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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият междинен доклад за Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР в
изпълнение на задълженията на МИГ Тервел – Крушари е разработен при спазване на чл. 34,
параграф 3, буква „ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013, регламентираните в Стратегията изисквания
посочени в т.8.4 „Описание на системата за мониторинг и оценка“ и в изпълнение на Споразумение
№ РД50-153/ 21.10.2016 г. подписано между МИГ Тервел-Крушари и УО на ПРСР 2014-2020 г. –
МЗХГ.
Мониторинга и оценката на Стратегията за ВОМР обхваща периода от Октомври 2016 до
Декември 2018 г. и има следните основни задачи:
(1) систематично събиране и анализ на информация през целия период на действие на СМР;
(2) обективна оценка на хода на изпълнението и;
(3) подпомагане на вземането на решения за ефективно управление на Стратегията.
По този начин се осигурява регулярно наблюдение върху планираните дейности и
резултати, съпоставяне на постигнатото с планираното и наблюдение на ефекта върху
територията.
Водещите компоненти в системата за мониторинг и оценка са:
 информационно осигуряване на мониторинга;
 индикаторите за измерване степента на изпълнение на СВОМР;
 механизъм за измерване и проследяване на индикаторите;
 оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.
Мониторингът обхваща изпълнението на Стратегията за ВОМР, която се изпълнява на
територията на Община Тервел и Община Крушари, и е изготвен на базата на информация и
данни, предоставени от СНЦ „МИГ Тервел-Крушари"
Получената изходна информация е систематизирана в бази данни от Стратегията и
Годишните доклади на МИГ.
Стратегическата цел «Партньорство за използване на потенциала на територията на
МИГ Тервел и Крушари като двигател за местния бизнес и подобряване на живота в
общността» на МИГ Тервел-Крушари произтича от дефинираните възможности и
ограничения от страна на активно ангажираната местна общност като с най-висок потенциал
за развитие са специфичните местни ресурси и социалния капитал на територията.
Разработването на Стратегията за водено от общността местно развитие се базира на
извършените териториален и социално-икономически анализ, проучването на нагласите и
очакванията сред местното население и заинтересовани страни, както и върху съвместно
разработения (по време на поредицата от срещи) анализ на силните и слаби страни,
възможностите и заплахите пред територията (SWOT анализ). В процеса на изработване на
SWOT анализа, определянето на целите и извеждането на приоритетите, местните
заинтересовани страни изразиха ясно предпочитанието си за насочване на ресурсите и
усилията през новия програмен период към постигането на осезаем напредък в ключови за
територията направления. Стратегията трансформира националните приоритети и политики,
включително и за десегрегация и деинституционализация, на местно ниво и гарантира
тяхното прилагане на територията на МИГ.
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II. МОНИТОРИНГИ ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ
Съставът на МИГ Тервел–Крушари не е променян след сключването на Споразумение РД
50-153/21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР - в Общото събрание на сдружението
участват 32-ма представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.
С решение на Общото събрание от 7.02.2017 г. е извършена промяна в Устава на
сдружението, според която Управителният съвет на МИГ Тервел-Крушари се състои от 5 члена,
вместо досегашните 9 члена. Във връзка с това съставът на Управителния съвет на МИГ ТервелКрушари е редуциран до 5 члена измежду членовете на УС. Съотношението между
представителите на отделните сектори е спазено – един представител на публичния сектор и по
двама представители на стопанския и на нестопанския сектори.
Председателят на УС и представляващ сдружението не е променен. Извършените промени
не касаят характеристики на МИГ Тервел-Крушари, които са били предмет на оценка по чл. 29
от Наредба №22 на МЗХ. Промяната е вписана в Добрички окръжен съд и в Агенция по
вписванията – регистър БУЛСТАТ.
За да се осигури по-лесен достъп на населението и бизнеса от Община Крушари до средства
по Стратегията, в с. Крушари е открит офис в осигурена от общината стая, който е подходящо
оборудван. Тъй като наличната компютърна техника е закупувана през 2010 г. по мярка431-2
"Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за
потенциални местни инициативни групи в селските райони" от ПРСР 2007 - 2013 г., за
осигуряване нормалното функциониране на офисите на МИГ-а в Тервел и в Крушари е закупена
съвременна компютърна техника - 3 лаптопа и принтер от „КРИОС“ ООД по договор № РД 50153/D-1 от 11.12.2017 г.
Финансово-счетоводното обслужване на МИГ-а през годината се осъществяваше от
счетоводна къща «ЖЕ – ГА» ДЗЗД - гр. Добрич по Договор № РД50-153/U-2 от 2016 г.
Мониторингът и оценката са инструмент, който предоставя информация за управлението на
местното партньорство, дава възможност за прецени за ефективността и адаптиране на
стратегия за ВОМР към променящите се условия в хода на нейното изпълнение. Извършването
на Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР има за цел да осигури надеждна информация
за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на стратегия за ВОМР така, че да се
улесни вземането на информирани управленски решения.
МИГ наблюдава и контролира качеството на изпълнението на Стратегията, като следи
степента на постигане на индикаторите за изпълнение, целевите индикатори и индикатори за
резултат.
Индикаторите за изпълнение на Стратегията са:
 общо публични разходи – договорирани и платени,
 брой и стойност на подадените заявления,
 брой и стойност на одобрените заявления,

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие " от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

С т р а н и ц а 4 | 25






брой и стойност на сключените договори,
брой и стойност на подадените искания за плащане,
брой и стойност на одобрените искания за плащане,
брой и стойност на успешно приключилите проекти.

Финансовите индикатори за изпълнение на Стратегията са отразявани и достъпни в
електронната страница на МИГ. В страницата има Регистър на заявленията, в който се отразява
всяко постъпило проектно предложение – кандидат, проект, дата на подаване, стойност и статус.
Целеви индикатори – измерват изпълнението на стратегията в количествено изражение –
брой подкрепени микропредприятия, брой подкрепени земеделски стопанства, инвестиции за
иновации, брой население на територията с осигурен пряк достъп до услуга, брой създадени
работни места (включително за жени).
Индикатори за резултат – измерват ефекта от приложението на Стратегията върху
бенефициентите и населението, т.е. какви са получените предимства за тях –намаляване на
нивото на безработицата на територията, повишени доходи, подобрено ниво на предлагани
услуги на територията.
За целите на мониторинга, Стратегията за ВОМР определя целевите стойности на
индикаторите, спрямо които се измерва изпълнението на Стратегията по отделните приоритети
и мерки. Бенефициентите залагат в проектните предложения прогнозни стойности за
индикаторите за изпълнение и на индикаторите за резултат, които конкретният проект си
поставя за цел да постигне. От бенефициентите ще се изисква да посочат в заявленията си кои
ще са източниците на информация за различните индикатори, като те трябва да са официални и
проверими.
Отговорност на екипа на МИГ е да гарантира събирането на данни, които са обект на
мониторинг и са необходими за отчитане изпълнението на Стратегията, както и въвеждането на
тези данни в Информационната система по ЛИДЕР, която е разработена и предоставена от
МЗХГ.
След всеки етап на преминала оценка, информацията за статуса на проектите се актуализира.
Тъй като в ИСУН автоматично се генерират и обобщени данни за всички постъпили
заявления и договори, в нея по всяко време могат да бъдат видни стойностите на индикаторите
за изпълнение на СВОМР, с което се постига прозрачност по отношение изпълнението на
Стратегията.
На база изготвяните мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 МИГ може
да се извърши самооценка на собственото си представяне в изпълнението на стратегията за
ВОМР.
Процесът на самооценка на МИГ преминава през следните етапи:
Идентифициране необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията на стратегия за
ВОМР, взема решение за започване на процеса на самооценка и избира методите за оценяване;
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МИГ изготвя въпросите за оценка и предварителен план за тяхното разрешаване;
Набират се данните, необходими за самооценката.
Данните се анализират, изготвят се заключения и отговорите на по-рано формулираните
въпроси за оценка.
Стратегията за ВОМР и дейността на МИГ се променят/пренасочват съобразно резултатите
от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се извършват задължителните за
това административни процедури.
Резултатите от самооценката са отразени в годишните доклади за отчитане изпълнението на
стратегия за ВОМР.
Външни оценки на Стратегията за ВОМР представляват независим анализ, чиято крайна цел
е да се усъвършенства управлението и/или изпълнението на Стратегията. Те са инструмент за
подобряване на ефективността и ефикасността на финансовата подкрепа, която бенефициентите
получават по Стратегията за ВОМР, както и за установяване въздействието и устойчивостта на
постигнатите резултати. Дейностите и разходите по оценка и одит ще се финансират от бюджета
на управление на Стратегията за ВОМР и се различават от изготвянето на годишните доклади
за отчитане на изпълнението на СВОМР.

1. Дейности, свързани с изпълнение на стратегията:
1.1 През периода е изготвена Покана, на основание чл.49, ал.3 на Наредба №22 на МЗХ и
Споразумение за финансово подпомагане РД 50-153/ 21.10.2016 г. за прилагане на подмярка
19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“
от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).
1)
Обявен е конкурс за външни експерти - оценители в съответствие с
утвърдени от УС правила за избор на външни експерти - оценители на проектни
предложения, подадени към стратегията за ВОМР . Периодът за прием на документи е
23.02.2018 г. до 07.03.2018г. от 9:00 до 17:00 ч.
2)
Комисията за избор на експерти – оценители на проектни предложения е
назначена със заповед № 5/ 12.02.2018 г. на Председателя на УС, в състав:
3)
Работата та комисията за подбор на оценителите се изпълни при спазване на
правила за избор на външни експерти.
4)
Изготвен бе окончателен списък с избраните оценители и същият е представен
за одобрение от УС.
1.2. За изпълнение на дейностите по СВОМР, МИГ Тервел – Крушари са възложили
изпълнението при спазване на разпоредбите на ЗОП

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие " от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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на сключените през 2018 г. договори с МИГ Тервел - Крушари в изпълнение на СВОМР
Предмет на поръчката/договора

Процедура (открита, ограничена,
договарянес обявление, публична
покана по ЗОП и др.)

Номер и дата на
договора

Избран изпълнител

Срок на
изпълнение на
договора

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 10/ 20.09.2016 г.

НИКОЛАЙ
ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

20.09.201бг. 27.01.2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 13/ 27.01.2018 г.

Стоян Димитров
Дамянов

30.01.2018г. 31.12.2018г.

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 11/ 20.09.2016 г.

НЕЛИ ЯНУ ЛОВА
СЪБЕВА

20.09.201бг. 31.01.2018г.

ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

КСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 14/ 29.01.2018 г.

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА 01.02.2018г. НИКОЛОВА
31.12.2018г.

КООРДИНАТОР ЗА ОБЩИНА
КРУ ШАРИ

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 12/ 20.09.2016 г.

ДАНИЕЛА ПАВЛОВА 20.09.201бг. НИКОЛОВА
31.01.2018г.

КООРДИНАТОР ЗА ОБЩИНА
КРУ ШАРИ

ТРУ ДОВ ДОГОВОР

№ 15/ 30.01.2018 г.

НЕВЕНА
01.02.2018г. 31.12.2018г.
МАРИНОВА
КИРОВА

Финансово-счетоводното обслужване на
сдружение МИГ Тервел-Крушари по
Споразумение №РД50- 153/21.10.2016

№ РД50-153/и-7 от
02.01.2018г.

ЖЕ - ГА ДЗЗД

02.01.2018г. 31.12.2018г.

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.003 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със заповед № 6
По проведен конкурс за
/18.03.2018 г.. на Председателя на У С, и оценители
проверка и оценка на проектни
предложения, в качеството му на външен
експерт оценител по подмярка 7.2.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD01 от 22.03.2018 г.

Мария Влайкова
Джамбазова

22.03.2018 г.
до30.04.2018 г.

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.003 за
избор на проекти към МИГ ТервелПо проведен конкурс за
Крушари, назначена със Заповед № 6
оценители
/18.03.2018 г.. на Председателя на У С, и
проверка и оценка на проектни
предложения, в качеството му на външен

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD02 от 22.03.2018 г.

Галина Митева

22.03.2018 г.
до30.04.2018 г.

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.003 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 6
Директно възлагане
/18.03.2018 г.. на Председателя на У С, и
проверка и оценка на проектни
предложения, в качеството му на външен
експерт оценител по подмярка 7.2.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD03 от 22.03.2018 г.

Татяна Жендова

22.03.2018 г. до

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.012 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 10.
на Председателя на У С, и проверка и
оценка на проектни предложения, в
качеството му на външен експерт
оценител по подмярка 4.2.

По проведен конкурс за
оценители

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD04 от 02.10.2018

Мария Влайкова
Джамбазова

2.10.2018

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.012 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 10
на Председателя на У С, и проверка и
оценка на проектни предложения, в
качеството му на външен експерт
оценител по подмярка 4.2.

По проведен конкурс за
оценители

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD05 от 02.10.2018

Снежанка Христова
Станева

2.10.2018

По реда на чл.20, ал.4, т.3

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие " от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.012 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 10
на Председателя на У С, и проверка и
оценка на проектни предложения, в
качеството му на външен експерт
оценител по подмярка 4.2.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD06 от 02.10.2018

Дияна Колева Илиева

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.076 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 11 на По проведен конкурс за
Председателя на У С, и проверка и оценка оценители
на проектни предложения, в качеството
му на външен експерт оценител по
подмярка 4.1.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD07 от 17.11.2018

Снежанка Христова
Станева

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.076 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 11 на По проведен конкурс за
Председателя на У С, и проверка и оценка оценители
на проектни предложения, в качеството
му на външен експерт оценител по
подмярка 4.1.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD08 от 17.11.2018

Николинка Николова
17.11.2018г.
Димова

У частие в работата на КППП по
Процедура BG06RDNP001- 19.076 за
избор на проекти към МИГ ТервелКрушари, назначена със Заповед № 11 на
Директно възлагане
Председателя на У С, и проверка и оценка
на проектни предложения, в качеството
му на външен експерт оценител по
подмярка 4.1.

Граждански договор
№ РД50- 153/ GD09 от 17.11.2018

Дияна Колева Илиева

3.4 „Изготвяне на указания за
кандидатстване, документации и
контролни листи" по мерките от
Стратегията за местно развитие на МИГ
Тервел — Крушари.

Граждански договор
№РД50- 153/U-10
от 01.02.2018 г.-

Геновева Димитрова
Друмева

02.01.2018г. 31.12.2018г.

№00100100050497

ЗАСТРАХОВАТЕЛН
О ДРУ ЖЕСТВО
ЕВРОИНС АД

30.12.2018-29/12/
2019

ЦЕНТРАЛНА
КООПЕРАТИВНА
БАНКА АД831919536

08.03.2018Г.

Директно възлагане

Директно възлагане. По реда на
чл.20, ал.4, т.3

Застраховки на закупени по проекта и по Директно възлагане По реда на
Наредба № 23 материални активи
чл.20, ал.4, т.3

Банкови услуги за управление на сметки

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№11902717

Проучване на тема: „Природното
наследство на територията на МИГ —
разработване на концепция за
възстановяването и подобряването му
чрез проекти по СВОМР"

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД 50-153/U-15
от 14.09.2018 г.

ЕТ КАПРИЗ-

2.10.2018

17.11.2018г.

17.11.2018

14.09.2018г. 15.12.2018г.

БУ ЛСТАТ 124656416
Проучване на тема: „Културното
наследство на територията на МИГ —
разработване на концепция за
възстановяването и подобряването му
чрез проекти по СВОМР"

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД 50-153/U-16
от 14.09.2018 г.Граждански договор

ЖИВКО
КОЛЕВ

2.1. "Поддържане и актуализиране на
интернет страницата на МИГ ТЕРВЕЛ КРУ ШАРИ" по Споразумение №РД50153/21.10.201б

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД50-153/и-8 от
02.01.2018г

«ДЕБО
КОНСУ ЛТ»
02.01.2018г. ООД ЕИК/БУ ЛСТАТ
31.12.2018г.
203210461

ГЕОРГИЕВ 14.09.2018г. 15.12.2018г.

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие " от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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„НОВА
ДОБРУ ДЖАНСКА
ТРИБУ НА"
ООДЕИК/БУ ЛСТАТ
124052469

2.2. "Печатни публикации в регионален
ежедневник"

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД50-153/и-9 от
15.01.2018г.

Отпечатване на Информационни и
рекламни материали, свързани с
популяризиране на дейностите та МИГ
бюлетин - 8 стр. в тираж от по 500 бр. за
4 тиража/формат B5/пълноцветен

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД50-153/и-17 от
РК „ЕОС" ЕООД
24.09..2018г.

„Организиране и осигуряване на условия
за провеждане на информационни
семинари за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по
подмерки от СВОМР предхождащи
приемите".

Директно възлагане По реда на
чл.20, ал.4, т.3

№ РД 50-153/U-14
от 25.07.2018 г.

„Провеждане
на
обучения
за
потенциални кандидати по Подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на Директно възлагане По реда на
селскостопански продукти" и Подмярка чл.20, ал.4, т.3
4.1
„Инвестиции
в
земеделски
стопанства"

№ РД50-153/ U- 11

02.01.2018г. 31.12.2018г.

24.09.2018 г. 31.12.2018 г.

ЕТ „АДЕЛ-ПЛАМЕН 25.07.2018г. ПЕНЕВ"
31.12.2018г.

Фондация „КРУ ГА",
25.07.2018г. БУ ЛСТАТ 176587010 31.12.2018г.

от 25.07.2018 г.

. „Осигуряване на условия за провеждане
на обучение, и кетъринг за потенциални
кандидати по Подмярка 4.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на
Директно възлагане По реда на
селскостопански продукти" и Подмярка
чл.20, ал.4, т.3
4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства" от Стратегията за водено от
общностите местно развитие за
територията на „МИГ Тервел-Крушари".

№ РД 50-153/U-12
от 25.07.2018 г.

ЕТ „Мария-Невена Невена Денева" ЕИК
124640668

25.07.2018г. 31.12.2018г.

3.2. „Осигуряване на условия за
провеждане на обучение, и кетъринг за
потенциални кандидати по Подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на
Директно възлагане По реда на
селскостопански продукти" и Подмярка
чл.20, ал.4, т.3
4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства" от Стратегията за водено от
общностите местно развитие за
територията на „МИГ Тервел-Крушари".

№ РД 50-153/U-13
от 25.07.2018 г.

ЕТ „ХАН ТЕЛЕРИГ ЮЗДЖАН
ЮСЕИН"ЕИК
202236485

25.07.2018г. 31.12.2018г.

1.3. През периода на мониторинга са обявени процедури за приеми на проектни
предложения по Три от мерките от СВОМР.
1)
Изработени и утвърдени са насоки за кандидатстване по подмерки – 7.2, 4.1 и 4.2
2)
Назначени са оценителни комисии и са проведени Три оценителни сесии;
3)
Взети са решения от УС за подпомагане на общо 21 бр. проекти на обща стойност
1 758 380,44 лв. БФП, което е 59,95% от сумата по одобрената Стратегия.

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие " от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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Таблица1 : Изпълнение на подадени и одобрени от МИГ проекти към СВОМР през отчетния период 2018г.

МЕРКИ ПО ФО НДО ВЕ

Име на кандидата/ получате ля

1

Име на прое кта

2

3

Заяве н общ
разме р на
разходите по
заявле ния
подаде ни в
МИГ

Заяве н общ
разме р на
разходите по
заявле ния,
подаде ни в
МИГ

% на
заяве ната
помощ

О добре н
общ
разме р на
разходите
по прое кт
от МИГ

Субсидия
по
прое ктите
, одобре ни
от МИГ

О тхвъ рле
но/
отте гле но/
анулирано
заявле ние

Мотив за
отхвъ рлян
е

Заяве н
общ
разме р на
разходите
по прое кт
къ м
УО /ДФЗ

Заяве на
субсидия
къ м
УО /ДФЗ

О добре н
общ
разме р на
разх. по
прое кт от
УО /ДФЗ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

О добре на
Изплате на
субсидия
субсидия
от
УО /ДФЗ
14

15

М ер ки, финансир ани от ПРСР 2014 - 2020
г. (ЕЗФРСР)
Подмярка 4.1. Подкре па за инве стиции в
зе ме де лски стопанства
Иван Ангелов Иванов - земеделски стопанин
1 физическо лице (Бу лстат за свободни
пр офесии (ЕГН): 8201217986)

2

Венцислав М анолов Вълчев (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 8407278008)

М еханизир ане на пр оцесите по
доене
„М одер низир ане на пр оцесите
по доене и поддър жане на
пасището във фер мата на
земеделски стопанин Венцислав
Вълчев”

101810

50905

50,00%

101810

50905 НП

155307,23

77653,62

50,00%

155307,23

77653,62 НП

НП

101810

50905

0

0

0

НП

155307,23

77653,62

0

0

0

Геор ги Стойчев Бохор ов - земеделски
3 стопанин физическо лице (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 5201077981)

Изгр аждане на склад за
съхр анение на пчелни пр оду кти
и модер низир ане на пр оцесите
по добив на пчелен мед в
стопанството на Геор ги Бохор ов

65834,54

32917,27

50,00%

65834,54

32917,27 НП

НП

65834,54

32917,27

0

0

0

4 РАДИДА ООД (ЕИК: 124531747)

„М одер низир ане на
кр авефер ма, включващо
подмяна на покр ивни матер иали
и заку пу ване на ехогр аф“

145794,77

72897,37

50,00%

145794,77

72897,37 НП

НП

145794,77

72897,37

0

0

0

137760

42384

30,77%

137760

42384 НП

НП

137760

42384

0

0

0

33400

16700

50,00%

33400

16700 НП

НП

33400

16700

0

0

0

81000

40500

50,00%

81000

40500 НП

НП

81000

40500

0

0

0

46308,7

23154,35

50,00%

46308,7

23154,35 НП

НП

46308,7

23154,35

0

0

0

159900

79950

50,00%

159900

79950 НП

НП

159900

79950

0

0

0

129078

64539

50,00%

129078

64539 НП

НП

129078

64539

0

0

0

77618,5

38809,25

50,00%

77618,5

38809,25 НП

НП

77618,5

38809,25

0

0

0

67856,94

27356,94

40,32%

67856,94

27356,94 НП

НП

67856,94

27356,94

0

0

0

114130

57065

50,00%

114130

57065 НП

НП

114130

57065

0

0

0

159203,38

79601,69

50,00%

159203,38

79601,69 НП

НП

159203,38

79601,69

0

0

0

90000

45000

50,00%

90000

45000 НП

НП

90000

45000

0

0

0

91858,32

45929,19

50,00%

0

0 НП

НП

0

0

0

0

0

83200

41600

50,00%

83200

41600 НП

НП

83200

41600

0

0

0

62755

31377,5

50,00%

0

0 НП

НП

0

0

0

0

0

ЗП Иван Веселинов Иванов (Бу лстат за
5
свободни пр офесии (ЕГН): 8806283046)

6

ЗС Росица Геор гиева Петр ова (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 7703247950)

7

ЗС Живко Димитр ов Петр ов (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 8506298024)

ХРИСТ О ПЛАМ ЕНОВ ИГНАТ ОВ
8 (Бу лстат за свободни пр офесии (ЕГН):
8901207920)
ЗС М ЕЛИХА АХМ ЕД ДЮКЯНДЖИ
9 (Бу лстат за свободни пр офесии (ЕГН):
8202248019)
10

Димитър Стоянов Иванов (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 9005095582)

11

ЗП Константин Атанасов Геор гиев (Бу лстат
за свободни пр офесии (ЕГН): 7902087920)

12

Т аня Геор гиева Рачева (Бу лстат за свободни
пр офесии (ЕГН): 7610018070)

13

ЗС ДЕЯН ДИМ ИТ РОВ ПЕТ РОВ (Бу лстат
за свободни пр офесии (ЕГН): 8310237905)

14 "Агр о Егер " ЕООД (ЕИК: 204155605)

"ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС"ЕООД (ЕИК:
15
205376542)

"Подобр яване
конку р ентноспособността на ЗП
Иван Веселинов Иванов"
Заку пу ване на машина за косене
на лаванду ла М ЕТ АЛАГРО
М А 301 S
Заку пу ване на пр икачен
комбайн за лаванду ла мар ка
BONINO, модел BE 500
Създаване на 33.700 дка. тр айни
насаждения от лаванду ла и
заку пу ване на земеделска
техника
Заку пу ване на земеделска
техника за обр аботка на
насаждения от лаванду ла
Инвестиционен пр оект за
заку пу ване на земеделска
техника и инвентар
Заку пу ване на пр икачен
комбайн за лаванду ла
Инвестиционен пр оект за
заку пу ване на земеделска
техника и инвентар
Заку пу ване на земеделска
техника за обр аботка и
пр ибир ане на лаванду ла
Заку пу ване на обор у дване за
кр авефер ма
Инвестиции в стопанството на
„ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС“ ЕООД за
поку пка на пр икачен инвентар
за обр аботка и р еколтир ане на
лаванду ла

Подмярка 4.2 Инве стиции в
пре работка/марке тинг на
се лскостопански продукти

Николай Геор гиев Петр ов (Бу лстат за
свободни пр офесии (ЕГН): 6906037905)

ДЖАМ БО - Л ЕООД (ЕИК: 200976113)

Подмярка 6.4. Инве стиции в подкре па
на не зе ме де лски де йности
Подмярка 7.2. Инве стиции в
съ здаване то, подобряване то или
разширяване то на всички видове малка
по мащаби инф раструктура

Заку пу ване на поставяемо
съор ъжение за пр ер аботка и
тър говия с мляко и млечни
пр оду кти с дневен капацитет от
250 литр а овче мляко и
специализир ан автомобил
обор у дван с хладилна
инсталация за пр евоз на готова
пр оду кция
„Повишаване на
конку р ентноспособността на
„Джамбо - Л” ЕООД,
пр оизвеждащо плодови сокове
от собствена су р овина”

А И К 2000 ООД (ЕИК: 124507479)

ПО-КОНКУРЕНТ НО
ПРОИЗВОДСТ ВО НА
КАЧЕСТ ВЕНИ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ

НП

НП

1 ОБЩИНА КРУШАРИ

Рехабилитация на част от у лица
"Чер но мор е" и у лица "Изгр ев"
в с.Кр у шар и, община Кр у шар и,
област Добр ич

137255,26

137255,26

100,00%

137255,26

137255,26 НП

НП

137255,26

137255,26

0

0

0

1 Община Т ер вел

"Рехабилитация на у лици в
гр .Т ер вел - Улица "Ду нав" у частък от у л."Чер ни вр ъх" до
у л."Чер но мор е";Улица 'Пир ин"
от О.К.13 до О.К.56 и Улица
"Т имок" от О.К 56 до О.К.63"

282245,27

282245,27

100,00%

282245,27

282245,27 НП

НП

282245,27

282245,27

0

0

0

за отдих“
Този документ е зона
създаден
в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
Ремонт на откр ита спор тна
4 Община Т ер вел
в основно у чилище
172331,93
100,00%
172331,93
НП
НП
172331,93
172331,93
0
0
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ., който се осъществява сплощадка
финансовата
подкрепа на мярка 19 172331,93
„ Водено от общностите
местно
развитие
" от172331,93
Програмата
за развитие
на селските
райони
2014 - 2020 г., съфинансирана
от
с.Нова Камена,община Т ер вел
„Реконстр у кция на сгр ада за
Европейския
земеделски
фонд за развитие
на селските
райони.
5 Община Т ер вел
център за социални
у слу ги в
273775,49
273775,49
100,00%
273775,49
273775,49 НП
НП
273775,49
273775,49
0
0
с.Безмер “
Подмярка
19.7.6.
Проучвания
Цялата
отговорност
за исъдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното
инве стиции, свъ рзани с въ зстановяване
НП
НП
и подобряване на културното и
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
природното насле дство

101739

101739

100,00%

101739

101739 НП

НП

101739

101739

0

0

0

О бщо:

0

3 Община Т ер вел

„Обновяване на площад
„Стар ият дъб в гр .Т ер вел“ –

2770162,33

1835687,13

2615549

1758380,4

2615549

1758380,4

0

0
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0

0

1.4. През периода са изцяло изпълнени
популяризиране, информиране и публичност:

планираните

дейности

за

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ:
www.mg-tk.org. Публикувани са новосъздаваните правилници, указания и документи,
свързани с изпълнението на Стратегията. В сайта се публикува и информация за
предстоящите приеми, както и изготвените насоки и документи за кандидатстване.
Публикувани са списъците с одобрени и неодобрени проекти по обявите за прием.
Публикувани са и изготвените Проучване на тема: „Природното наследство на територията
на МИГ – разработване на концепция за възстановяването и подобряването му чрез проекти
по СВОМР“ и Проучване на тема: „Културното наследство на територията на МИГ –
разработване на концепция за възстановяването и подобряването му чрез проекти по
СВОМР”. Направени са публикации в регионален вестник „НОВА ДОБРУДЖАНСКА
ТРИБУНА“ на всички обяви за прием, както и за постигнатите резултати. Дариг новини
информира за одобрените проекти подадени по подмярка 4.1.
Екипът на МИГ Тервел-Крушари консултира всички желаещи да кандидатстват, като
им помага да се ориентират за какво могат да получат безвъзмездна финансова помощ и ги
подпомага при изготвянето на проектните им предложения. За да извършва пълноценно тази
консултантска помощ и тя да бъде оптимално полезна за потенциалните кандидати,
предостави на всички заинтересовани лица изготвените материали, подпомагащи
потенциалните получатели на финансова помощ при подготовката на заявления по подмерки
4.1 и 4.2. Те представляват кратки писмени указания за първоначално ориентиране на
кандидатите във възможностите за финансиране, на какви условия трябва да отговарят,
правилата за кандидатстване и обвързващите изисквания към получилите безвъзмездна
финансова помощ.
Наред с провежданите приеми на проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на земеделци и преработватели, МИГ Тервел-Крушари си е
поставил за задача да подпомага не само получателите на помощ, но и всички работещи на
територията земеделци. Много от занимаващите се със земеделие нямат специална
подготовка, не използват услугите на агрономи, а разчитат на общи познания, придобити от
живота им в среда от земеделски стопанства. За да се подпомогнат редовите земеделци,
предостави изготвените 14 бр. информационни материали - помагала за земеделеца,
включващи технологични карти за отглеждане на земеделски култури и животни, и календар
на земеделеца.
За популяризиране на СВОМР през периода са проведени и следните мероприятия:

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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№

Събитие

Дата и час

Място

1.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати
по съответните под-мерки на СВОМР

26.07.2018
10.00 часа

общ. Тервел, с. Безмер
– къща за гости Мария Невена

2.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати
по съответните под-мерки на СВОМР

27.07.2018г.
10.00 часа

3.

Работна/информационна среща

30.07.2018г.
10.00 часа

4.

Работна/информационна среща

5.

Работна/информационна среща

30.07.2018г.
14.00 часа
31.07.2018г.
10.00 часа

6.

Работна/информационна среща

31.07.2018г.
14.00 часа

общ. Крушари, с. Телериг Къща за гости " Хан
Телериг"
общ. Тервел, гр. Тервел
– в сградата на общинска
администрация ет.2
общ. Тервел, с. Нова Камена
- Клуб на пенсионера
общ. Тервел, с. Зърнево
Читалище „Стефан
Караджа“
общ. Тервел , с. Орляк
в сградата на кметството

7.

Работна/информационна среща

01.08.2018г.
10.00 часа

8.

Работна/информационна среща

9.

Работна/информационна среща

01.08.2018г.
14.00 часа
02.08.2018г.
10.00 часа

10.

Работна/информационна среща

11.

Еднодневно обучение за потенциални кандидати
по съответните под-мерки на СВОМР
Еднодневно обучение за потенциални кандидати
по съответните под-мерки на СВОМР

12.

02.08.2018г.
14.00 часа
30.08.2018г.
10.00 часа
31.08.2018г.
10.00 часа

общ. Крушари, с. Крушари Заседателно зала на
общинска администрация
общ. Крушари , с. Лозенец в сградата на кметството
общ. Крушари, с. Телериг Къща за гости " Хан
Телериг"
общ. Крушари, с. Коритен в сградата на Читалището
общ. Тервел, с. Безмер
- Клуб на пенсионера
общ. Крушари, с. Телериг Къща за гости " Хан
Телериг"

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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1.5. През мониторинговия период от общо одобрения бюджет за дейности по
изпълнение на СВОМР в размер на 182626,62 лв. са изразходване 83 606,15 лв., което
представлява 45,78 % изразходвани средства за 2018 г.
Анализира се Одобреният финансов ресурс по подмярка 19.4 за периода на
изпълнение на СВОМР до 30.06.2023 г. в размер на 910 000,00 лв., и разходваните до
момента средства за периода 2016-2018 г. в размер на 206081,80 лв., или 21% от одобрения
за периода до 2023 г. което предопределя достатъчен финансов ресурс за изпълнение на
дейности към СВОМР.
Таблица за стойности по одобрени бюджети, искания за плащания и възстановен суми.

Година

Сума по одобрени
Разходвани Възстановени
бюджети
суми
суми
2016
12204,46
11473,72
0
2017
182626,62
83606,01
83546,14
2018
151721,36
111002,07
0
346552,44
206081,80
83546,14

Сумите по одобрените годишни бюджети е в размер на 346552,44 лв. и представлява
22% от общия бюджет за изпълнение на дейностите по СВОМР.
От ободрените бюджети разходваните средства са н размер на 206081,80 лв., или
59,47% за периода от края на 2016 г. да края на 2018 г.
Възстановените суми към датата на доклада са 83546,14 лв. или 40,54% от заявената в
искания за плащания към ДФЗ за целия период на мониторинг.
За 2016 г. е налице отказ за плащане от страна на ДФЗ.
За 2018 г. сумата все още не е възстановена поради неприключени проверки от страна
на ДФЗ-РА относно проведените процедури и оценителни сесии по проектите внесени
към процедурите за прием на МИГ Тервел – Крушари.
През 2018 г. е проведено Общото събрание сдневен ред:
Вземане на решение за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО на
основание чл.43, ал.9 от Устава на МИГ Тервел – Крушари - теглене на краткосрочен
кредит, който ще поеме, за покриване на временен недостиг на средства (т.н. мостово
финансиране) до момента на верифициране/получаване на същите под формата на
финансова помощ от ДФЗ по ПРСР 2014-2020г. за нуждите на МИГ- а за 2018 г. и 2019 г.
На основание чл.43, т.6 от Устава и във връзка с Решение от 24.08.2018 г. на УС на МИГ
Тервел - Крушари, ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ взема Решение
за :
 Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ да сключи договор за кредит с „Фонд за
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме
Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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дългосрочен/краткосрочен дълг с цел реализацията на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие -МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ, финансиранa от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г., подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“, при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 114000,00 лв. (Сто и четиринадесет хиляди лв.)
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга –краткосрочен дълг, поет с договор за заем
 Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за
кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно
погасяване
 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган
съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД50-153/21.10.2016г.и собствени приходи на Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата
политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ по
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50153/21.10.2016г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма,
постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи,
също са обект на особен залог;
- Учредяване на залог върху всички настоящи и бъдещи вземания на Сдружение МИГ
ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ по отношение на наличностите по всички банкови сметки.
 Възлага и делегира права на Представляващия Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ
да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише
договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението.
През периода на мониторинга от сумата по договора за кредит са усвоени 82 000,00 лв. за
покриване на разходи за 2018 и частично за 2019 г.
Лихвите от по кредита се покриват от внесен членски внос.

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ПО МЕРКИ
Целите на Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2016-2020г.
на Местна инициативна група Тервел–Крушари се планира да бъдат постигнати с
прилагането на пет мерки.
Избраните мерки са за инвестиции в материални и нематериални активи и дейности,
съответстващи на приоритетите на ВОМР и отговарят на условията и изискванията на чл.15
и чл.16 на Наредба №22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19
"Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 100
от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.(Наредба № 22)
СВОМР на МИГ Тервел –Крушари включва четири мерки от Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г. и една мярка от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР).
1. M04 Инвестиции в материални активи (член 17 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
1.1. Подмярка 4.1. Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства.
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
10.08.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР на
СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” са изготвени и на 14.08.2018 г. е депозирана обявява за прием
на проектни предложения По процедурата BG06RDNP001-19.076 подмярка4.1. със срок на
Първи прием 20.09.2018 - 16.11.2018 г.

Изготвени и утвърдени са Указания за прием на проекти по подмярката, образци за
попълване при кандидатстване, за информация и изпълнение;

Изготвена е методика за оценка на проектните предложения;

В ИСУН е публикувана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG06RDNP001-19.046 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.1

На 10.09.2018 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на
процедурата;

По процедурата BG06RDNP001-19.076 Подмярка 4.1. Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура в
срока са постъпили17 проектни предложения:
Предвид спазване на Правилата, от подадените 17 проектни предложения на
разглеждане подлежат 15, като 2 проектни предложения са оттеглени.
Оценителната комисия е назначена със Заповед №9 на председателя на УС на МИГ
Тервел-Крушари от 10.08.2018 г. в изпълнение на Решение на Управителния съвет от
10.08.2018 г.
Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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 Извършени са ОАСД и ТФО на подадените проекти.
 Изготвен е окончателен доклад от работата на КППП, като същият е одобрен от УС.

Одобрените за финансиране проекти са всички 15 бр. :
 Одобрен общ финансов ресурс по проектите 749433,49 – 99,93% от Общият одобрен
бюджет по подмярка 4.1 е в размер на 750 000,00 лв БФП;

Остатъкът за следващ прием през 2019 г. по подмярка 4.1 е в размер на 0,00 лв. БФП.

На 18.12.2018 г. в ИСУН е публикуван Окончателния доклад и е изпратено
Уведомително писмо до ДФЗ – РА за приключена оценителна сесия на подадените проекти
по подмярка 4.1.
Пояснение: Данните са на база одобрени проекти от МИГ за периода на мониторинг.
Към 31.12.2018 г. не са сключени договори с ДФЗ.
Име на индикатора

Мерн
а
едини
ца

Целева
стойност

Постигнати
резултати
към 31.12.
2018 г.

Източник на
информация

Общо публични разходи

Лева

750 000

Подпомогнати земеделски стопанства

Брой

20

749433,49
99.93%
15
75.00%

База данни МИГ
ИСУН
База данни МИГ
ИСУН

Земеделски стопанства, получили подкрепа в
приоритетните за СВОМР сектори: животновъдство,
пчеларство,
трайни
насаждения,
зеленчукопроизводство, етерично – маслени култури

Брой

10

13
130%

База данни МИГ
ИСУН

Подпомогнати млади земеделски стопани до 40 г.

Брой

9

Площ, засегната от инвестиции за напояване

Дка

50

7
78%
0

Брой нови работни места

Брой

База данни МИГ
ИСУН
База данни МИГ
ИСУН
База данни МИГ
ИСУН

Индикатори за изпълнение

Целеви индикатори

5

6
120%

Изпълнение на индикатори по подмярка 4.1 в %
140
120
100
80
60
40
20
0
Сума на БФП -750 Подпомогнати ЗП - Приоритетни -10
000
20 бр.
бр.
По СВОМР

По проекти

Млади ЗС - 9 бр.

Нови работни
места - 5 бр.

Площи за
напояване - 50 дка

Сключени договори

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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1.2.Подмярка 4.2
продукти

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански

 На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
26.06.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР
на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” изготви и на 02.07.2018 г. е депозирана обявява за
прием на проектни предложения по процедурата BG06RDNP001-19.012 подмярка 4.2.
със срок на Първи прием: Начало: 01.08.2018 г. / Краен срок: 30.09.2018 г. 17:30
часа.
 Изготвени и утвърдени са Указания за прием на проекти по подмярката, образци за
попълване при кандидатстване, за информация и изпълнение;
 Изготвена е методика за оценка на проектните предложения;
 В ИСУН е публикувана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.012 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти.
 На 18.07.2018 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на
процедурата;
 По Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP00119.012 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти, в срока са постъпили 3 проектни предложения:
 Оценителната комисия е назначена със Заповед за сформиране на оценителна комисия:
№ 10/ 01.10.2018 на председателя на УС на МИГ Тервел-Крушари
 Извършени са ОАСД и ТФО на подадените проекти.
 Недопуснати до ТФО съгласно извършената оценка и изготвения списък са 2 проекта:
 Изготвен е окончателен доклад от работата на КППП, като същият е одобрен от УС.
 Одобрен за финансиране е 1 проект на обща стойност 83 200,00 лв. от които 41 600,00
лв. БФП.
Пояснение: Данните са на база одобрени проекти от МИГ за периода на мониторинг. Към
31.12.2018 г. не са сключени договори с ДФЗ.
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Постигнати
резултати
към 31.12.
2018 г.

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева

Лева

200 000

41600,00
20,8%

База данни МИГ
ИСУН

Подпомогнати бенефициенти

Брой

4

1

База данни МИГ

25%

ИСУН

Източник на
информация

Целеви индикатори
Проекти на земеделски стопани за инвестиции в преработка
на суровини от приоритетните за СВОМР сектори:
животновъдство и пчеларство, трайни насаждения,
зеленчукопроизводство, етерично – маслени култури

Брой

Изградени мощности за нови за територията преработки

Брой

Открити нови работни места

Брой

1

База данни МИГ

25%

ИСУН

3

0

База данни МИГ

10

0

4

ИСУН
База данни МИГ

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие "
от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тервел - Крушари" и при
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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ИСУН

Изпълнение на индикатори по подмярка 4.2 в %
120
100
80
60
40
20
0
Сума на БФП -200 000

Подпомогнати
бенефициенти - 4 бр.
По СВОМР

Приоритетни -4 бр.
По проекти

Нови работни места - Изградени мощности 10 бр.
3

Сключени договори

2. M06 Развитие на стопанства и предприятия (член 19 от Регламент (ЕС) № 1305/2013)
2.1 Подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
През периода на мониторинг не е проведена процедура за прием на проекти по
Подмярка 6.4. В съответствие с представения индикативен график приемът е предвиден за
2019 г.
Име на индикатора

Мерна
единица

Целева
стойност

Постигнати
резултати
към 31.12.
2018 г.

Лева

683 000

0

Брой

8

0

Нови за територията производства или услуги

Брой

3

0

Проекти на жени или млади хора до 40 г.

Брой

3

0

Открити нови работни места

Брой

20

0

Източник на
информация

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева
Подпомогнати бенефициенти
Целеви индикатори

3. М07 Основни услуги и обновяване на селата в селските райони (член 20 от
Регламент (ЕС) № 1305/2013)
3.1.Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура
 На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
04.01.2018 г., чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и Стратегията за ВОМР
Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-153/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и
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на СНЦ „МИГ Тервел-Крушари” изготви и на 11.01.2018 г. е депозирана обявява за
прием на проектни предложения По процедурата BG06RDNP001-19.003подмярка 7.2.
със срок на прием 2.02.2018 - 17.03.2018 г.
Изготвени и утвърдени са Указания за прием на проекти по подмярката, образци за
попълване при кандидатстване, за информация и изпълнение;
Изготвена е методика за оценка на проектните предложения;
В ИСУН е публикувана Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG06RDNP001-19.003 МИГ Тервел-Крушари: Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.
На 23.1.2018 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на
процедурата;
По процедурата BG06RDNP001-19.003 Подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
в срока са постъпили 5 проектни предложения:
Оценителната комисия е назначена със Заповед №6 на председателя на УС на МИГ
Тервел-Крушари от 18.03.2018 г. в изпълнение на Решение на Управителния съвет от
16.03.2018 г.
Извършени са ОАСД и ТФО на подадените проекти.
Изготвен е окончателен доклад от работата на КППП, като същият е одобрен от УС.
Одобрени за финансиране проекти са всички 5 подадени на обща стойност 967 346,95
лв.:
Пояснение: Данните са на база одобрени проекти от МИГ за периода на мониторинг. Към
31.12.2018 г. не са сключени договори с ДФЗ.

Име на индикатора

Ме
рна
еди
ниц
а

Целев
а
стойн
ост

Постигнати
резултати към
31.12.
2018 г.

Източни
к на
информа
ция

Лев
а

1 150
000

967 346,95
84%

База данни
МИГ

Индикатори за изпълнение
Общо публични разходи в лева

ИСУН
Проекти подпомогнати по мярката за инвестиции в малка по мащаби
инфраструктура

Бро
й

8

5
62,5%

База данни
МИГ
ИСУН

Целеви индикатори
Подпомогнати обекти на образователна инфраструктура

Подпомогнати обекти на социалната инфраструктура

Население, което се ползва от подобрени услуги/ инфраструктура

Бро
й

2

1
50%

Бро
й

2

Бро
й
жит
ели

10 000

1
50%
8372
83,72%

База данни
МИГ
ИСУН
База данни
МИГ
ИСУН
База данни
МИГ
ИСУН
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Бро
й

Населени места, в които има реновирана инфраструктура

8

50%

Бро
й

Нови работни места

База данни
МИГ

4

6

ИСУН
База данни
МИГ

6
100%

ИСУН

Изпълнение на индикатори по подмярка 7.2 в %
120
100
80
60
40
20
0
Сума на БФП -1 Проекти - 8 бр. Проекти в обр. Проекти за соц. Население - 10 Населени места Нови работни
150 000
Инфраструктера Инфраструктура 000 жители
-8
места -6
-2
-2 бр.
По СВОМР

По проекти

Сключени договори

4. Подмярка 19.7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство
През периода на мониторинг не е проведена процедура за прием на проекти по
Подмярка19.7.6. В съответствие с представения индикативен график приемът е предвиден
за 2019 г.
Име на индикатора

Общо публични разходи

Мерна
единица

Целева
стойност

Постигнати
резултати
към 31.12.
2018 г.
Индикатори за изпълнение
Лева
150 000
0
Целеви индикатори

Източник на
информация

0

Проекти в подкрепа за
проучвания/инвестиции, свързани с
природното и културното наследство на
територията

Брой

8

0

0

Брой жители, които са взели участие в
мероприятия, финансирани от подкрепени
по мярката проекти

Брой

2 000

0

0
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IV.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

1: Изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР по
приоритети.
Индикаторите за цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР са неразделна част от
общата система за наблюдение и оценка на СВОМР на МИГ Тервел-Крушари, описано в
т.8.4. от Стратегията. Разработени са специфични целеви индикатори и индикатори за
резултат, който да отговарят най-добре на характеристиките на територията на МИГ
Тервел-Крушари.
Таблица 1. Индикатори за изпълнение на цялата Стратегия за ВОМР 2016-2020г.
Индикатори

Ме
рни
еди
ни
ци

Стойности
– цели до
края на
изпълнение
на СВОМР.

Постиг
ната
цел
към
31.12.
2018 г.

Източн
ик на
инфор
мация

Индикатори за изпълнение
Общо договорирани публични разходи( Общо одобрени от МИГ публични разходи
за подпомагане на проекти)
Забележка: През периода на мониторинг не са договорирани публични разходи,
поради липса на становища по проведените процедури от страна на ДФЗ.

Лева

Успешно изпълнени проекти.
Забележка: През периода на мониторинг не са договорирани публични разходи,
поради липса на становища по проведените процедури от страна на ДФЗ.

Брой

54

0,00

Създадени нови работни места по проектите .
Забележка: През периода на мониторинг не са договорирани публични разходи,
поради липса на становища по проведените процедури от страна на ДФЗ.

Брой

41

0,00

2 933 000

1758380,44 База данни
МИГ
59,95%

База данни
МИГ

База
данни
МИГ

Приоритет 1:Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на
икономическитедейности
Целеви индикатори
Подкрепени земеделски стопанства

Брой

20

16
80%

База данни
МИГ
ИСУН

Подкрепени микропредприятия (за неземеделски бизнес и за преработка)

Брой

14

0,00

Забележка: През периода на мониторинг не са обявявани процедури за прием на
проекти (за неземеделски бизнес и за преработка)

База
данни
МИГ
ИСУН

Общ размер на инвестициите за иновации

Лева

530 000

0,00

База
данни
МИГ
ИСУН

Разкрити нови работни места в резултат на проектите

Брой

35

0,00

База
данни
МИГ
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ИСУН
Индикатори за резултат
Модернизирани малки и средни земеделски стопанства

Брой

20

0,00

База
данни
МИГ
ИСУН

Нови, подобрени или разширени бизнес дейности и услуги

Брой

14

0,00

База
данни
МИГ
ИСУН

Нови и/или подобрени работни места за жени, за младежи, за представители на
уязвими групи

Брой

17

0,00

База
данни
МИГ
ИСУН

Иновации (в продукти, услуги, др.) прилагани в територията

Брой

6

0,00

База
данни
МИГ
ИСУН

Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално приобщаване и общо
подобряване на качеството на живот
Целеви индикатори
Населени места със създадени нови услуги за населението им

Бро
й

8

3
38%

База
данни
МИГ
ИСУН

Населените места с подобрена малка инфраструктура

Бро
й

8

3
38%

База
данни
МИГ
ИСУН

Индикатори за резултат
Население ползващо подобрени/разширени услуги

Бр.
жител
и

7 000

0,00

База
данни
МИГ

Население с подобрена/ обновена инфраструктура

Бр.
жител
и

10 000

0,00

База
данни
МИГ

6

0,00

База
данни
МИГ

Разкрити нови работни места в резултат на проектите

Бр
ой
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Пояснение: Поради липса на сключени договори с ДФЗ, данните за изпълнение на
индикаторите са на база одобрени от МИГ проекти, като резултатите за изпълнение са
посочени 0,00 лв.
Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева
Одобрен
Заявен общ
Заявена Интензите общ
размер на
субсидия по
т на размер на
разходите по
проекти към заявената разходите
заявления,
МИГ
помощ по проект
подадени в МИГ
от МИГ

ПРИОРИТЕТИ

1

2

Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес
за създаване на заетост, доходи и
разнообразяване на икономическите дейности
Приоритет 2: Развитие на благоприятна
жизнена среда за социално приобщаване и
общо подобряване на качеството на живот
Общо:

3

4

Заявен
Одобрен
Субсидия общ
общ
Заявена
по размер на
размер на
субсидия
проектите разходите
разходите
към
, одобрени по проект
по проект
УО/ДФЗ
от МИГ
към
от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ

5

6

7

8

Субсидия
по
проектите Изплатена
, одобрени субсидия
от
УО/ДФЗ

9

10

11

1802815,38

868340,18

48,17 1647002,1 791033,49 1647002,1 791033,49

0

0

0

967346,95

967346,95

100 967346,95 967346,95 967346,95 967346,95

0

0

0

2770162,33

1835687,13 148,16579

0

0

0

2614349 1758380,4

2614349 1758380,4

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

ПРИОРИТЕТИ

1
Приоритет 1: Насърчаване на
местния бизнес за създаване на
заетост, доходи и
разнообразяване на
икономическите дейности
Приоритет 2: Развитие на
благоприятна жизнена среда за
социално приобщаване и общо
подобряване на качеството на
живот
Общо:

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

3

Заявен
общ
размер на
разходите
по
заявления
, подадени

Одобрен
общ
размер на
разходите
по проект
от МИГ

4

5

Заявен
Одобрен
Субсидия общ
общ
Заявена
по
размер на
размер на
субсидия
проектите разходите
разходите
към
, одобрени по проект
по проект
УО/ДФЗ
от МИГ
към
от
УО/ДФЗ
УО/ДФЗ
6

7

8

9

Субсидия
ОСТАТЪ
по
К
проектите Сключени
, одобрени договори колона 2
от
минус
УО/ДФЗ
колона 11
10

11

12

Процент
на
одобрение
Изплатена
колона 11
субсидия
разделена
на колона
2
13

14

1633000 1802815,4 868340,18 1647002,1 791033,49 1647002,1 791033,49

0

0

0

1633000

0

0

1300000 967346,95 967346,95 967346,95 967346,95 967346,95 967346,95

0

0

0

1300000

0

0

2933000 2770162,3 1835687,1

0

0

0

2933000

0

0

2614349 1758380,4

2614349 1758380,4
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100

100

100

60
39
0
ОДОБРЕНИ ОТ МИГ
ПРОЕКТИ В %

ОДОБРЕНА ОТ МИГ СУМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ С
БФП
ДФЗ
по СВМОР
За периода

Фигура 1 Изпълнение на индикатори в %

Въздействието от проведените мероприятия, доведе до очакваните резултати,
изразени в подадените и одобрени от МИГ 21 бр. проекти по Три от подмерките -7.2, 4.1 и
4.2., които стойността на одобрената финансова помощ по проектите е в размер на
1 758380,44 лв., или общо 59,95 % от одобрената по Стратегията субсидия, а общата
стойност на проектите възлиза на 2 615549,01 лв.
В процентно съотношение по общини на територията на МИГ:
За община
Тервел

общо
Подадени проекти

За община
Крушари

21 бр.

14
66,67%

7
33,33%

Обща стойност на одобрените
проекти

2615549,01

Обща стойност на заявената БФП

1758380,44

2057979,61
78,68%
1417539,64
80,62%

557569,4
21,32%
340840,8
19,38%
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V.

ИЗВОДИ

СНЦ „МИГ Тервел-Крушари" стартира изпълнението на своята стратегия за ВОМР на
21.10.2016 г. с подписване на Споразумението за финансиране за нейната реализация.
Първоначалните усилия на екипа на МИГ в първите месеци от изпълнението на стратегията за
ВОМР са насочени към:
 Изпълняване на административни ангажименти към подписаното Споразумение за
изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 Административно осигуряване на функционирането на МИГ (офис, актуализиране на
интернет сайт и др.);
 Набиране на одобрен списък от експерти за оценка на постъпилите проектни
предложения;
 Подготовка на документите, свързани с обявяването на прием по мерките от стратегията
за ВОМР;
 Провеждане на информационни семинари и обучения с цел популяризирането на
стратегията за ВОМР пред местното население и представяне на възможностите за
кандидатстване на местните бенефициенти;
 Провеждане на публично обсъждане на документите, свързани с обявяването на прием по
мерките от стратегията за ВОМР и други.
Изпълнените до този момент дейности от екипа на МИГ действат в пълно съответствие за
изпълнение на стратегията за ВОМР. Поради липса на становища относно проведените
процедури и одобрени проекти от страна на ДФЗ липсват сключени договори с кандидатите за
изпълнение на договори, което се отразява към индикаторите за изпълнение на стратегията.
Към този момент е прекалено рано за да бъдат определени рискове за изпълнението на
стратегията за ВОМР на територията на МИГ, но са налице заплахи изразяващи се в липса на
сключени тристранни договори за финансиране на одобрените проекти.
При възникване на евентуални рискове за изпълнението на стратегията може да бъдат
следвани следните мерки за преодоляването и недопускането им.
Капацитетът на МИГ Тервел-Крушари за изпълнение на Стратегията за водено от
общността местно развитие се формира от съвкупният опит и експертиза, както и от
активното и плодотворно взаимодействие и сътрудничество между членовете на Общото му
събрание, Управителния съвет и неговия Председател, на Изпълнителния директор и екипа,
и на наеманите външни консултанти и експерти, натрупани при прилагането на предходната
СМР .
Устойчивостта на управлението на МИГ Тервел-Крушари се проявява, чрез ключови
фигури сред членовете на Общото Събрание, на Управителния Съвет, Председателя на УС
и Изпълнителния директор.
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