хората.
6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
6.1 Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ:
•

Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;

•

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;
Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор;

•

-

Изготвяне на указания за кандидатстване

По силата на граждански договор № РД50-27/GD-11 от 07.01.2019г. с предмет: „Изготвяне
на указания за кандидатстване, документации и контролни листи по под-мерки 19.2-4.1, 19.2-6.4,
19.2-7.5 и 19.2-7.6 от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка“, МИГ Добричка възложи на външен
експерт с релевантен опит да изготви документите, необходими за обявяване на приеми по
посочените подмерки. От изпълнителя беше изискано да изготви като минимум:
-

Насоки за кандидатстване, включващи съответно: Условия за кандидатстване и
Указания за изпълнение;
Документа „Основна информация за проектното предложение“ с придружаващи
образци на документи и декларации;
Контролни листи за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа
и финансова оценка (ТФО);
Инструкция за попълване на формуляра за кандидатстване в ИСУН и Формуляр за
мониторинг по подмярка 19.2

които да обезпечат приемите по гореописаните под-мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ
Добричка. Изготвяните документации за кандидатстване трябва по структура и по съдържание да
съответстват на издадените със Заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. „Насоки
за определяне на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените стратегии
за ВОМР за прием 2017 г.“, на официалните формуляри от ДФЗ и в съответствие с описаното в
Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка в частите: „вид на инвестициите”, „критерии за подбор”
и „индикатори”.
След приемане на работата по договора, през 2019г. екипът на МИГ Добричка подготви в
ИСУН проект на процедура за прием на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 от СВОМР,
която предостави на УО на ПРСР - МЗХГ за преглед, одобрение и активиране.
-

Обяви за прием на проектни предложения

Съгласно одобрения от УС на МИГ Добричка индикативен график за приеми по
подмерките от Стратегията за ВОМР, през първото шестмесечие на 2019 г. бяха планирани и
осъществени следните:
-

по подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

-

втори прием по подмярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на земеделски
продукти“

-

втори прием по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка 2019
МЯРКА

19.2-4.1 "Инвестиции в
земеделски стопанства"

Бюджет по
процедурата

Януари 2019

Февруари 2019

Март 2019

Април 2019

Май 2019

Юни 2019

Юли 2019

Август 2019

Септември 2019

Октомври 2019

Ноември 2019

Декември 2019

850000.00

19.2-4.2 "Инвестиции в
преработка/маркетинг на
земеделски продукти"

остатъчен 270531.41 лв.

19.2-6.4 "Инвестиции в
подкрепа на неземеделски
дейности"

492000.00

19.2-7.2 "Инвестиции в
създаването, подобряването
остатъчен или разширяването на
416967.05 лв.
всички видове малка по
мащаби инфраструктура"
19.2-7.5 "Подкрепа за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа информация
и малка по мащаб
туристическа
инфраструктура"
19.2-7.6 "Съхранение и
приобщаване към
богатствата на МИГ
Добричка"

200000.00

50000.00

С решения на УС на МИГ Добричка, приемите бяха стартирани както следва – от 12 март
до 21 април 2019г. по подмярка 19.2-4.1, от 01 март до 30 април 2019г. по подмярка 19.2-4.2 и от
01 април до 06 май 2019г. - по подмярка 19.2-7.2. За постигане на максимална степен на
публичност и информираност на територията, обявите за прием на проектни предложения по трите
подмерки бяха публикувани в регионален вестник - в-к „Седмичен глас“, в-к „Добруджанска
трибуна“, на електронната страница на МИГ Добричка, а така също и поставени на общодостъпно
място в офиса на МИГ Добричка и на информационното табло на Община Добричка.
След приключването на така обявените крайни срокове бяха приети следните проектни
предложения по процедури, както следва:

По процедура код BG06RDNP001-19.232 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“:
Номер на ПП

Наименование

BG06RDNP001-19.232-0001

Закупуване на комбайн за прибиране на лавандула

BG06RDNP001-19.232-0002

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0003

Закупуване на специализирана земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0004

Закупуване на трактор за отглеждане на лавандулови насаждения

BG06RDNP001-19.232-0005

Закупуване на трактор

BG06RDNP001-19.232-0006

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0007

Закупуване на земеделска техника

Номер на ПП

Наименование

BG06RDNP001-19.232-0008

Закупуване на хедер за царевица

BG06RDNP001-19.232-0009

Създаване на трайни насаждения от лавандула и закупуване на
селскостопанска техника за обработката им

BG06RDNP001-19.232-0010

Закупуване на челен товарач

BG06RDNP001-19.232-0011

Закупуване на трактор

BG06RDNP001-19.232-0012

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0013

Закупуване на трактор

BG06RDNP001-19.232-0014

Закупуване на култиватор и система за контрол на нормата

BG06RDNP001-19.232-0015

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0016

Инвестиционен проект за закупуване на инвентар за отглеждане на ябълки
и сливи

BG06RDNP001-19.232-0017

Закупуване на комбайн за прибиране на лавандула

BG06RDNP001-19.232-0018

Закупуване на земеделска техника

BG06RDNP001-19.232-0019

Инвестиционен проект за създаване на лавандула, закупуване на
земеделска техника и инвентар

BG06RDNP001-19.232-0020

Модернизация на земеделско стопанство за лавандула

BG06RDNP001-19.232-0021

Модернизация на земеделско стопанство за етерично-маслени култури

BG06RDNP001-19.232-0022

Технологична модернизация на животновъден комплекс в с. Овчарово

BG06RDNP001-19.232-0023

Закупуване на земеделска техника и посадъчен материал - лавандула

BG06RDNP001-19.232-0024

Изграждане на склад за временно съхранение на селскостопанска
продукция

BG06RDNP001-19.232-0025

Създаване на трайни насаждения лавандула и закупуване на техника за
нуждите на стопанството

BG06RDNP001-19.232-0026

Инвестиционен проект за закупуване на трактор и инвентар

BG06RDNP001-19.232-0027

Създаване на нови насаждения от лавандула за добив на биологични
суровини и закупуване на машина за косенето и прибирането й

BG06RDNP001-19.232-0028

Инвестиция в материални активи за първично селскостопанско
производство

BG06RDNP001-19.232-0029

Инвестиция в материален актив - изграждане на склад

BG06RDNP001-19.232-0030

Инвестиционен проект за закупуване на трактор и инвентар

Номер на ПП

Наименование

BG06RDNP001-19.232-0031

Инвестиционен проект за закупуване на инвентар за производство на
сладки картофи

BG06RDNP001-19.232-0032

Инвестиционен проект за закупуване на нова селскостопанска техника

BG06RDNP001-19.232-0033

Закупуване на селскостопанска техника за обработка на 220 дка лавандула

По втори прием на процедура код BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка
19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”:
Номер на ПП

Наименование

BG06RDNP001-19.087-0004

"Изграждане и оборудване на цех за сушене на сливи”

BG06RDNP001-19.087-0005

Закупуване на оборудване за производство на плодови сокове

BG06RDNP001-19.087-0006

Закупуване на оборудване за винарска изба в с. Стожер, община Добричка

По втори прием на процедура код BG06RDNP001-19.098 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА
19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“:
Номер на ПП

Наименование

BG06RDNP001-19.098-0004

Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в
селата Ф. Дянково, Воднянци, Бенковски, община Добричка

BG06RDNP001-19.098-0005

Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в
селата Стефаново, Одърци, Плачи дол в община Добричка.

- Назначаване на комисии за подбор и оценка на постъпилите проектни
предложения
А) На основание решение по т. 1 на УС на МИГ Добричка от заседание от 24.04.2019 г., със
заповед №19.2-4.1-1/24.04.2019г. на Председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на
проектни предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения
по процедура код BG06RDNP001-19.232 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства”. Предвид големия брой подадени проектни предложения – 33 бр.,
комисията се състоеше от седем редовни членове, от които: председател и секретар – без право на
глас, трима външни експерти-оценители на проекти избрани чрез проведен от МИГ Добричка
конкурс, с право на глас и двама членове на ОС на МИГ – оценители с право на глас, избрани от
ОС на база формално съответствие с изискванията за заемане на длъжността и от УС – за участие
в конкретната КППП на базата на опита им по предмета на процедурата. Бяха определени и трима
резервни членове на КППП, като двама от тях са външни експерти-оценители на проекти с право
на глас и един член на ОС – оценител с право на глас.

В рамките на 30 работни дни КППП приключи работата си по оценката на подадените по
процедурата 31 (две са оттеглени от кандидатите) проектни предложения, включваща: оценка за
административно съответствие, оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. В
резултат от работата на КППП бяха предложени за финансиране 14 проектни предложения. На
19.06.2019г. на свое заседание УС на МИГ Добричка одобри предложените от КППП за
финансиране проектни предложения с размер на БФП 829 160,02 лв.
Процедурата е предвидена с два срока за кандидатстване, като вторият прием е планиран
за периода от 01.12.2019 до 17:00 часа на 19.01.2020г. Бюджетът за този втори прием възлиза на
20 839,98 лв.
В рамките на срока по втори прием до 17:00 часа на 19.01.2020г. не беше регистрирано
нито едно подадено проектно предложение. Изискванията на ДФЗ по отношение на обявяване и
осигуряване на публичност на приема са изпълнени от МИГ Добричка, както следва:
✓ oбявата за прием на проектни предложения беше публикувана на електронната страница
на МИГ Добричка (www.mig-dobrichka.org/обяви за прием/ Под-мярка 19.2-4.1 втори
прием); в областния вестник „Глас“ – бр. 46/ 02.12.2019г.; поставена на общодостъпно
място в офиса на МИГ Добричка, както и на информационното табло на Община
Добричка;
✓ пакета документи, свързани с кандидатстването бяха публикувани на електронната
страница на МИГ Добричка (www.mig-dobrichka.org/кандидатстване);
✓ срокът, посочен в обявата за прием, е не по-кратък от 30 дни (от 01.12.2019г. до 17:00
часа на 19.01.2020г.).
Пореден прием по подмярка 19.2-4.1 е планиран за края на 2020г., когато се надяваме, че
ще има достатъчно яснота по отношение на одобрените от МИГ проектни предложения от първи
прием, включително и за разполагаемия бюджет.
Б) На основание решение по т.2 на УС на МИГ Добричка от заседание от 24.04.2019 г., със
заповед №19.2-4.2-3/03.05.2019г. на Председателя на УС беше назначена Комисия за подбор на
проектни предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни предложения
по втори прием на процедура код BG06RDNP001-19.087 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.2
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”. Комисията се състои от
петима редовни членове, от които: председател и секретар – без право на глас, двама външни
експерти-оценители на проекти избрани чрез проведен от МИГ конкурс с право на глас и един
член на ОС на МИГ – оценител с право на глас, избран от ОС на база формално съответствието с
изискванията за заемане на длъжността, и от УС – за участие в конкретната КППП на базата на
опита му като земеделски стопанин и опит в изпълнението на проекти. Бяха определени и двама
резервни членове на КППП - един от тях външен експерт - оценител на проекти с право на глас и
един член на ОС – оценител с право на глас. В самото начало на оценителния процес бяха
констатирани обстоятелства, които наложиха замяната на единия редовен член – външен оценител
с право на глас с резервен такъв, също член на КППП. В рамките на 30 работни дни КППП
приключи работата си по оценката на подадените на втори прием по процедурата 3 проектни
предложения, включваща: оценка за административно съответствие, оценка за допустимост,
техническа и финансова оценка. В резултат от работата на КППП бяха предложени за финансиране
и трите проектни предложения подадени по процедурата. На 25.06.2019г., на свое заседание УС
на МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране проектни предложения с
размер на БФП 193 237,41 лв.

Процедурата не предвижда трети срок за прием на проектни предложения. На
разположение към този момент са 77 294,00 лв., които биха могли да бъдат предложени за
усвояване от потенциални кандидати с нова процедура по подмярката, в рамките на 2020 година.
В) На основание решение по т.3 на УС на МИГ Добричка от заседание от 24.04.2019 г., със
заповед №19.2-7.2-3/09.05.2019г. на Заместник - председателя на УС беше назначена Комисия за
подбор на проектни предложения (КППП), със задача да разгледа и оцени подадените проектни
предложения поличени ппо втори прием на процедура с код BG06RDNP001-19.098 МИГ
ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Комисията се състои от
петима редовни членове, от които: председател и секретар – без право на глас, двама външни
експерти-оценители на проекти избрани чрез проведен конкурс с право на глас и един член на ОС
на МИГ – оценител с право на глас, избран от ОС на база формално съответствието с изискванията
за заемане на длъжността, и от УС – за участие в конкретната КППП на базата на опита в предмета
на дейност на проектните предложения (строителство, ремонт и рехабилитация) и опит в
изпълнението на проекти. Бяха определени и трима резервни членове на КППП, като двама от тях
са външни експерти-оценители на проекти с право на глас и един член на ОС – оценител с право
на глас. В рамките на 30 работни дни КППП приключи работата си по оценката на подадените по
процедурата 2 проектни предложения, включваща: оценка за административно съответствие,
оценка за допустимост, техническа и финансова оценка. В резултат от работата на КППП бяха
предложени за финансиране и двете проектни предложения, подадени по процедурата. На свое
заседание УС на МИГ Добричка одобри предложените от КППП за финансиране проектни
предложения с размер на БФП 421463,67 лв..
Процедурата не предвижда трети срок за прием на проектни предложения. Към този
момент заявеният бюджет в рамките на двата периода на прием на проектни предложения леко
надхвърля разполагаемия бюджет по подмярката – 850000 лв. Предвид факта, че единственият
кандидат бенефициент – Община Добричка е публичен възложител по ЗОП се очаква в следствие
на изпълнени обществени поръчки/ процедури за възлагане проектите да се договорират на пониски финансови параметри, дори и да се освободи финансов ресурс, за който с решение на УС
на МИГ би могло да бъде организиран пореден прием.
През отчетния период 2019 г. екипът на МИГ Добричка консултира всички изразили
интерес за кандидатстване с проектно предложение по подмерките от СВОМР. В офиса на МИГа в с. Бранище, както и по време на провеждане на информационни и/ или обучителни
мероприятия, екипът на МИГ подпомага потенциалните кандидати при формулиране на
проектните им идеи, за насочване към конкретна подмярка, предвид инвестицията и статуса на
кандидата, дава информация по отношение на предстоящи приеми и необходимата документация
за кандидатстване. В периода на доклада - 2019г. консултация получиха над 100 души – живеещи
и/или работещи на територията на МИГ- територията на Община Добричка.
6.2 Поддържане на деловодна система и архив от МИГ:
В офиса на МИГ се поддържат регистри на входящата и изходящата кореспонденция.
В отделно обособено архивно помещение се съхранява документацията на МИГ, включително
оригиналите на всички проектни предложения, постъпили в МИГ Добричка за периода 20072013г..

6.3 Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително
поддържане на електронната страница на МИГ
Екипът на МИГ ДОБРИЧКА провежда активна информационна кампания за
популяризиране на одобрената Стратегията за водено от общностите местно развитие и за
визуализация на хода на изпълнението й. Кампанията използва различни форми за информиране
на населението на Община Добричка и потенциалните бенефициенти на МИГ-а за
възможностите за финансиране на проектните им идеи, както и за предстоящите дейности в
изпълнение на Стратегията. За постигане на максимално високо ниво на информираност и
публичност на процесите по изпълнение на СВОМР на територията на МИГ, бяха изпълнени
следните дейности:
-

Мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията

За изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент
(ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.), беше сключен Договор
№РД50-27-U-17 от 11.11.2019г. за изготвяне на „Мониторинг и оценка на стратегията за
ВОМР“ за периода на изпълнението й от датата на подписване на Споразумение №РД 50-27 05.04.2018 до края на отчетния период (2019г.). Представената оценка се базира на специално
събрана и анализирана информация, за отчитане на напредъка, с цел да се идентифицират
проблеми, както и да се определят начините, по които да се подходи към тяхното разрешаване.
Мониторингът на СВОМР осигурява и удостоверява ефективното и ефикасно изпълнение на
различните секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния обхват
на местното самоуправление и гарантира широк обществен достъп до тях, като напредъкът
към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания.
Договор №РД50-27/U-17 беше сключен с „Бизнес решения и иновации - консултантска
компания“ ЕООД.

-

Проучвания и анализи:

- Проучване на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна ефективност,
приложими на територията на община Добричка, на базата на добри европейски
практики".
Цел на проучването беше да се даде информация и да се подпомогне създаването на нов,
иновативен бизнес модел, базиран на повторната употреба, рециклирането и намаляването на
употребата на суровини. Информацията от проучването ще подпомогне прехода на бизнеса и
потребителите към по-силна и по-ефективна икономика, в която ресурсите се използват поустойчиво. В рамките на проучването са предложени действия, които допринасят за „затваряне
на кръга“ в рамките на жизнения цикъл на продуктите чрез увеличаване на рециклирането и
повторната употреба, които ще бъдат от полза както за околната среда, така и за икономиката на
територията. В допълнение резултатите от проучването послужиха като учебна програма за
провеждане на еднодневно обучение за заинтересовани лица от местния бизнес, както за
повишаване на информираността им по темата, така и за прилагането на добрите практики като

печеливш бизнес модел. Изготвеният материал е публикуван на сайта на Сдружението, раздел
„Инфоматериали“.
За изпълнение на дейността беше сключен Договор №РД 50-27/U-13 от 13.08.2019г. с
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ НОУ-ХАУ ТРАНСФЕР“ ЕООД.
- Проучване на тема: "Изкуства и занаяти на територията на МИГ Добричка съхраняване и приобщаване на поколенията".
Проучването имаше за цел да открие и опише запазени местни произведения на
изкуствата и занаятите, както и техните живи създатели и/или последователи. Резултатите на
проучването могат да бъдат основа за провеждане на фестивал, където изкуствата да бъдат
представени, а занаятите – демонстрирани пред жители и гости на община Добричка.
Проучването е посветено на актуална и широко разработвана в етнографската наука
проблематика. Осъществено е в резултат на задълбочена, обстойна
и компетентна
изследователска и аналитична работа; представен, систематизиран и интерпретиран е богат
емпиричен и теоретичен материал, което позволява да се постигне успешно набелязаната цел, да
се обогатят съществуващите знания в рамките на зададените параметри и тематика, както и да се
дадат някои насоки за бъдещо развитие и съвременно приложение на местното културно
наследство. Изготвеният материал е публикуван на сайта на Сдружението, раздел
„Инфоматериали“.
За изпълнение на дейността беше сключен граждански Договор № РД 50-27/ GD-26 от
07.10.2019г. с експерт – етнолог г-жа Лена Кирилова.

-

Популяризиране, информиране и публичност:

- Поддържане и актуализиране съдържанието на интернет страницата на МИГ
ДОБРИЧКА www.mig-dobricka.org
Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ:
www.mg-dobrichka.org. В изпълнение на договора в сайта на Сдружението е публикувана
информация за предстоящи приеми, документация за обществено обсъждане, подробна
информация по отворени приеми и обяви за прием на проектни предложения, насоки и
документи за кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани с изпълнението на
Стратегията. На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и инициативи на
сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари.
За изпълнението на гореописаните задачи беше сключен Договор № РД 50-27/U-10 от
02.01.2019г. с изпълнител «Добрич нет» ЕООД – гр. Добрич.
-

Публикации и излъчвания в медиите

В рамките на отчетния период бяха изпълнени три платени публикации в областен
вестник „Седмичен глас“ (бр. 8 от 25.02.2019г., брой 10 от 11.03.2019г. и бр. 46 от 02.12.2019г.),
и една в областния ежедневник „Добруджанска трибуна“ (бр.65 от 03.04.2019г.). Публикувани
бяха обяви за приеми на проектни предложения - по подмярка 19.2-4.1 – първи и втори приеми,
за втори прием по подмерки 19.2-4.2 и 19.2-7.2 от СВОМР. Публикуваните материали са
поместени и в сайта на Сдружението, раздел „Инфоматериали”.

-

Отпечатване на информационни
популяризиране дейността на МИГ

и

рекламни

материали,

свързани

с

По силата на Договор № РД 50-27/U-14 от 05.09.2019 г. избраният за изпълнител на дейността
„Зона АртПРИМ“ ЕООД, гр. Добрич, изготви и предаде на възложителя МИГ Добричка следните
информационни и рекламни материали:

№

Артикул/ описание

Количество
броя

1.

Рекламна чанта за лаптоп с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

2.

Чадър - сгъваем, с калъф, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

3.

Рекламна керамична чаша с картонена подложка - със снимка от
територията, лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

4.

Рекламна тениска, тип "поло"
с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР, различни размери

50

5.

Рекламна шапка /тип бейзболна/
с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

6.

Рекламни тефтери - тип луксозни с твърди корици, с лога на ЕС,
ЛИДЕР, МИГ и ПРСР

50

7.

Комплект химикал с ключодържател, с лога на ЕС, ЛИДЕР, МИГ и
ПРСР

50

8.

Рекламен пъзел - карта/ колаж от снимки от територията с
отбелязани финансирани от МИГ обекти

100

9.

Календар: работен, едносекционен

100

Взитки за екипа на МИГ

200

10.

Услугата включваше: разработване на проекти, редактиране и коригиране на текстовете
(на български език), дизайн и предпечатна подготовка (графична обработка на текст,
илюстрации, графики и диаграми) и отпечатване или брандидране. Изготвените рекламни и
информационни материали популяризират финансовия принос на Общността в процеса на
изпълнение на Стратегията, а така също ЛИДЕР/ВОМР, ПРСР 2014-2020 и МИГ Добричка.
Рекламните и информационни материали бяха раздадени на участниците в
информационните и обучителни мероприятия, проведени от МИГ Добричка в края на отчетния
период. Комплект рекламни материали получиха и всички кметове и кметски наместници от
населените места на МИГ Добричка (68 на брой), членовете на ОС на МИГ (49 бр.), кметския
екип и общинските съветници към Община Добричка, както и жители на Общината, посетили
офиса на МИГ-а.

-

Филм за ЛИДЕР/ ВОМР и МИГ

В обхвата на услугата се включва изработването на информационен филм с формат на
видеоматериала Full High Definition, качен на DVD диск и продължителност не по–малко от 15

минути краен продукт, изготвяне на сценарий, осигуряване на снимачен екип, техника (камери,
звук, осветление и др.), дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране на английски език,
осигуряване на музика, аудио дизайн и диктор на български език.
В изпълнение на задачата, на 20 декември 2019г. изпълнителят предаде на възложителя
МИГ Добричка изработения в изпълнение на Договора информационен филм за представяне на
ЛИДЕР/ВОМР и МИГ, с формат на видеоматериала Full High Definition, качен на DVD диск; с
продължителност на видеоматериала – 19,35 минути краен продукт, озвучен от диктор на
български език, със субтитри на английски език и музикален съпровод.
За изпълнението на гореописаните задачи беше сключен Договор № РД 50-27/U-18 от
12.11.2019г. с изпълнител «Сити Инфо БГ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Организиране на еднодневно изложение за местни производители от територията
на МИГ

На 22.06.2019г., от 10:00 часа на мегдана в село Ловчанци ☺, община Добричка беше
проведено еднодневно изложение за местни производители от територията на МИГ Добричка. В
рамките на събитието, в читалището на селото НЧ „Светлина“ – с. Ловчанци, беше организиран
и концерт на самодейни състави от община Добричка. В изложението участие взеха местни
производители и самодейни състави от народните читалища от селата в Добричка. Събитието
беше посетено от над 300 души – жители и гости на село Ловчанци и съседните населени места
от Общината.
Еднодневното изложение на местни производители беше организирано и проведено в
изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-12 от 03 юни 2019г. със Сдружение «Черноморски център
за развитие» - гр. Добрич. Снимки от проведеното мероприятие са публикувани на електронната
страница на МИГ, раздел „Галерия“.
-

Организиране и провеждане на еднодневна конференция за представяне на
резултатите от изпълнението на Стратегията за ВОМР

На 10.12.2019г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Добричка на адрес: гр.
Добрич, ул. "Независимост" № 20 беше проведена еднодневна информационна конференция за
представяне на резултатите от изпълнението на одобрената Стратегия за водено от общностите
местно развитие на МИГ Добричка пред широката общественост. На конференцията присъстваха
55 души от 55 (от общо 68) населени места. Информационното събитие осигури изключително
висока представителност на населените места (81 %) от територията на МИГ.
Конференцията беше организирана и проведена в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U11 от 22.02.2019г. с «Идеа вижън» ЕООД – с. Победа. Снимки от проведеното мероприятие са
публикувани на електронната страница на МИГ, раздел „Галерия“.
- Организиране на обучения, семинари, и информационни срещи:
-

Информационни семинари за представяне на мерките от СВОМР

В изпълнение на гореописаната дейност беше сключен Договор №РД 50-27/ U-11 от 22
февруари 2019г. с «Идеа вижън» ЕООД – с. Победа, по силата на който бяха организирани и
проведении 10 информационни семинара, в 10 опорни села от територията на общината, за
заинтересовани лица, живеещи и/ или работещи на територията на 24 населени места от МИГ.

Тема на семинарите беше представяне на мерките от СВОМР на МИГ Добричка и възможностите
за кандидатстване с проекти по Стратегията. В рамките на договора изпълнителят осигури: *
презентация за мероприятията, съобразена с тематиката и целта на събитията; * подходящи зали;
* съответния минимален брой участници; * кафе-паузи за участниците; * консумативи и хартия.
Снимки от проведените мероприятия са публикувани на електронната страница на МИГ,
раздел „Галерия“
-

Две еднодневни обучения за потенциални кандидати за запознаване с процеса на
кандидатстване с проекти в ИСУН

В изпълнение на дейността, на 02 октомври и на 11 декември 2019г. бяха проведени две
еднодневни обучения с потенциални кандидати за запознаване с процеса на електронно
кандидатстване в средата на ИСУН 2020. Обученията бяха проведени в зала в община Добричка,
с начален час 10:00. В проведеното на 02.10.2019 г. обучение бяха поканени да участват
представители на читалищните настоятелства, във връзка с възможността им да кандидатстват
по подмярка 19.2-7.6 от СВОМР на МИГ. В обучението участие взеха 33 души. В проведеното
на 11.12.2019 г. еднодневно обучение със същата тематика присъстваха 21 души представители
на публичния и неправителствен сектор - представители на училища и училищни настоятелства.
И двете обучения бяха проведени с една и съща програма, като в хода на изпълнение на
мероприятията беше представена презентация, визуализираща системата ИСУН 2020,
електронния формуляр за кандидатстване и основните моменти от самия процес на електронно
кандидатстване. На присъстващите беше дадена възможност да задават въпроси по темата така,
че обучението се превърна в диалог за по-добро усвояване и осмисляне на предадената
информация.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-15
от 10.09.2019г. с «ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Двудневно обучение за изпълнение и отчитане на проекти с участници
представители на одобрени от МИГ бенефициенти

На 27 и на 30 декември 2019г. от 10:00 часа в зала в сградата на Кметството в село
Бранище, на адрес ул. „Първа“ 19-а беше проведено едно двудневно обучение за изпълнение и
отчитане на проекти с участници представители на одобрени от МИГ бенефициенти - 20 души,
кандидати за финансова помощ, подали проектни предложения по под-мерки 19.2-4.1 и 19.2-4.2
(приеми 2018 и 2019г.). В рамките на обучението одобрените бенефициенти получиха знания и
умения как да изпълнят правилно проектите си съгласно одобрените инвестиции, как да изготвят
заявките си за плащане, от какви документи следва те да бъдат придружени, какво трябва да се
съблюдава при изготвяне на документацията, какви срокове трябва да се спазват и други
въпроси, свързани с темата. Част от кандидатите се сблъскват за първи път с проектната
терминология, с правилата и изискванията на европейското финансиране. По тази причина се
задаваха множество въпроси, свързани с темата на обучението. В края на мероприятието
участниците изразиха своята удовлетвореност и се обединиха около мнението, че подобни
обучения са много полезни и необходими, тъй като информацията, която получават е от
изключителна важност за правилното изпълнение и отчитане на проектите им, от това зависи и
изплащането на желания от тях размер субсидия.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-16
от 14.10.2019г. с «Варна Каста» ЕООД – гр. Варна.

-

Две еднодневни обучения за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с
участници представители на уязвими групи (вкл. роми)

Две еднодневни обучения бяха проведени в два последователни дни (17 и 18 октомври
2019г.) в класна стая в обединено средно училище „Н. Й. Вапцаров“ - село Карапелит, община
Добричка, с участници ученици от 9 и 10-ти клас (част от тях вече пълнолетни). От присъствалите
общо 23-ма участници, 15 са роми, а 3-ма са представители на друг малцинствен етнос. Поради
редица фактори, на територията на МИГ Добричка учениците от малцинствените етноси рядко
завършват средното си образование. Много често при тях се забелязва доста по-ниска степен на
образованост, както и ранно отпадане от образователната система. Това затваря вратите на
ромските младежи към пазара на труда и е основна пречка за успешното им социално
приобщаване. СВОМР на МИГ Добричка идентифицира потребности на тази малцинствена
група, свързани със създаването на условия за социално включване чрез образование и
мотивиращи изяви за младежите и не на последно място насърчаване към трудова заетост на
работоспособните.
Предвид факта, че присъстващите съвсем скоро ще излязат от образователната система и
се предполага, че ще се „влеят“ в трудовия пазар считаме, че предоставената по време на
обученията информация разшири значително възможностите им за последваща реализация чрез
самонаемане и за развитие на дребен бизнес в собствените им населени места. Една част от
младежите споделиха за наличен, работещ семеен бизнес, който чрез европейско финансиране
те биха могли да развият и модернизират. Обученията осигуриха на участниците достъп до
полезна информация, в синтезиран вид и на достъпен език, като по този начин увеличиха
значително уменията за изпълнение на проекти на широк кръг местни жители.
По време на провеждане на обученията беше популяризиран приноса на Стратегията за
ВОМР на МИГ Добричка и възможностите, които тя предоставя на активните хора от тази
територия под формата на безвъзмездно финансиране на проектните им намерения по отделните
под-мерки, включени в нея.
Наред с останалото считаме, че обучението даде допълнителен стимул на присъстващите
младежи за продължаване на образованието им поне до степен „средно образование“.
Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-15
от 10.09.2019г. с «ПД ПРОДЖЕКТ ДИВЕЛОПМЪНТ» ЕООД – гр. Добрич.
-

Двудневно обучение на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна
ефективност, приложими на територията на община Добричка, на базата на добри
европейски практики"

На 12 и 13 декември 2019г. от 10:00 часа в клуба на пенсионера в село Бранище беше
проведено едно двудневно обучение на тема: "Иновации за кръгова икономика и ресурсна
ефективност, приложими на територията на община Добричка, на базата на добри европейски
практики". Като учебна програма бяха представени резултатите от изпълнено проучване по
темата за кръговата икономика и приложимостта й на територията на община Добричка. В
обучението участие взеха 10 на брой заинтересовани лица от местния бизнес, представители на
земеделието и преработващата промишленост и публичния сектор, както за повишаване на
информираността им по темата, така и за прилагането на добрите практики като печеливш бизнес
модел.

Обучението беше организирано и проведено в изпълнение на Договор №РД 50-27/ U-16
от 14.10.2019г. с «Варна Каста» ЕООД – гр. Варна.
6.4 Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите
с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане,
включително посещения на място от представители на МИГ.
неприложимо
6.5 Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.
неприложимо
7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Иновативните характеристики на новата СВОМР на МИГ Добричка са предопределени
от самата философия на подхода ЛИДЕР/ ВОМР и са изразени чрез методите и средствата за
нейното прилагане на територията на МИГ Добричка:
1) Иновативността на СВОМР е свързана с прилагането на нов метод и начин за
решаване на местните проблеми и слабости на територията
Иновативността е в характеристиките на подхода, приложени при разработването на
СВОМР на МИГ Добричка: 1) вземането на решения от местните заинтересовани страни става
„отдолу-нагоре“; 2) фокусът на СВОМР е поставен върху потребностите и потенциала на
територията. Освен това стратегията за първи път адресира нужди на уязвимите групи на
територията; 3) публично-частното партньорство между община, неправителствените
организации и читалищата, земеделските производители и местен бизнес; 4) многосекторната
стратегия – селско стопанство, производство, бизнес и обществени услуги, обучения, граждански
инициативи и др,; 5) работа в мрежа – местната мрежа от заинтересовани страни, мрежата от
други местни инициативни групи в страната и чужбина, национална селска мрежа и европейска
селска мрежа; 6) сътрудничество и взаимодействие с партньорски организации;
2) СВОМР включва мярка, предоставяща възможност за нова за територията
форма на използване на природните ресурси и културно-историческото наследство
В съответствие с Регламент (EC) № 1305/2013 е разработена мярка, представляваща нова
за територията форма за опазване, представяне и съхранение на местното материално и
нематериално културно и историческо наследство и опазване на природното наследство,
насърчавайки разширяването на дейностите, с които към момента са ангажирани читалища,
ЮЛНЦ и МИГ.
Прием по подмярка 19.2-7.6 е планиран през 2020г.
3) СВОМР предвижда възможност за създаване на нов за територията продукт или
услуга
Насърчаването и стимулирането на иновациите е хоризонтална политика, вградена в
СВОМР на МИГ Добричка. Мерките залегнали в Приоритет 2 и двете му специфични цели са
насочени към въвеждането на иновативни подходи за разрешаването на съществуващи проблеми
по отношение на публичните (социални) услуги и капитализирането на потенциала от местните
природни ресурси и дадености. А мерките, включени за постигането на приоритет 1 и двете му
специфични цели, са насочени към подпомагане и насърчаване създаването на нови продукти
или бизнес услуги.

4)
Иновативна характеристика на СВОМР е и разработването на критерии за
оценка на проектите по отношение на тяхната иновативност
Иновациите в проектите ще се оценяват спрямо местните условия и спрямо
ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на нашата
територия. По този начин проектите, въвеждащи нова услуга, разработващи нов продукт, или
предлагащи нов подход за адресиране на съществуващите проблеми на територията, ще бъдат
приоритизирани пред класическите видове проекти.
В тази връзка УС на МИГ Добричка избра критерий за техническа оценка, по който да
бъдат допълнително приоритизирани проектите в случай на подадени по подмярка 19.2-4.2
“Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ проектни предложения с
еднакъв брой точки и недостатъчен ресурс за финансирането им следния: „Проектът въвежда
иновативност – прилагане на нови за територията продукт и/или услуга, и/или добра
практика“.
УС на МИГ Добричка избра критерий за техническа оценка, по който да бъдат
допълнително приоритизирани проектите в случай на подадени по подмярка 19.2-7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ проектни предложения с еднакъв брой точки и недостатъчен ресурс за
финансирането им следния: „Проектът въвежда иновативни технологии и/ или предлага
иновативен подход за решение на местни проблеми“.
През обследвания период 2019г. бяха изпълнени две проучвания, свързани директно с
нови методи за използване на природните ресурси и съхранение и предаване на културно –
историческото наследство. И двете проучвания дават нов, иновативен подход за справяне със
съществуващи проблеми, нови начини за приемственост и предаване между поколенията.

8.

Управление на Местната инициативна група:
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (неприложимо);
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (неприложимо);
3. Промяна на счетоводител на МИГ (неприложимо);
4. Промяна на други служители на МИГ(неприложимо);
5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (неприложимо);
6. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ (неприложимо)
7. Промяна на офиса на МИГ (неприложимо);
8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (неприложимо);

В рамките на обследвания период не са настъпили промени в управлението на МИГ
Добричка.
9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение:
❖ Допълнително споразумение №РД 50-27/ 09.07.2019г. - Промяна на базата на
чл. 10, ал (2) от Споразумение РД 50-27/ 05.04.2019г., във връзка с чл. 39 т.5 от
Наредба 22 от 2015 на МЗХГ:

В раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената Стратегия за ВОМР, в подмярка 19.2-6.4
„Инвестиции в неземеделски дейности“, в подраздел „Интензитет на помощта“ се създава
изречение второ: „Интензитетът на подпомагане по проект за дейности за развитие на туризъм
(обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) не може да надвишава
5 на сто от общите допустими разходи“
10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ
и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията
неприложимо.
11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични
индикатори от СВОМР на МИГ.

Индикатори по под-мярка 19.2-4.1

Вид индикатор

Изходен

Резултат

Постигнато
Цел до края
за периода
на
на
стратегията
доклада*

Индикатор

Мерна
единица

Проекти,
финансирани по
мярката

Брой

25

14

Бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

Брой

25

14

Подпомогнати
стопанства с размер
от 8000 до 25 000 Е
СПО

Брой

10

11

База данни на МИГ/
анкетни карти на ЗП

Проекти за подкрепа
на стопанства от
чувствителните за
СВОМР сектори

Брой

5

13

База данни на МИГ/
анкетни карти на ЗП

Проекти, свързани с
иновации

Брой

3

6

База данни на МИГ

Създадени нови
работни места

Брой

15

6

Сключени договори/
счетоводни справки
от бенефициентите

* на база подадени проектни предложения

Източник на
информация

Информационна
система (ИСУН) или
база данни на МИГ

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

Индикатори по под-мярка 19.2-4.2
Цел до
края на Изпълне
Мерна единица
Индикатор
ние*
стратегия
та
Проекти,
финансирани по
мярката

Брой

3

6

Бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

Брой

3

6

Проекти за
преработка на
собствени и/ или
произвеждани на
територията на МИГ
продукти

Брой

3

6

Проекти, свързани с
иновации

Брой

Източник на
информация

Информационна
система (ИСУН)
или база данни
на МИГ

База данни на
МИГ

Създадени нови
работни места

1

Брой

7

4

6

Сключени
договори
/счетоводни
справки от
бенефициентите

* на база подадени проектни предложения, за периода от сключване на споразумението

Индикатори по под-мярка 19.2-7.2
Вид
индикатор

Индикатор

Мерна единица

Цел до края на
стратегията

Проекти, финансирани по
мярката

Брой

5

4

Бенефициенти,
подпомогнати по мярката

Брой

1

1

Проекти с инвестиции в
социална инфраструктура
или за предоставяне на
социални услуги

Брой

1

3

База данни на МИГ

Включени в дейностите по
изпълнение на проекта
местни безработни лица или
представители на уязвими
групи.

Брой

2

1

База данни на МИГ

Население в територията,
което се ползва от
подобрената среда.

Процент от
населението на
територията*

20%

33.56%

База данни на МИГ

Ползватели - уязвими групи
от населението, в т.ч
малцинства

Брой

1000

4000

База данни на МИГ

Изпълнение* Източник на информация

Изходен

Резултат

* на база подадени проектни предложения за периода от сключване на споразумението
* на базата на 20882 души население към изготвяне на СВОМР.
7007 са жителите на населените места, в които предстоят инвестиции по проектите по подмярката

Информационна система
(ИСУН) или база данни на
МИГ

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики
неприложимо
13. Опис на кореспонденцията с УО на ПРСР и ДФЗ в хронологичен ред:
Изх. № 30/29.01.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 31/ 29.01.2019 г. МИГ до ДФЗ – Варна
Изх. № 33/08.02.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 35/14.02.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. №19-19-2-02-15/20.02.2019г. МЗХГ до МИГ
Изх. №01-6300/145/20.02.2019г. ДФЗ до МИГ
Изх. № 36/20.02.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 36-1/20.02.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 37/20.02.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 38/27.02.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 39/25.03.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 42/24.04.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 44/03.05.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 46/09.05.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 48/07.06.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 48-1/07.06.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 49/24.06.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 50/28.06.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 52/26.08.2019 г. МИГ до МФ
Изх. № 63-00-210/ 12.09.2019г. МФ до МИГ
Изх. № 53/18.09.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 53-1/18.09.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 54/27.09.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 55/03.10.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 56/03.10.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 56-1/03.10.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 01-6300/1142/ 04.11.2019г. ДФЗ до МИГ
Изх. № 57/20.11.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 58/25.11.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 58-1/25.11.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 59/26.11.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх. № 61/10.12.2019 г. МИГ до МЗХГ
Изх. № 61-1/10.12.2019 г. МИГ до ДФЗ
Изх.№02-6300/1257/23.12.2019 г.

14. Опис на приложения
1. Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите
2. Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в
резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР
3. Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от
сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР
4. Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева
5. Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение
за финансиране в лева
6. Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
7. Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния
период в лева
8. Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на
споразумение за финансиране в лева
9. Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските
райони
10. Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани
от ЕЗФРСР – неприложимо към периода на доклада
11. Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове
12. Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от
сключване на споразумение за финансиране в лева
13. Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в
лева

Дата: 11.02.2020г.

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

Индикатор

Планирани съгласно
заявления за
Цел за периода
подпомагане,
2014 – 2020 според одобрени от МИГ за
СВОМР
периода на доклада
Мъже

Жени

Планирани съгласно
Постигнато за
заявления за
Постигнато за
периода от
подпомагане,
периода на годишния
подписване на
одобрени от МИГ за
доклад (за изплатени
СВОМР (за
периода от
проекти)
изплатени проекти)
подписване на
СВОМР
Мъже
Жени
Мъже
Жени
Мъже
Жени

Работни
места,
разкрити в резултат
от подпомагане на
проектите,
финансираниот:
ЕЗФРСР

32

11

1

11

7

0

0

0

0

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места;
2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се включват данните за
създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се данните за създадените работни места
след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде отчетено;
3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното място се
отчита като 0,5 бр.
Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР

Индикатор

Брой съгласно СВОМР

1

2

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

Планиран брой
Планиран брой
съгласно заявления
съгласно заявления
Брой съгласно
за подпомагане,
за подпомагане,
изплатени проекти
одобрени от МИГ
одобрени от МИГ
за периода на
за периода от
за периода на
доклада
подписване на
доклада
СВОМР
3
4
5

Брой съгласно
изплатени проекти
за периода от
подписване на
СВОМР
6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7308.00

4139.00

7007.00

0.00

0.00

Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

1

Цел за
периода
2014 –
2020

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Брой внесени
Процент
заявления от МИГ за
Брой одобрени
Брой сключени
на
одобрение от
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение
УО/ДФЗ
колона 12
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на разделена
период
спораз.
период
спораз.
период
спораз.
на колона
2

Брой одобрени
заявления от МИГ

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Процент
на
изплащане

Брой договори с
изплатена субсидия

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 15
разделена
на колона
2

14

15

16

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
Подмярка 19.2-4.1.
Подкрепа за инвестиции
30
в земеделски
стопанства
Подмярка 19.2-4.1.
Подкрепа за инвестиции
резерви
в земеделски
стопанства
Подмярка 19.2-4.2
Инвестиции в
преработка/маркетинг
3
на селскостопански
продукти
Подмярка 19.2-6.4.
Инвестиции в подкрепа
5
на неземеделски
дейности
Подмярка 19.2-7.2
Инвестиции в
създаването,
подобряването или
5
разширяването на
всички видове малка по
мащаби
инфраструктура
Подмярка 19.2-7.5.
Подкрепа за публично
ползване в
инфраструктура за
1
отдих, туристическа
информация и малка по
мащаб туристическа
инфраструктура
Подмярка 19.2-7.6.
Проучвания и
инвестиции, свързани с
възстановяване и
6
подобряване на
културното и
природното наследство
Общо:

50

31

31

14

14

14

14

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

3

6

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

4

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

41

25

30

25

30

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО
ФОНДОВЕ

Заявен общ размер
на разходите по
заявления,
подадени в МИГ

1

2

Заявена
субсидия по
заявления,
подадени в
МИГ
3

Одобрен общ
Интензитет на
размер на
заявената
разходите по
помощ, %
проект от
МИГ
4
5

Заявен общ
размер на
разходите по
проект към
УО/ДФЗ
7

Субсидия по
проектите,
одобрени от
МИГ
6

Одобрен общ
размер на
разходите по
проект от
УО/ДФЗ
9

Заявена
субсидия към
УО/ДФЗ
8

Субсидия по
проектите, Изплатена
одобрени от субсидия
УО/ДФЗ
10

11

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
Подмярка 19.2-4.1.
Подкрепа за инвестиции
в земеделски стопанства
Подмярка 19.2-4.1.
Подкрепа за инвестиции
в земеделски стопанства
Подмярка 19.2-4.2
Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански
продукти
Подмярка 19.2-6.4.
Инвестиции в подкрепа
на неземеделски
дейности
Подмярка 19.2-7.2
Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура
Подмярка 19.2-7.5.
Подкрепа за публично
ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа
информация и малка по
мащаб туристическа
инфраструктура
Подмярка 19.2-7.6.
Проучвания и
инвестиции, свързани с
възстановяване и
подобряване на
културното и природното
наследство
Общо:

3801596.34

1900798.18

50%
резервни
проектни
предложения

1658320.04

829160.02

1658320.04

829160.02

706754.64

353377.32

706754.64

353377.32

0

0

0

386474.82

193237.41

50%

386474.82

193237.41

386474.82

193237.41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

421463.67

421463.67

100%

421463.67

421463.67

421463.67

421463.67

0

0

0

0

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4609534.83

2515499.26

3173013.17

1797238.42

3173013.17

1797238.42

0

0

0

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Одобрен
бюджет на
субсидията за
целия период

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в
МИГ

1

2

3

Процент
Заявен
Одобрен
Заявен общ
Субсидия
ОСТАТЪК
на
Одобрен общ
общ
общ
размер на
Субсидия по
Заявена
по
одобрение
размер на
размер на
размер на
субсидията по
проектите,
субсидия
проектите Сключени
Изплатена
разходите по
разходите
разходите
колона 11 субсидия
заявления,
одобрени от
към
, одобрени договори
колона 2
проект от
по проект
по проект
разделена
подадени в
МИГ
УО/ДФЗ
от
МИГ
към
от
минус
МИГ
УО/ДФЗ
на колона
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
колона 11
2
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 2020 г. (ЕЗФРСР)
Подмярка 19.2-4.1. Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства
Подмярка 19.2-4.1. Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства
Подмярка 19.2-4.2 Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
Подмярка 19.2-6.4. Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности
Подмярка 19.2-7.2 Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура

850000

3801596.34

1900798.18

резервни

1658320.04

829160.02 1658320.04

829160.02

706754.64

353377.32

706754.64

353377.32

0

0

0

850000

0

0

491000

827803.72

413901.86

827412

413706

827412

413706

0

0

0

491000

0

0

492000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492000

0

0

850000

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

0

0

0

850000

0

0

Подмярка 19.2-7.5. Подкрепа за
публично ползване в инфраструктура
за отдих, туристическа информация и
малка по мащаб туристическа
инфраструктура

200000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200000

0

Подмярка 19.2-7.6. Проучвания и
инвестиции, свързани с
възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50000

0

0

2933000

5483896.68

3169196.66

4046983.3

2450739.96 4046983.3

2450740

0

0

0

2933000

0

0

Общо:

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР
Цел за периода
2014 – 2020
ПРИОРИТЕТИ

1

Брой регистрирани
проекти от
кандидати за
одобрение от МИГ

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

2

3

4

5

6

Приоритет 1: Създаване на
поминък, който опазва
богатствата на територията
Приоритет 2: Подобряване и
разнообразяване на живота и
привличане интереса към
територията
Общо:

Брой внесени
Процент
заявления от МИГ за
Брой одобрени
Брой сключени
на
одобрение от
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение
УО/ДФЗ
колона 12
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на разделена
период
спораз.
период
спораз.
период
спораз.
на колона
2

Брой одобрени
заявления от МИГ

7

8

9

10

11

12

13

Процент
на
изплащане

Брой договори с
изплатена субсидия

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 15
разделена
на колона
2

14

15

16

36

34

37

19

22

19

22

0

0

0

0

0

0

0

0

14

2

4

2

4

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

50

36

41

21

26

21

26

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
Заявен общ
размер на
разходите
по проект
към
УО/ДФЗ

Заявена
субсидия
към
УО/ДФЗ

7

8

Одобрен
Субсидия
общ
по
размер на
проектите Изплатена
разходите
, одобрени субсидия
по проект
от
от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
9
10
11

ПРИОРИТЕТИ

Заявена
субсидия по
проекти към
МИГ

1

2

3

4188071.16

2094035.59

50%

2044794.86

1022397.43

2044794.86

1022397.43

0

0

0

421463.67

421463.67

100%

421463.67

421463.67

421463.67

421463.67

0

0

0

4609534.83

2515499.26

1443861.10 2466258.53 1443861.10

0

0

0

Приоритет 1: Създаване на поминък, който
опазва богатствата на територията
Приоритет 2: Подобряване и разнообразяване на
живота и привличане интереса към територията
Общо:

Одобрен
Интензит общ размер Субсидия по
ет на
на
проектите,
заявената разходите одобрени от
помощ
по проект
МИГ
от МИГ

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления,
подадени в МИГ

4

5

2466258.53

6

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева

ПРИОРИТЕТИ

Заявен общ
размер на
Одобрен
разходите
бюджет на
по
субсидията за
заявления,
целия период
подадени в
МИГ

1

2

Приоритет 1: Създаване на
поминък, който опазва богатствата
на територията
Приоритет 2: Подобряване и
разнообразяване на живота и
привличане интереса към
територията
Общо:

3

Заявен общ
Заявен
Одобрен
Одобрен
Субсидия
ОСТАТЪК
размер на
Субсидия
общ
общ
общ
Заявена
по
субсидията
по
размер на
размер на
размер на
субсидия
проектите Сключени
по
проектите разходите
разходите
разходите
към
, одобрени договори
колона 2
заявления,
, одобрени по проект
по проект
по проект
УО/ДФЗ
от
подадени в
от МИГ
към
от
минус
от МИГ
УО/ДФЗ
МИГ
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
колона 11
4

1833000.00

4629400.06

1100000.00

854496.62

2933000.00 5483896.68

5

6

7

8

9

2314700.04 2485732.04 1242866.02 2485732.04 1242866.02

10

11

Процент
на
одобрение
колона 11
разделена
на колона
2

12

13

0

0

1833000

0

0

854496.62

0

0

0

1100000

0

0

3169196.66 3340228.7 2097362.6 3340228.7 2097362.6

0

0

0

2933000

0

0

854496.62

854496.62

854496.62

Области с поставен акцент, за които в най-голяма
степен допринасят проектите

1

2
1А

Стимулиране на трансфера на
знания и иновациите в
областта на селското и
1B
горското стопанство и
селските райони с акцент
върху следните области:

1C

14

0

854496.62

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата;
2. Таблицата се попълва за годината на доклада

Приоритетина съюза за
развитие на селските
райони

Изплатена
субсидия

Стимулиране на иновациите,
сътрудничеството и развитието на базата от
знания в селските райони;
Укрепване на връзките между селското
стопанство, производството на храни,
горското стопанство и
научноизследователската дейност и
иновациите, включително с цел подобряване
на екологичното управление и екологичните
показатели;
Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство;

Субсидия Субсидия
Брой
Брой
Брой
по
по
изплатени
Изплатена
одобрени
одобрени
проектите проектите
заявления
субсидия в
заявления от заявления
, одобрени , одобрени
отДФЗ в
лв.
МИГ
от ДФЗ
от МИГ в от ДФЗ в
лв.
лв.
лв.
3

4

5

6

7

8

Повишаване на
жизнеспособността на
земеделските стопанства и
2A
конкурентоспособността на
всички видове
селскостопанска дейност във
всички региони и насърчаване
на новаторските технологии в
селското стопанство и
устойчивото управление на
2B
горите, с акцент върху
следните области:

насърчаване на организацията
на хранителната верига,
включително преработката и
3A
предлагането на пазара на
селскостопански продукти,на
хуманното отношение към
животните и управлението на
риска в селското стопанство с
акцент върху следните
области:

Възстановяване, опазване и
укрепване на екосистемите,
свързани със селското и
горското стопанство, с акцент
върху следните области:

Подобряване на икономическите резултати
на всички земеделски стопанства и
улесняване на преструктурирането и
модернизирането на стопанствата, особено с
оглед на увеличаването на пазарното
участие и ориентация и на
разнообразяването в селското стопанство;
Улесняване на навлизането на земеделски
стопани с подходяща квалификация в
селскостопанския сектор, и по-специално
приемствеността между поколенията;

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто
им интегриране в селскостопанската и
хранителната верига посредством схеми за
качество, които да добавят стойност към
селскостопанските продукти, популяризиране
на местните пазари и къси вериги на
доставки, групи на производителите и
организации и междубраншови организации;

3B

Подпомагане на превенцията и управлението
на риска на стопанствата;

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни
или други специфични ограничения и
земеделие с висока природна стойност,
както и на състоянието на европейските
ландшафти;

4B

4C

14

Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите;
Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им;

6

5A

Насърчаване на ефективното
използване на ресурсите и
подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива
на изменението на климата
икономика в селското
стопанство, сектора на
храните и горското
стопанство, с акцент върху
следните области:

5B

5C

5D
5E

6A
Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляването на
бедността и икономическото
6B
развитие в селските райони, с
акцент върху следните
области:
6C

FA

Повишаване на ефективността при
потреблението на вода в селското
стопанство;
Повишаване на ефективността при
потреблението на енергия в селското
стопанство и хранително-вкусовата
промишленост;
Улесняване на доставките и използването на
възобновяеми източници на енергия, на
странични продукти, отпадъци и остатъци, и
други нехранителни суровини за целите на
биоикономиката;
Намаляване на емисиите на парникови
газове и амоняк от селското стопанство;
Стимулиране на съхраняването и
поглъщането на въглерода в сектора на
селското и горското стопанство;
Улесняване на разнообразяването,
създаването и развитието на малки
предприятия, както и разкриването на
работни места;
Стимулиране на местното развитие в
селските райони;
Подобряване на достъпа до информационни
и комуникационни технологии (ИКТ),
използването и качеството им в селските
райони;
Друга област

6

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР – неприложимо към периода на доклада
Таблицата се попълва за годината на доклада

Мярка

Приоритет

1

2

Област

3

4

Индикатор

5

6

Брой/

Брой/

Площ/
Размер за
проекти,
одобрени от
ДФЗ за
периода на
доклада
7

Площ/
Размер за
проекти,
изплатени от
ДФЗ за
периода на
доклада

За мярката за сътрудничество (член 35 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013, където е
приложимо

P1

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и горското
стопанство и селските райони

1B

Укрепване на връзките между селското
стопанство, производството на храни,
горското стопанство и
научноизследователската дейност и
иновациите, включително с цел подобряване
на екологичното управление и екологичните
показатели

За мярка 1.1 и др. подобни, включени в
стратегията за ВОМР

P1

Стимулиране на трансфера на знания и
иновациите в областта на селското и горското
стопанство и селските райони

1C

Поощряване на ученето през целия живот и
професионалното обучение в секторите на
селското и горското стопанство

P2

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички региони; 2A
насърчаване на новаторски селскостопански
технологии и устойчивото управление на горите

Подобряване на икономическите резултати на
всички земеделски стопанства и улесняване
на преструктурирането и модернизирането на
Брой на стопанствата/ бенефициентите,
стопанствата, особено с оглед на
получаващи подкрепа
увеличаването на пазарното участие и
ориентация и на разнообразяването в селското
стопанство

P2

Подобряване на жизнеспособността на
стопанствата и конкурентоспособността на
всички видове земеделие във всички региони; 2B
насърчаване на новаторски селскостопански
технологии и устойчивото управление на горите

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

Брой на стопанствата/ бенефициентите,
получаващи подкрепа

0

0

P3

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското стопанство

3A

Подобряване на конкурентоспособността на
първичните производители чрез по-доброто
им интегриране в селскостопанската и
хранителната верига посредством схеми за
Брой на стопанствата/ бенефициентите,
качество, които да добавят стойност към
получаващи подкрепа
селскостопанските продукти, популяризиране
на местните пазари и къси вериги на
доставки, групи на производителите и
организации и междубраншови организации

0

0

P3

Насърчаване на добро организиране на
хранителната верига, в т.ч. преработката и
търговията със селскостопански продукти,
хуманното отношение към животните и
управлението на риска в селското стопанство

3B

Подпомагане на превенцията и управлението Брой на стопанствата/ бенефициентите,
на риска на стопанствата
получаващи подкрепа

6

0

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 8.1 до 8.4, 17.1 и др.
подобни на тях, включени в стратегията за
ВОМР

Проекти за сътрудничество по мярката за
сътрудничество (член 35 от Регламент
(ЕС) № 1305/2013

0

0

Брой на участниците в обучения

0

0

14

0

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

P4

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях,
включени в стратегията за ВОМР

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или
други специфични ограничения и земеделие с
Обща подпомогната площ (ха)
висока природна стойност, както и на
състоянието на европейските ландшафти (За
земеделие и развитие на селските
райони)

0

0

4A

Възстановяване, опазване и укрепване на
биологичното разнообразие, включително в
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или
други специфични ограничения и земеделие с Обща подпомогната площ (ха)
висока природна стойност, както и на
състоянието на европейските ландшафти (За
горско стопанство)

0

0

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

4A

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За земеделие и развитие на
селските райони)

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

4B

Подобряване управлението на водите,
включително управлението на торовете и
пестицидите (За горско стопанство)

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им
(За
Обща подпомогната площ (ха)
земеделие и развитие на селските
райони)

0

0

P4

Възстановяване, опазване и укрепване на
екосистемите, свързани със селското и
горското стопанство

4C

Предотвратяване на ерозията на почвите и
подобряване на управлението им (За горско Обща подпомогната площ (ха)
стопанство)

0

0

Обща подпомогната площ (ха)

0

0

P5

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

0

0

5A

Повишаване
на
ефективността
при
потреблението на вода в селското стопанство (Отнася се за площта, обхваната от
инвестиции за напояване)

Общ размер на инвестициите

P5
За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 и др.
инвестиционни мерки, включени в стратегията
за ВОМР

За мярка 4 и др. подобни, включени в
стратегията за ВОМР

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях,
включени в стратегията за ВОМР

5B

Повишаване
на
потреблението на
стопанство
и
промишленост

ефективността
при
енергия в селското
(Сума
от
всички
допустими
хранително-вкусовата
инвестиционни разходи - публични и
частни)

Улесняване на доставките и използването на Общ размер на инвестициите
възобновяеми източници на енергия, на
странични продукти, отпадъци и остатъци, и (Сума
от
всички
допустими
други нехранителни суровини за целите на инвестиционни разходи - публични и
биоикономиката
частни)

0

0

0

0

0

0

0

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

5C

P5

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове
Обща площ (ха)
и амоняк от селското стопанство

0

0

P5

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

5D

Намаляване на емисиите на парникови газове Брой на подпомаганите животински единици
и амоняк от селското стопанство
(ЖЕ)

0

0

P5

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

5E

Стимулиране
на
съхраняването
и
поглъщането на въглерода в сектора на Обща площ (ха)
селското и горското стопанство

0

0

P5

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 15.1 и др. подобни на тях,
включени в стратегията за ВОМР

Насърчаване на ефективното използване на
ресурсите и подпомагане на прехода към
нисковъглеродна и устойчива на изменението
на климата икономика в селското стопанство,
сектора на храните и горското стопанство

0

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове

ТИПОВЕ
КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1

Брой регистрирани
заявления от
кандидати за
одобрение от МИГ

Цел за периода
2014 – 2020

Брой внесени
Процент
заявления от МИГ за
Брой одобрени
Брой сключени
на
одобрение от
заявления от УО/ДФЗ договори с кандидати
одобрение
УО/ДФЗ
колона 12
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на
за отч.
от скл. на разделена
период
спораз.
период
спораз.
период
спораз.
на колона
2

Брой одобрени
заявления от МИГ

(брой)

за отч.
период

от скл. на
спораз.

за отч.
период

от скл. на
спораз.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Процент
на
изплащане

Брой договори с
изплатена субсидия

за отч.
период

от скл. на
спораз.

колона 15
разделена
на колона
2

14

15

16

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ

12

МИГ
Публичен орган/община

6

2

4

2

4

2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

НПО

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

17

11

13

11

13

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

16

6

7

6

7

други
ЧАСТНИ
Малко или средно
предприятие
Микропредприятие(Моля
, отбележете и
юридическата форма)

35

Физическо лице
ЕТ
Лице, регистрирано по
ТЗ
Друго(ако е приложимо)

2

2

Общо от ЕЗФРСР:

47

36

41

19

24

19

24

0

0

0

0

0

0

0

0

ОБЩО:

47

36

41

19

24

19

24

0

0

0

0

0

0

0

0

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева

ТИПОВЕ КАНДИДАТИ/
ПОЛУЧАТЕЛИ

1

Заявен
общ
Одобрен
размер на
бюджет на
разходите
субсидият
по
а за целия
заявления
период
подадени в
МИГ
2

3

Заявен общ
Заявен
Одобрен
размер на
Субсидия
общ
общ размер
субсидията
по
размер на
на
по
проектите разходите
разходите
заявления,
, одобрени по проект
по проект
подадени в
от МИГ
към
от МИГ
МИГ
УО/ДФЗ
4

5

6

7

Процент
Одобрен
Субсидия
ОСТАТЪК
на
общ
Заявена
по
одобрение
размер на
субсидия
проектите Сключени
Изплатена
разходите
колона 11 субсидия
към
, одобрени договори
колона 2
по проект
разделена
УО/ДФЗ
от
от
минус
УО/ДФЗ
на колона
УО/ДФЗ
колона 11
2
8

9

10

11

12

13

14

от ЕЗФРСР
ПУБЛИЧНИ
МИГ
Публичен орган/община
НПО

1050000

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

854496.62

0

0

0

0

0

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1833000

4629400.06

2314700.04

0

0

0

0

0

512465.94

0

0

0

0

0

други
ЧАСТНИ

2485732.04 1242866.02

Малко или средно предприятие
Микропредприятие(Моля,
отбележете и юридическата
форма) ЕООД
Физическо лице

1460800.16

730400.08

ЕТ
Лице, регистрирано по ТЗ

1024931.88

Друго(ако е приложимо)
Общо от ЕЗФРСР:

2933000

5483896.7 3169196.66

3340228.66 2097362.6 3340228.66 2097362.6

0

0

0

0

0

0

ОБЩО:

2933000

5483896.7 3169196.66

3340228.66 2097362.6 3340228.66 2097362.6

0

0

0

0

0

0

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева
Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ

Име на проекта

Заявен общ
размер на
разходите по
заявления
подадени в
МИГ

1

3

4

Заявен общ
Одобрен
Субсидия
размер на
% на
общ размер
по
субсидията по
заявената на разходите проектите,
заявления,
помощ по проект от одобрени
подадени в
МИГ
от МИГ
МИГ
5

6

7

8

Отхвърле
но/
оттеглено Мотив за
/
отхвърляне
анулирано
заявление

Резерви

7.1

8.1

9

10

Заявен общ
размер на
Заявена
разходите субсидия
по проект
към
към
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
11

12

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
Подмярка 19.2-4.1. Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства
Закупуване на комбайн за
прибиране на лавандула
Закупуване на земеделска техника
Закупуване на специализирана
земеделска техника
Закупуване на трактор за
отглеждане на лавандулови
насаждения
Закупуване на трактор
Закупуване на земеделска техника

0.00

0.00

50%

0

0

оттеглено

133900.00

66950.00

50%

133900.00

66950.00

одобрено

82525.00

41262.50

82525.00

41262.50

149620.99

74810.50

149620.99

74810.50

Създаване на трайни насаждения от
лавандула и закупуване на
селскостопанска техника за
обработката им

93936.00
137328.93

46968.00
68664.47

Закупуване на земеделска техника
Закупуване на трактор
Закупуване на култиватор и система
за контрол на нормата
Закупуване на земеделска техника

50%
50%

148056.33

74028.17

79533.20

39766.60

149870.00

74935.00

93936.00
137328.93

одобрено

46968.00
68664.47

одобрено

50%

79533.20

след ТФО не
получава
отхвърлено мин. сбор
точки за
класиране
одобрено/
39766.60 резерва

149870.00

74935.00
след ТФО не
получава
отхвърлено мин. сбор
точки за
класиране

50%
72500.66

148643.08

74321.54

148790.65

74395.33

108150.00

54075.00

70302.19
149978.60

35151.10
74989.30

50%
50%
50%
50%
50%

0
66950.00

82525.00

41262.50

149620.99

74810.50

93936.00
137328.93

46968.00
68664.47

0

0

79533.20

39766.60

149870.00

74935.00

0

0

148643.08

74321.54

148790.65

74395.33

108150.00

54075.00

70302.19

35151.10

149978.60

74989.30

одобрено

50%

145001.32

0
133900.00

одобрено

50%

Закупуване на челен товарач

Закупуване на трактор

одобрено

50%

Закупуване на земеделска техника

Закупуване на хедер за царевица

50%

-

148643.08

одобрено

74321.54
148790.65

74395.32

108150.00

54075.00

70302.19

35151.10

149978.60

74989.30

одобрено/
резерва
одобрено/
резерва
одобрено/
резерва
одобрено/
резерва

Одобрен
общ
Одобрена
размер на
Изплатена
разх. по
субсидия
проект от субсидия
УО/ДФЗ
от
УО/ДФЗ
13
14
15

Инвестиционен проект за
закупуване на инвентар за
отглеждане на ябълки и сливи
Закупуване на комбайн за
прибиране на лавандула
Закупуване на земеделска техника
Инвестиционен проект за създаване
на лавандула, закупуване на
земеделска техника и инвентар
Модернизация на земеделско
стопанство за лавандула

76000.00

21983.00
38000.00

150000.00

75000.00

149730.25

74865.13

149517.59

74758.80

76000.00

150000.00

128517.59

74865.13
64258.60

68031.92

126137.50

63068.75

Изграждане на склад за временно
съхранение на селскостопанска
продукция

50%

126137.50

63068.75

73139.45

Създаване на трайни насаждения
лавандула и закупуване на техника
за нуждите на стопанството

50%
28700.00

14350.00

0.00

0.00

128495.75

64247.88

50%

0

0

128495.75

64247.88

60450.00

Инвестиция в материален актив изграждане на склад

50%
149466.42

74733.21

Инвестиционен проект за
закупуване на трактор и инвентар

50%
150000.00

75000.00

109648.98

54824.49

оттеглено

Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД
след ТФО не
получава
отхвърлено мин. сбор
точки за
класиране

50%
120900.00

21983.00

76000.00

38000.00

150000.00

75000.00

149730.25

74865.13

128517.59

64258.60

0

0

0

0

126137.50

63068.75

0

0

0

0

0

0

128495.75

64247.88

0

0

0

0

0

0

109648.98

54824.49

одобрено

50%

Инвестиция в материални активи за
първично селскостопанско
производство

одобрено
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД

50%
146278.90

одобрено
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД

50%
136063.84

одобрено/
75000.00 резерва

43966.00

одобрено

149730.25
50%

одобрено

38000.00

50%

65077.41

Технологична модернизация на
животновъден комплекс в с.
Овчарово

Инвестиционен проект за
закупуване на инвентар за
производство на сладки картофи

50%

21983.00

50%
130154.82

Инвестиционен проект за
закупуване на трактор и инвентар
Създаване на нови насаждения от
лавандула за добив на биологични
суровини и закупуване на машина за
косенето и прибирането й

43966.00

50%

Модернизация на земеделско
стопанство за етерично-маслени
култури

Закупуване на земеделска техника и
посадъчен материал - лавандула

одобрено

50%
43966.00

одобрено

50%
109648.98

54824.49

Инвестиционен проект за
закупуване на нова селскостопанска
техника

след ТФО не
получава
отхвърлено мин. сбор
точки за
класиране
Проектното
предложение
отхвърлено не отговаря
на критерии
за ОАСД

50%
113000.00

56500.00

Закупуване на селскостопанска
техника за обработка на 220 дка
лавандула

50%

0

0

0

0

144890.4

72445.19

0

0

0

41658.54

20829.27

0

0

0

199925.9

99962.95

0

0

0

147900.00

73950.00

144890.38

72445.19

50.00%

144890.38

72445.19

41658.54

20829.27

50.00%

41658.54

20829.27

199925.9

99962.95

50.00%

199925.9

99962.95

157048.00

157048.00

100%

157048.00 157048.00

157048

157048

0

0

0

264415.67

264415.67

100%

264415.67 264415.67

264415.7

264415.7

0

0

0

4609534.83

2515499.25

3173013.2 1797238.24

0

0

0

Подмярка 19.2-4.2 Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански
продукти

"Изграждане и оборудване на
цех за сушене на сливи”
Закупуване на оборудване за
производство на плодови
сокове
Закупуване на оборудване за
винарска изба в с. Стожер,
община Добричка
Подмярка 19.2-6.4. Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности
Подмярка 19.2-7.2 Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура

Инвестиции в подобряването на
малка по мащаби
инфраструктура в селата Ф.
Дянково, Воднянци, Бенковки,
община Добричка
Инвестиции в подобряването на
малка по мащаби
инфраструктура в селата
Стефаново, Одърци, Плачи дол
в община Добричка.
Подмярка 19.2-7.5. Подкрепа за публично
ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура
Подмярка 19.2-7.6. Проучвания и инвестиции,
свързани с възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство
Общо:

2466258.56 1443860.92

706754.64 353377.315

