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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Характеристиките на Стратегията за
местно развитие на сдружение „Местна
инициативна група Добричка” са определени
от философията на подхода ЛИДЕР през
програмния период 2007-2013, надграден през
настоящия програмен период 2014-2020, във
„Водено от общностите местно развитие” и се
изявяват като резултати за устойчиво
развитие на територията на МИГ Добричка.
Стратегията за Водено от общностите
местно развитие е разработена съобразно
спецификата на територията, установените
потребности на заинтересованите страни,
местния потенциал и условия за растеж.
Поставените общи и специфични цели и
предвидените мерки за изпълнение имат
приоритен характер за местните хора и
допълващ по отношение на общинския план
за развитие на територията.
Насърчаването и стимулирането на
иновациите е хоризонтална приоритетна
политика, вградена в Стратегията за ВОМР на
МИГ Добричка. Мерките залегнали в
Приоритет 2, с две специфични цели, са
насочени към въвеждането на иновативен
подход за разрешаването на съществуващи
проблеми по отношение на публичните
(социални)
услуги,
съхраняването
и
капитализирането на потенциала от местните
природни ресурси и дадености. Мерките,
включени за постигането на Приоритет 1 и
специфичните му цели, са насочени към
подпомагане и насърчаване създаването на
нови продукти и бизнес услуги.

Мониторингът на Стратегията за ВОМР в
период една година преди края на договаряне
на проекти (2020 г.), може да се определи
като процес на системно събиране, обработка
и анализ на информация за хода на
реализацията на Стратегията за местно
развитие и постигането на поставените цели.
Оценката на този етап в края на 2019 г.,
обхваща
резултатите
постигнати
от
задоволяването
на важни
обществени
потребности в резултат на предвидените в
стратегията интервенции, както и резултатите
и положителното въздействие, произведени
от тях.
Мониторинга и оценката се осъществяват
в съответствие с определени критерии за
адекватност,
ефикасност,
ефективност,
устойчивост и т.н. Като правило оценката се
базира на специално събрана и анализирана
информация, за отчитане на напредъка, да се
идентифицират проблеми, както и да се
определят начините, по които да се подходи
към тяхното разрешаване и развитие.
Стратегията не би могла да бъде
ефективна без пълноценното участие на
основните
заинтересовани
страни
и
бенефициентите в нейното изпълнение
Целта
на
настоящия
междинен
мониторингов доклад е да представи
обобщение на оценка на Стратегията за
ВОМР до края на 2019г., за изпълнение на
задълженията на сдружение „МИГ Добричка”
по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент
(ЕС) 1303/2013.
Мониторингът
и
контролът
на
изпълнението на СВОМР е неразделна част от
общия процес за реализиране на публични
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политики. Мониторингът на СВОМР следва
да осигури и удостовери ефективното и
ефикасно изпълнение на различните секторни
и тематични политики за развитие, които
попадат в предметния обхват на местното
самоуправление и да гарантира широк
обществен достъп до тях, като напредъкът
към текущия момент се сравни с
първоначалните очаквания. Една от целите
също така е, да се определят при
необходимост корективни действия в случай
на отчитане на несъответствие.

II. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Оценката
на
изпълнението
на
Стратегията за местно развитие се провежда в
рамките на Споразумение за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно
развитие № РД 50-27/05.04.2018 г. между
Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2014-2020 г. и сдружение „Местна
инициативна група Добричка“.
Оценката на Стратегията се извършва в
различни аспекти, сред които най-често
реализирани са:
Мониторинг и оценка на процесите:
анализира се и се оценява как и до каква
степен се изпълнява Стратегията, дали
функционира, така както е планирано, засяга
съответствието на извършваните дейности и
нтервенции със законовите и нормативните
изисквания, съдържанието на Стратегията и
очакванията на заинтересованите страни от
територията.

Мониторинг и оценка на резултатите:
Оценява се до каква степен се постигат
очакваните резултати на Стратегията. Тази
оценка се съсредоточава преди всичко върху
резултатите и постиженията (включително
странични, непланирани или нежелани
ефекти), за да се прецени ефективността на
Стратегията.
При оценяването на постиженията може
също да се оценят обявените процедури, за да
се разбере как са получени резултатите или
защо не са постигнати очакваните ефекти.
Мониторинг и оценка на въздействието:
Анализира се и се оценява въздействието на
Стратегията за местно развитие в различните
сфери, както и чистият ефект на определени
процедури за подпомагане.
Могат да се сравнят ефектите от
Стратегията с това, което би се случило,
ако тя не е била одобрена, финансирана и
изпълнявана.
Избраният инструментариум за мониторинг
е кабинетен анализ, което позволява да се
интегрират външни и вътрешни оценки,
субективни и обективни източници на
информация.
Методологическата работа е реализирана
на три основни етапа - кабинетен анализ,
частично проучване и анализ на резултатите:
Кабинетен анализ
Проучени са редица документи, отнасящи
се до изследването. Тук се включва преглед
на документи, които очертават социалната,
икономическата и техническата рамка на
заданието.
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Анализ и обобщение на получените
резултати от проучванията/изследването и
кабинетния анализ.
В обобщен вид документалният анализ
заедно с анализа на допълнително събрана
статистическа
информация,
идентифицирането на основните проблеми и

извеждането
на
добри
примери
са
емпиричната база за извършване оценка на
постигнати успехи, констатирани трудности и
проблеми както и идентифициране на
потребности или удоволетвореност на
населението.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР
1. Мониторинг и оценка
Процесът на оценка за прилагане на Стратегия за териториално местно развитие не би
могъл да се разглежда и обследва нито едностранно, нито самоцелно. На документ от ранга на
„Стратегия за местно развитие” с почти десет годишен период на въздействие, в едно с процесите
произтичащи след одобрението му и преминаване към изпълнение, би следвало да се обърне
подобаващо внимание и с необходимата отговорност да се проследят етапите на напредък,
развитие, устойчивост на постигнатите резултати, ефективност и полза за обществото, като фокуса
би било добре да попада както върху повишаване на благосъстоянието на местните хора, като
група или индивидуално, така и върху повишаване нивото на заобикалящата ги среда и качеството
на живот.
Етапът на прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка е едва в края на втората
година от стартирането през месец Април 2018 г. Периодът не е напълно достатъчен за достигане
на кардинални постижения или промени, но след година и половина действие, оценката може да се
приеме за междинна от една страна и от друга - със средствата на количествени и качествени
измерители, анализиране на базата на достоверна информация, да се достигне до заключение и да
се определи реално нивото на напредък на еднофондовата Стратегията за местно развитие на
Местна инициативна група Добричка, получаваща финансиране чрез ЕЗФРСР за програмния
период 2014-2020 г. от Програмата за развитие на селските райони.
Базирана е на здрава основа, положена от реализираната Стратегия за местно развитие
(СМР) по Договор № РД 50-145 от 2011 г. по подхода LEADER (13.10.2011 г.) през програмния
период 2007-2013 г. Реализирането на Стратегията към онзи момент осигурява успешен и правилен
подход към територията в решаването на нейните належащи проблеми. Сдружението изгражда
капацитет и доверие у местните неформални лидери. Включването на гражданите в процесите на
изпълнение на дейностите по Стратегията, утвърждава сдружение МИГ Добричка като
организация, работеща активно за местното устойчиво развитие и безспорно доказа ползата за
територията от прилагането на подхода ЛИДЕР. Създава се екип с капацитет и административен
опит за управление.
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Цялостно изпълнение на Стратегията за
местно развитие 2007 - 2013:
3,500,000.00
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1,000,000.00
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Цялостно изпълнение на
Стратегията за местно
развитие 2007 - 2013:

Бюджет по
СМР(лева)

Подадени
проекти
(брой)

Одобрени
разходи
(лева)

Договаряне
(%)

3,220,000.00

69

3,027,591.53

94.02%

За времето на изпълнение на Стратегията до 2015 г. в МИГ Добричка са подпомогнати 42ма бенефициенти от трите сектора, изпълнени са 52 договора с 4 212 123,67 лв. одобрени за
финансиране разходи.
Приети са общо 69 проектни предложения като заявления за подпомагане на обща стойност
6 118 066,31 лв. От тях договорирани са 61 проекта с обща стойност на разходите, за които се
кандидатства - 5 325 957,93 лв.

Тези добавена стойност за територията е оценена от местната общност като
основен е приноса на екипа на МИГ.
Същевременно подобрена е жизнената среда за 71,8 % (14 953 души) от населението,
осигурени са нови услуги в 47 от общо 68 села на територията на МИГ Добричка.
Таблица 1: Оценка на изпълнената Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР, през
програмния период 2007 – 2013 г., финансирана от ЕЗФРСР.
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Изпълнение на Стратегия за местно развитие по Договор № РД50-145/ 13.10.2011 г. за
предоставяне на финансова помощ на МИГ Добричка по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии
за местно развитие“ ПРСР 2007-2013 г.
Мярка от СМР
41/121 Модернизиране на
земеделските стопанства
41/123 Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти
41/311 Разнообразяване към
неземеделски дейности
41/312 Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия
41/321 Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони
41/322 Обновяване и развитие на
населените места
41/323 Опазване и подобряване на
селското наследство

Цялостно изпълнение на
Стратегията за местно развитие
2007 - 2013:

Бюджет по
СМР(лева)

Подадени
проекти (брой)

Одобрени
разходи (лева)

Договаряне
(%)

1 153 607,50

38

1 202 355,22

100,00%

316 392,50

5

262 388,13

82,93%

105 000,00

2

102 239,62

97,37%

495 000,00

9

357 151,02

72,15%

484 220,00

6

479 917,81

99,11%

650 000,00

7

608 338,13

93,59%

15 780,00

2

15 201,60

96,33%

3 220 000,00

69

3 027 591,53

94,02%

Налице е вече необходимата критична маса от заинтересовани граждани във възрастовата
граница до 65 години, способни да реализират Стратегията за „Водено от общностите местно
развитие” на сдружение „Местна инициативна група Добричка” през програмен период 2014 –
2020 г.

Графично изобразяване в процентно съотношение на усвоените средства по мерки от
Бюджета за Безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Стратегията на МИГ Добричка
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Изпълнение на Стратегия за местно развитие по Договор № РД50-145/ 13.10.2011 г.
за предоставяне на финансова помощ на МИГ Добричка по мярка 4.1 „Прилагане
на стратегии за местно развитие“ ПРСР 2007-2013г.
41/121 Модернизиране на
земеделските стопанства

1%

41/123 Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти

20%
36%

41/311 Разнообразяване към
неземеделски дейности

15%

15%

41/312 Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия

10%
3%

41/321 Основни услуги за
населението и икономиката в
селските райони
41/322 Обновяване и развитие на
населените места

Бюджет по СМР(лева)

3 220 000,00

Подадени проекти
(брой)

Одобрени разходи
(лева)

Договаряне
(%)

69

3 027 591,53

94,02%

Основна цел на първата приета, финансирана и изпълнена Стратегия за местно развитие
(СМР) на МИГ Добричка е: „Територията на МИГ Добричка да се превърне в жизнена селска
среда чрез целенасочени действия в партньорство на местната общност“. Ефективността на
изпълнението на СМР се измерва основно като стойност и брой на сключените договори изпълнени дейности по проектите, подадени по включените в нея мерки. В периода на изпълнение
от ноември 2011 до септември 2015 г., Стратегията демонстрира икономическа ефективност. В
МИГ Добричка са постъпили 69 заявления за подпомагане от 50 частни и 3 публични
бенефициента. Общият размер на инвестиционните намерения е в размер на 6 118 066,31 лв., от
които 1 159 057,80 лв. са на публичния сектор и 4 959 008,51 лв. – на частния. Субсидията по тях е
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над 3 590 000 лв., което представлява около 111, 5 % от бюджета, предоставен на МИГ по Ос 1 и
Ос 3 на ПРСР 2007-2013, в размер на 3 220 000,00 лв..
Инвестициите, реализирани чрез проектите по СМР, въздействат върху 69,12 % от
територията на община Добричка или в 47 села (от общо 68). 78,35 % от населението на общината
се ползва от подобрената социална среда. Делът на субсидиите за подкрепа на частния сектор са
61,92 % от общия размер на одобрените за финансиране от СМР средства. Инвестиции над 4
милиона лева допринасят за увеличаване с 4,52 % на ДМА в община Добричка. Работните места,
генерирани само от частния сектор в следствие на прилагането на СМР са 22.
Подготовката на изработване и прилагане на Стратегия за водено от общностите
местно развитие за втори програмен период (2014 - 2020), обхваща широк кръг от
характерните за района физически и юридически лица, което е фактор за обективна оценка
относно заинтересованите страни с потенциал за включване в изпълнението на бъдещата (в
случая настояща) Стратегия за ВОМР.
Изходните индикатори и индикаторите за резултат са представени както за цялата
Стратегия за ВОМР, така и по отделните подмерки включени в нея. Индикаторите са заложени в
информационна система, което позволява да се получава актуална информация за всеки
индивидуален договор и за обобщените показатели за СВОМР. Системата за текущ мониторинг и
оценка на прилагането на Стратегията за ВОМР обезпечава:
• регулярно събиране и анализ на информация през целия период на действие на СВОМР;
• обективна оценка на хода на изпълнението;
• подпомагане на вземането на решения за ефективно управление на Стратегията.
Така системата предоставя своевременно наблюдение на резултатите, съпоставяне на постигнатото
с планираното и измерване на ефекта върху територията.
Таблица 2: Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Мерна
единица

Цел до
края на
СВОМР

Изпълнение
към
31.12.2018 г.

Изпълнение
към
12.2019 г.

Консултирани потенциални
бенефициенти

Брой

150

53
(35,33%)

93
(62%)

Подадени заявления за
кандидатстване по СВОМР

Брой

50

5 (10%)

41 (82%)

Проекти, финансирани по СВОМР

Брой

47

-

-

Бенефициенти, подпомогнати по
СВОМР

Брой

43

-

-

Участници в обучения

Брой

100

40 (40%)

147 (147%)
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Участници в дейности/ инициативи/
мероприятия организирани от МИГ

Брой

1000

287 (28,7%)

953 (95,3%)

Дейности за придобиване на умения
и постигане на обществена активност

Брой

20

7 (36%)

17 (85%)

Подпомогнати иновативни дейности/
продукти/ услуги/ технологии

Брой

6

-

-

Брой

32

-

-

Брой

7

-

-

Брой

2

-

-

Население в територията, което се
възползва от подобрените услуги/
инфраструктура

Процент

(сумарно
по всички
мерки)

-

-

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

Брой

1500

-

-

Работни места, създадени в
подпомогнатите проекти
Проекти за повишаване на интереса
към територията (дейности и обекти)
Резултатен
Проекти с принос за опазване на
околната среда (директен)

35%

Таблица 3: Индикатори по мерки
Индикатори по подмярка 19.2-4.1
Вид
индикатор
Изходен

Резултат

Проекти, финансирани по мярката

Брой

Цел до края на
стратегията
25

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

25

Подпомогнати стопанства с размер от 8000
до 25 000 Е СПО

Брой

10

Проекти за подкрепа на стопанства от
чувствителните за СВОМР сектори

Брой

5

Проекти, свързани с иновации

Брой

3

Създадени нови работни места

Брой

15

Индикатор

Мерна единица

Индикатори по подмярка 19.2-4.2
Вид
Индикатор
индикатор
Изходен
Проекти, финансирани по мярката

Мерна единица
Брой

Цел до края на
стратегията
3
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Резултат

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

3

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

Брой

3

Проекти, свързани с иновации

Брой

1

Създадени нови работни места

Брой

7

Индикатори по подмярка 19.2-6.4
Вид
индикатор
Изходен

Резултат

Проекти, финансирани по мярката

Брой

Цел до края на
стратегията
5

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

5

Проекти, свързани с иновации

Брой

1

Въведени нови производства

Брой

1

Въведени нови услуги

Брой

2

Създадени нови работни места

Брой

8

Процент от
жителите на
територията

10%

Индикатор

Население, ползващо услуги, създадени в
резултат на проектите

Мерна единица

Индикатори по подмярка 19.2-7.2
Вид
индикатор
Изходен

Резултат

Проекти, финансирани по мярката

Брой

Цел до края на
стратегията
5

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

1

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

Брой

1

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

Брой

2

Население в територията, което се ползва от
подобрената среда.

Процент от
населението на
територията

20%

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

Брой

1000

Индикатор

Мерна единица
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Индикатори по подмярка 19.2-7.5
Вид
индикатор
Изходен

Резултат

Проекти, финансирани по мярката

Брой

Цел до края на
стратегията
1

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

1

Проекти, свързани с иновации

Брой

1

Създадени нови атракции, предоставящи
услуги с познавателна или образователна цел

Брой

1

Създадени нови работни места

Брой

2

Ползватели - деца и младежи;
уязвими групи от населението в т.ч
малцинства

Брой

500

Индикатор

Мерна единица

Индикатори по мярка 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията
на МИГ Добричка”
Вид
индикатор
Изходен

Резултат

Проекти, финансирани по мярката

Брой

Цел до края на
стратегията
6

Бенефициенти, подпомогнати по мярката

Брой

6

Дейности/ проведени събития повишили
интереса към територията

Брой

4

Обекти, свързани с природно наследство,
подобрили привлекателността си

Брой

1

Обекти, свързани с историческо наследство,
подобрили привлекателността си

Брой

1

Дял от населението, обхванато от проектните
дейности

Процент

15%

Индикатор

Мерна единица
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2. Изпълнение на СВОМР за предходния отчетен период 2018 година
2.1. Прилагане на процедури за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ –
2018 г.
През календарната 2018 г. са обявени два приема на проектни предложения по подмерките
включени в СВОМР, както следва:
2.1.1. Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – първи
прием.
Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на
доставка;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
- подобряване опазването на околната среда.
Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. – първи прием:
Номер на
процедура

BG06RDNP00
1-19.087

Име на процедура

Брой подадени
проектни
предложения

Обща стойност на
подадените проектни
предложения

Стойност на
подадените проектни
предложения БФП
(в лева)

МИГ Добричка подмярка 19.24.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

441 328.89 лв.

220 664.45 лв.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2. – първи прием:
Номер на
процедура

BG06RDNP00
1-19.087

Име на процедура

Брой одобрени
проектни
предложения

Обща стойност на
одобрените проектни
предложения

Стойност на
одобрените проектни
предложения БФП
(в лева)

МИГ Добричка подмярка 19.24.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

440 937.17 лв.

220 468.59 лв.
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2.1.2. Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи прием
Цели на процедурата:
- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в района на община Добричка.
- Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ Добричка до услуги в сферата
на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги,
свързани с информационните и комуникационни технологии;
- Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.
Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
подадени
проектни
предложен
ия

BG06RDNP
001-19.098

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

2

Обща стойност на
подадените
проектни
предложения

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)

433 032.95 лв.

433 032.95 лв.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложен
ия

BG06RDNP
001-19.098

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

2

Обща стойност на
одобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения БФП
(в лева)

433 032.95 лв.

433 032.95 лв.
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3. Изпълнение на СВОМР през отчетен период 2019 година
3.1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ –
2019 г.
През календарната 2019 г. бяха обявени три приема на проектни предложения по подмерките включени в СВОМР, както следва:
3.1.1. Процедура № BG06RDNP001-19.232 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства”
Цели на процедурата: За разнообразяване на земеделската продукция, произвеждана на
територията на МИГ Добричка, и за повишаване качеството й чрез:
-

модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии за
производство, съхранение и транспорт;
преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на
физическия капитал;
опазване на компонентите на околната среда;
спазване стандартите на ЕС и
подобряване на условията в земеделските стопанства.

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 - първи прием:
Номер на
процедура

BG06RDNP0
01-19.232

Име на процедура
МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“

Брой подадени
проектни
предложения

31

Обща стойност на
подадените
проектни
предложения
3 667 696.34 лв.

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)
1 833 848.17 лв.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 - първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой одобрени
проектни
предложения

BG06RDNP0
01-19.232

МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“

14

Обща стойност на
одобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения БФП
(в лева)

1 658 320.04 лв.

829 160.02 лв.
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3.1.2. Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори
прием 2019 г.
Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на
доставка;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
- подобряване опазването на околната среда.
Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 – втори прием 2019 г.
Номер на
процедура

BG06RDNP0
01-19.087

Име на процедура
МИГ Добричка подмярка
19.2-4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

Брой подадени
проектни
предложения

3

Обща стойност на
подадените
проектни
предложения
386 474.82 лв.

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)
193 237.41 лв.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2 – втори прием 2019 г.
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой одобрени
проектни
предложения

BG06RDNP0
01-19.087

МИГ Добричка подмярка
19.2-4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

Обща стойност на
одобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения БФП
(в лева)

386 474.82 лв.

193 237.41 лв.

3.1.3. Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ – втори прием
Цели на процедурата:
- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в района на община Добричка.
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-

-

Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ Добричка до услуги в сферата
на културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги,
свързани с информационните и комуникационни технологии;
Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.

Подадени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – втори прием
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой подадени
проектни
предложения

BG06RDNP
001-19.098

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

2

Обща стойност на
подадените
проектни
предложения

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)

421 463.67 лв.

421 463.67 лв.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – втори прием
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой одобрени
проектни
предложения

Обща стойност на
подобрените
проектни
предложения

BG06RDNP
001-19.098

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

2

421 463.67 лв.

Стойност на
одобрените
проектни
предложения БФП
(в лева)

421 463.67 лв.
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3.2. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ – 2019 г.
3.2.1 – Информационни семинари, конференции и обучения
В табличен вид по-долу са представени дейностите извършени от МИГ Добричка по
информиране и публичност за 2019 г. – настоящия отчетен период
Дата

Място

10-12-19

гр. Добрич

Дата
17-10-19

Място

18-10-19
Дата
02-10-19
11-12-19
Дата
12-12-19

Еднодневна конференция
Бр. участници
55
Еднодневно обучение
Бр. обучени

с. Карапелит
Място

23
Еднодневно обучение
Бр. обучени

Гр. Добрич, Община Добричка
Място
с. Бранище

54

Двудневно обучение
Бр. обучени
10

13-12-19
Дата
27-12-19

Място

Тема на конференцията
Представяне на резултатите от
изпълнението на Стратегията за ВОМР
на МИГ Добричка
Тема на обучението
Подготовка, изпълнение и отчитане на
проекти с участници представители на
уязвими групи (вкл. роми)
Тема на обучението
Запознаване с процеса на
кандидатстване с проекти в ИСУН
Тема на обучението
Иновации за кръгова икономика и
ресурсна ефективност, приложими на
територията на община Добричка, на
базата на добри европейски практики

Двудневно обучение
Бр. обучени

Тема на обучението
Изпълнение и отчитане на проекти с
с. Бранище
20
участници представители на одобрени
30-12-19
от МИГ бенефициенти
Провеждане на информационните семинари
Дата
Място
Тема на информационните семинари
11 март с. Паскалево, за заинтересовани
Представяне на възможностите за кандидатстване по
лица от селата Паскалево,
мерките от СВОМР
Царевец, Ген. Колево
11 март с. Овчарово, за заинтересовани
лица от селата Овчарово, Свобода,
Добрево, Росеново и Божурово
12 март с. Житница, за заинтересовани
лица от селата Житница, Пчелник
и Тянево
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12 март
13 март
13 март
14 март
14 март
15 март
15 март

с. Черна, за заинтересовани лица
от селата Черна и Крагулево
с. Методиево, за заинтересовани
лица от селата Методиево,
Минково, Победа
с. Енево, за заинтересовани лица
от селата Енево и Гешаново
с. Царевец – за представители на
певчески и/или танцови групи
с. Бранище, за заинтересовани
лица от селата Бранище и
Плачидол
с. Владимирово, за
заинтересовани лица от селата
Владимирово и Бенковски
с. Стожер - за представители на
певчески и/или танцови групи

Бр. участници – 111 души, живеещи и/или работещи на
територията на МИГ Добричка

3.2.2 – Поддържане на електронната страница на МИГ
Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ:
http://www.mig-dobrichka.org. Сайтът на МИГ Добричка представя своевременно актуални
новини, свързани с дейности и инициативи на сдружението. Информацията е достъпна за всички
заинтересовани страни - граждани на Община Добричка, членове на МИГ, потенциални
бенефициенти. В изпълнение на задълженията си по договора дружеството публикува информация
за предстоящи приеми на проектни предложения, 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 за ВОМР. На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и
инициативи на сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари.
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МИГ

Бюджет по
подмярка 19.2
(лева)

Подадени
проекти/бюджет %

Проекти
подадени в
МИГ (брой)

Проекти подадени
в МИГ (сума
субсидия/лева)

Проекти
одобрени от
МИГ (брой)

Одобрени
проекти/бюджет %

Проекти
одобрени от
МИГ (сума
субсидия/лева)

Проекти
подадени в
ДФЗ - РА
(брой)

Сдружение "Местна
инициативна група
Добричка"

2 933 000,00

105,77%

41

3 102 246,65

24

71,51%

2 097 362,64

24

Оценка на задълженията на сдружение "МИГ Добричка" по изпълнение на мерките и дейностите заложени в Стратегията за местно развитие (ВОМР) към края на 2019 г.
от програмен период 2014-2020 за усвояване на средствата по подхода ЛИДЕР/ВОМР от ПРСР – 2014 – 2020
Наблюдава се тенденция за покриване на критериите за изпълнение на СВОМР от страна на МИГ Добричка в пълна степен към края на 2019 г. (72 %) с
възможност и мотивация за пълна усвояемост на средствата (БФП) до края на периода за договаряне в съотносимост към подкрепата от страна на ДФЗ-РА за
развитие на МИГ-територията и насърчаване на местната общност
Одобрени
Проекти
проекти
оттеглени от
от ДФЗ - бенефициентите
РА (брой)
(брой)
0

2

Отхвърлени
проекти от
ДФЗ - РА
(брой)

Одобрени проекти
от ДФЗ - РА (сума
субсидия/лева)

Сключени
договори
(брой)

Сключени
договори/одобрени
проекти %

0

0,00

0

0,00%

Сключени
Сключени
договори
договори/бюджет
(сума
по подмярка 19.2
субсидия/лева)
(%)
0,00

0,00%

Изпълнени
договори (бр.)

Изпълнени
договори
(сума
субсидия/лева)

0

0,00
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Напредък по отношение на изпълнението на Стратегията за местно развитие на сдружение „Местна
инициативна група Добричка към декември 2019 г.

Резултат
Проектни предложения одобрени от МИГ Добричка (резервирани средства за усвояване от бюджета
по мерките предоставен за финансиране на Стратегията за ВОМР) към 2019 г.
Проекти подадени в ДФЗ - РА (брой)
Количествено и качествено измерение на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка
Одобрени проекти от ДФЗ - РА (брой)
Сключени договори с ДФЗ (брой)
Изпълнени договори от бенефициенти по Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка (бр.)
Изплатени суми по договори от РА (сума субсидия/лева)
Реален ефект от прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка за територията и
местната общност
Обезсмисляне на критерии и стандарти по отношение на тяхната адекватност, ефикасност,
ефективност, устойчивост и справедливост по отношение на удовлетворяването на важни
обществени потребности в резултат на предвидените в Стратегията интервенции, както и резултатите
и въздействията, произведени от тях към края на 2019 г.

2 097 362,64 лв.
24
71,51%
0
0
0
0,00 лв.
0,00%

100%
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IV. ОЦЕНКА
1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/ секторите
от заинтересовани лица на територията на МИГ
Същинският ефект от изпълнението на СВОМР се постига чрез финансиране на
проекти за публични и частни бенефициенти от територията на МИГ. През 2019 г. по
изпълнението на подмярка 19.2 са били планирани и обявени приеми на проекти по три от
мерките на СВОМР. С тяхното изпълнение, както и на обявените приеми през 2018 г., се
насърчава преодоляването на установени на територията проблеми и да бъдат разрешени.
За положените от МИГ Добричка усилия, изразяващи се в изготвяне на насоки по
процедурите за кандидатстване и изпълнение, приключените приеми на проектни
предложения по подмерки 19.2-4.1, 19.2-4.2 и 19.2-7.2, проведените обучения на
територията на МИГ, е възможно да се отчете постигнатото въздействие от изпълнението
на СВОМР и реален ефект върху групите заинтересовани лица на територията на МИГ,
едва след като бъдат финализирани и разплатени одобрените за изпълнение проекти.
2. Изпълнение на индикатори за мониторинг и оценка
Действия за постигане на целите и постигнат напредък с усвояване на финансовия
ресурс на подмерките от СВОМР:
Финансов ресурс по подмерки:
19.2-4.1/
19.2-4.2/
19.2-6.4/
19.2-7.2/
19.2-7.5/
19.2-7.6/

850 000,00 лв.
491 000,00 лв.
492 000,00 лв
850 000,00 лв.
200 000,00 лв.
50 000,00 лв.

Постигане на Специфична цел 1.1.:
• ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И ИНОВАЦИИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА БАЛАНСИРАНА ИКОНОМИКА
С прием на проектни предложения по подмерки:
➢ 19.2-4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
➢ 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти” ;
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➢ 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
Постигане на Специфична цел 1.2.:
• УТВЪРЖДАВАНЕ
НА
МЕСТНИЯ
ПРОДУКТ
И
ПОДОБРЯВАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА
С прием на проектни предложения по подмерки:
➢ 19.2-4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
➢ 19.2-4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти”.
Постигане на Специфична цел 2.1.
• ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ И НА МАЛЯВАНЕ НА
БЕДНОСТТА
С прием на проектни предложения по подмерки:
➢ 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
➢ 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”.
Постигане на Специфична цел 2.2.:
• ПОВИШАВАНЕ АТРАКТИВНОСТТА И ИНТЕРЕСА КЪМ ТЕРИТОРИЯТА
С прием на проектни предложения по подмерки:
➢ 19.2-6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” ;
➢ 19.2-7.5. „Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура” ;
➢ 19.2-7.6. „Съхранение и приобщаване към богатствата на територията на МИГ
Добричка “.
Заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка индикатори и целеви стойности
По подмярка 19.2-4.1:
Бенефициенти получили подкрепа - 25 бр.;
създадени/запазени работни места - 15 бр.
По подмярка 19.2-4.2:
Бенефициенти получили подкрепа - 3 бр.,
създадени/запазени работни места - 7 бр.
По подмярка 19.2-6.4:
Бенефициенти получили подкрепа - 5 бр.,
създадени/запазени работни места - 8 бр
По подмярка 19.2-7.2:
Бенефициенти получили подкрепа – 1 бр,
23
Този документ е създаден за оценка на процеса на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на сдружение „Местна инициативна група Добричка” и подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
Стратегии за ВОМР", по Споразумение № РД 50-27/05.04.2018 г., и финансиран по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегията за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020

Население, което ползва подобрена среда - 20%
По подмярка 19.2-7.5:
Бенефициенти получили подкрепа – 1 бр.,
Население ползващо подобрения – 10%
По подмярка 19.2-7.6:
Бенефициенти получили подкрепа – 6 бр.,
Население, обхванато от проектните дейности - 15%
Изпълнените до този момент дейности от екипа на МИГ са в пълно съответствие за
изпълнение на стратегията за ВОМР, без все още да са дали своето отражение към
индикаторите за изпълнение на Стратегията. През времето от стартирането дейността на
МИГ Добричка, обусловено от подписването на Споразумение за изпълнение на Стратегия
за Водено от общностите местно развитие № РД 50-27 от 05.04.2018 г., екипът работи
непрекъснато за реализиране целите на сдружението, постигане на очакваните резултати,
индикатори и оправдаване на високите очаквания, които местната общност възлага. На
лице е забава на одобрение на процедурите по съответните подмерки от страна на
Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна Агенция. Независимо от това екипът
напредва в работата си с необходимите темпове, успява да реагира адекватно и да спазва
законодателната база в изпълнение на задълженията си за прилагане на Стратегията за
водено от общностите местно развитие. Екипа на МИГ Добричка продължава да работи в
посока активизиране на местната общност по вземане на решения за всеобщото благо, да
дава обратна информация на населението във връзка с дейността си, да съдейства на
местния бизнес за повишаване на конкурентоспособността.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Междинната оценка се извършва към средата на периода за изпълнение на
Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка, въз основа на информацията събрана в хода на
изпълнение на дейностите по мониторинга. Изготвеният Доклад, включващ резултатите от
извършената междинна оценка се предоставя на УС на МИГ. Междинната оценка включва:
• оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
• оценка на степента на постигане на съответните цели и индикатори;
• оценка на използването на финансовите ресурси и на процедурите за управление и
наблюдение.
За постигането на дългосрочните цели на организацията е разработен план за действие,
който определя какво трябва да се прави, от кого и в какъв срок. Основната ролята на този
план за действие в Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка е увеличение на
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потенциалните бенефициенти с проекти по подмерките. Съобразно планът за действие е
организиран списък на дейностите с определен финансов ресурс.
Това е постигнато чрез повишаване на информираността за възможностите да се
разработват иновативни решения за местните проблеми. Стремежът е да се гарантират
резултати и въздействия, генерирани на територията във връзка с основната стратегическа
цел на СВОМР на МИГ Добричка, а именно:
„Задружни усилия на местната общност за подобряване на живота и съхраняване
богатствата на територията за бъдещите поколения”
С извършване на SWOT анализ за определяне на силните и слаби страни,
възможностите и заплахите за развитие на територията на МИГ Добричка, е била
структурирана стратегическата рамка на СВОМР. Бюджетът на Стратегията е бил
конструиран с акцент към реализиране на политики, насочени към преодоляване на слабите
страни на територията на МИГ, съответно подмерките включени в СВОМР на МИГ
Добричка, са били разписани в резултат от проучване на територията и потребностите на
заинтересованите страни.
За периода 2017 – 2020 г., общият публичен принос от Стратегията на МИГ
Добричка е одобрен в размер на 2 933 000,00 лв., за финансиране на проектни предложения
на бенефициенти от територията.
Разпределението на финансовия ресурс за целия програмен период е както следва:
•

1 341 000,00 лв. за мерки насочени към укрепване на бизнес структурите създаващи
и преработващи земеделски продукт на територията, с акцент върху иновации и
екологосъобразно управление на ресурсите.

В бюджета на Стратегията по подмярка 19.2-4.1 са предвидени 850 000,00 лв.
Планирано е усвояването на тези средства да се противопостави на тенденцията на
крупното арендоване, което внедрява високо производителна техника, без да създава
работни места, основно водещо единствено до експлоатация на земята.
С приключилия прием през 2019 г., между 14 проектни предложения по подмярка
4.1, са усвоени 97,55 % от резервирания ресурс по подмярката от Стратегията за местно
развитие (ВОМР) на МИГ Добричка в размер на 829 160,02 лв. За остатъчния финансов
ресурс в размер на 20 839,98 лв. е активирана процедура за прием на проектни предложения
с крайна дата 19.01.2020 г.
•

1 592 000,00 лв. за мерки насочени към разнообразяване и подобряване качеството
на живот и привличане интереса към територията;
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•

За да се минимизира експорта на продукцията само като суровина, по подмярка 19.24.2 се подпомага създаването на преработвателни предприятия, свързани с
разнообразяване на произвежданата продукцията и добавяне на стойност.
Предвидените за това средства от Стратегията са в размер на 491 000,00 лв.

С приключилите два приема на проектни предложения през 2018 и 2019 г. са усвоени
84,26% от финансовия ресурс по подмярка 4.2 в размер на 413 706,00 лв., разпределени
между 6 проектни предложения. Отваряне на прием за усвояване на остатъчния ресурс в
размер на 77 294,00 лв. е предвиден до края на 2020 г.
•

За микропредприятията и земеделските производители, развиващи неземеделски
дейности, СВОМР предвижда 492 000,00 лв. бюджет по подмярка 19.2-6.4.

Очакванията са, че по тази подмярка ще кандидатстват предприемачи, които:
➢ Притежават капацитет да осигурят липсващи или недостатъчно развити услуги;
➢ Да създадат и утвърдят неземеделски продукти, базирани на местни ресурси и
иновация;
➢ Да развият алтернативен туризъм;
➢ Да повишат интереса към територията.
Активиране на прием по подмярка 6.4 е планиран в индикативния график през 2020 г.
•

•

Подмерки 19.2-7.2 и 19.2-7.5 от Стратегията на МИГ Добричка, стимулират
публичния сектор и структурите на гражданското общество, да развиват дейности за
подобряване на живота в селския район, чрез инвестиции в инфраструктура,
оборудване и обзавеждане в размер на 1 100 000,00 лв.;
Подмярка 19.2-7.6 ги допълва с 50 000.00 лв. за дейности, насочени към опазване и
подобряване на селското природно и културно наследство, допринасяща запазване
на селската идентичност и културата на региона.

Финансовият ресурс в размер на 850 000,00 лв. по подмярка 19.2-7.2 е усвоен 100%, в
рамките на два приема на проектни предложения през 2018 и 2019 г. разпределен между 4
проекта на Община Добричка. Активиране на приеми по подмярка 19.2-7.5 и подмярка
19.2-7.6 са планирани в индикативния график през 2020 г.
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Изпълнение на СВОМР за отчетен период 2018 г.
•

Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – първи прием.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2.– първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложен
ия

BG06RDNP
001-19.087

МИГ Добричка подмярка 19.24.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

•

Обща стойност на
одобрените проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения
БФП
(в лева)

440 937.17лв.

220 468.59лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ – първи прием

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2.– първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложен
ия

BG06RDNP
001-19.098

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

2

Обща стойност
на одобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения
БФП
(в лева)

433 032.95 лв.

433 032.95 лв.
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Изпълнение на СВОМР през отчетен период 2019 г.
•

Процедура № BG06RDNP001-19.232
„Инвестиции в земеделски стопанства”

МИГ

ДОБРИЧКА

подмярка

19.2-4.1

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.1 - първи прием:
Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложения

BG06RDNP
001-19.232

МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“

14

•

Обща
стойност на
одобрените
проектни
предложения

Стойност на одобрените
проектни предложения
БФП
(в лева)

1 658 320.04 лв.

829 160.02 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – втори прием
2019 г.

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-4.2– втори прием 2019 г.

Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложения

BG06RDNP0
01-19.087

МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”

3

•

Обща стойност
на одобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения
БФП
(в лева)

386 474.82 лв.

193 237.41 лв.

Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“ – втори прием

Одобрени проектни предложения по подмярка 19.2-7.2. – втори прием

Номер на
процедура

Име на процедура

Брой
одобрени
проектни
предложе
ния

BG06RDN
P00119.098

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

2

Обща
стойност на
подобрените
проектни
предложения

Стойност на
одобрените
проектни
предложения
БФП
(в лева)

421463.67 лв.

421 463.67 лв.
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Консолидирани данни за изпълнението на задълженията на МИГ Добричка по
отношение усвояването на финансовите средства и напредъка при прилагането на
Стратегията за Водено от общностите местно развитие

подмярка

Номер на
процедура

Име на процедура

1

2

3

BG06RDNP00119.232

МИГ Добричка подмярка
19.2-4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“

14

1 658 320,04

829 160,02

общо за приключили приеми по подмярка
4.1 за 2018 и 2019 г.

14

1 658 320,04

829 160,02

МИГ Добричка подмярка
19.2-4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

440 937,17

220 468,59

МИГ Добричка подмярка
19.2-4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”

3

386 474,82

193 237,41

общо за приключили приеми по подмярка
4.2 за 2018 и 2019 г.

6

827 411,99

413 706,00

МИГ Добричка подмярка
19.2-7.2. „Инвестиции в
BG06RDNP001- създаването, подобряването
19.098
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура“

2

433 032,95

433 032,95

МИГ Добричка подмярка
19.2-7.2. „Инвестиции в
BG06RDNP001- създаването, подобряването
19.098
или разширяването на
всички видове малка по
мащаби инфраструктура“

2

421 463,67

421 463,67

общо за приключили приеми по подмярка
7.2 за 2018 и 2019 г.

4

854 496,62

854 496,62

19.2-4.1.

BG06RDNP00119.087

19.2-4.2.
BG06RDNP00119.087

19.2-7.2.

Обща
Стойност на
Брой
стойност на одобрените
одобрени
подобрените
проектни
проектни
проектни
предложения
предложения
предложения БФП (в лева)
4
5
6

Разполагаем
финансов
ресурс по
подмерки

Остатъчен
ресурс по
подмерките

7

8

97,55% усвоен Активен прием
финансов
с крайна дата
ресурс
19.01.2020 г
850 000,00

20 839,98

84,26% усвоен
финансов
ресурс

Прием
планиран за
2020 г. за
усвояване на
остатъчен
финансов
ресурс

491 000,00

77 294,00

100% усвоен финансов ресурс
по подмярка 7.2

850 000,00

-4 496,62

Активиране на приеми по подмярка 19.2-6.4, подмярка 19.2-7.5 и подмярка 19.27.6 са планирани в индикативния график през 2020 г.
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Тези факти показват, че МИГ Добричка е планирала оптимално нуждите от подкрепа
на трите сектора и е популяризирала добре възможностите и целите на Стратегията. Местна
инициативна група Добричка, изпълнявайки Стратегия за водено от общностите местно
развитие, допринася ефективно за подобряване на знанията и уменията на хората от
територията, за по-добро управление на бизнеса и социалните идеи и развитието им в
региона. Натрупаният административен капацитет, потенциалните възможности и
активността на заинтересованите страни, както и експертизата и опита на членовете на
Общото Събрание, Управителния съвет и оперативния екип на сдружение „Местна
инициативна група Добричка” предопределят възможностите за успешното изпълнение на
настоящата Стратегия за ВОМР.
В заключение, резултатът от извършената работа по оценка на СВОМР,
обобщението и анализа на мониторинга, изходните данни на МИГ Добричка сочат
съответствие с насоките и рамката на ЕС в областта на политиката по прилагане на подхода,
като през цялото време от изпълнението на дейностите са спазвани всички правила и
процедури за изпълнение на ВОМР, установени от Управляващия орган на Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г..
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