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I. Управление на Местната инициативна група.
Организационна структура на МИГ
Сдружение с нестопанска цел „МИГ Тервел-Крушари“ е учредено през 2010 г. от 38
физически и юридически лица, с постоянен адрес и седалище на територията на общините
Тервел и Крушари.
А) Колективен върховен орган на Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” е Общото
събрание (ОС) на сдружението. През годините съставът на сдружението претърпя частични
промени и към момента Общото събрание наброява 32 души. Публичният сектор е представен
от двете общини, които участват в състава на ОС чрез представители, избрани от съответните
два общински съвети. Представителите на публичния сектор в състава на ОС съставляват
6,25 % от членовете му. Стопанският сектор в ОС на МИГ се представлява от 15 лица,
съставляващи 46,87 % от състава на колективния върховен орган. Представителите на
нестопанския сектор в състава на ОС са също 15 души - 46,87 % от членовете.
Дейности на ОС през отчетния период
1. Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ, чл.26, ал.1 от
ЗЮЛНЦ е свикано Общо събрание на Сдружението на 07.06.2019 г. от 17.00 ч. в залата на
Община Тервел.
Всички членове на ОС са поканени с индивидуални писмени покани, връчени лично срещу
подпис от всеки член на сдружението, съгласно чл.37 ал.3 изр. ІІ-ро от Устава, във връзка с
чл.26 от ЗЮЛНЦ .
Съгласно чл.37, ал.3, Поканата за Общото събрание е поставена и на официалните табла за
обяви и съобщения съответно на община Тервел и община Крушари, както и на адреса на
управление на сдружението гр.Тервел, ул.“Цар Калоян“ №11 и е публикувана на интернет
страницата на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ на 17.05.2019 г. (най-малко 20 дни преди датата
на която е насрочено събранието).
В обявения ден и час в залата се явиха 19 от 32 членове на сдружението.
Налице е изискуемия кворум съгласно чл.38 от Устава и чл.27 и чл.29, ал.2 от ЗЮЛНЦ за
вземане на решения от Общото събрание.
На заседанието присъстваха и Даниела Николова-Експерт по прилагане на СВОМР и Невена
Кирова – изпълнителен директор на МИГ- а.
За председател на заседанието на ОС е избран Живко Георгиев - Председател на УС, а за
протоколчик – Дияна Илиева.
Общото събрание протече по предварително обявения дневен ред:
1. Доклад за дейността на УС през 2018 година;
2. Приемане на Годишния финансов отчет за 2018 година;
3. Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – ТервелКрушари“ през 2018 година;
4. Решение за пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в Търговския регистър към
Агенция по вписванията
5. Други
Взети Решения от проведеното заседание на Общото събрание:
РЕШЕНИЯ
1. Одобрява Доклад за дейността на Управителния съвет на МИГ Тервел-Крушари за 2018
година;
2. Приема Годишния финансов отчет на МИГ Тервел-Крушари за 2018 година;

3. Приема Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на „МИГ – ТервелКрушари“ през 2018 година;
4. Извършване на необходимите действия и пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в
Търговския регистър към Агенция по вписванията;
5. Одобрява удължаването на срока от 12 месеца на 24 месеца по договор за кредит №
1031/21.11.2018 год. сключен между МИГ Тервел – Крушари и ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ
НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ „ФЛАГ“ ЕАД.
Б) Колективен управителен орган на МИГ е Управителния съвет (УС). Членовете на УС
са 5 физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на МИГ ТервелКрушари, представляващи трите основни сектора – публичен, нестопански и стопански.
Дейности на УС през отчетния период

Утвърди детайлни насоки и документи за кандидатстване на потенциалните
бенефициенти по мерките 6.4, 7.2, и 19.7.6 на СВОМР;

Утвърди индикативен график за прием на проекти през 2019г.

Утвърди индикативен график за прием на проекти през 2020г.

Взети са окончателни решения за финансиране на проекти по Стратегията;

Одобри бюджета на Сдружението за 2020 г;

Одобри Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ
Тервел-Крушари за 2019 г.
В) Екип на МИГ
 Изпълнителен Директор:
 Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР:
 Координатор за Община Крушари:
В началото на 2019 г. с Решение на на УС е извършена промяна в екипа на МИГ Тервел–
Крушари за изпълнение на стратегия за ВОМР.
В съответствие с чл.43, ал.1, т.1 от Наредба №22 на МЗХГ, пред УО е заявена промяна в
позициите на екипа:
за „Изпълнителен директор“ е преназначена: Невена Маринова Кирова
за „Координатор“ е преназначен Стоян Димитров Дамянов.
Горепосочените лица отговарят на изискванията за заемане на съответните
длъжности. При назначаването са спазени условията за оценка при подбора на Стратегията
на МИГ Тервел-Крушари съгласно чл. 29 ал.1 от Наредба №22.
Извършените промени са съгласувани с УО на ПРСР 2014-2020 г.
В резултат на направените промени в състава на МИГ е изпратено Заявление за промяна
на
Споразумение
№
РД
50-153/21.10.2016
г.
за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Тервел – Крушари

Дейности на експертите през отчетния период
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР:
1. Ръководи
дейностите, които Сдружение МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ извършва при
изпълнение на целите и предмета на дейността си;
2. Организира и администрира приходите и разходите за дейността на Сдружението;

3. Ръководи разработването на проекти в изпълнение целите на Сдружението и за осигуряване
на финансиране на дейността му;
4. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание на
Сдружението;
5. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
6. Отговаря за разработването на планове, програми, отчети и становища за дейността на
Сдружението;
7. Отговаря за изпълнението на приетата Стратегия за ВОМР;
8. Изготвя и представя на УС годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР;
9. Осъществява наблюдение върху изпълнението на проектите, финансирани от Стратегията
за ВОМР.
10. Предлага, при съгласуване с Председателя на сдружението, проекти за решения на
Управителния съвет относно дейността на Сдружението и прилагането на СВОМР;
11. Организира разработването и приемането на недискриминационна и прозрачна процедура и
обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР
12. Организира прилагането на процедурите по подбор на проекти към стратегията за ВОМР .
13. Осъществява контакт и организира работата с външни експерти, подпомагащи дейността на
Сдружението, с МЗХГ и РА по прилагането на СМР.
14. Дава консултации, указания и пояснения на бенефициентите по отношение подготовката на
техните проекти, в рамките на своята компетенция.
15. Информира УО на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на СВОМР.
16. Участва в работни срещи, командировки, заседания, обучения, свързани с дейността на
Сдружението;
17. Организира и провежда обучения в съответствие с предмета на дейност на Сдружението;
18. Планира и управлява дейностите за публичност и прозрачност на процедурите за
прилагане на СМР на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ;
19. Отговаря за съхранението на всички документи и информация, свързани с дейността на
сдружението в съответствие с указанията на УО на ПРСР;
20. Оказва методическа и практическа помощ на служителите на МИГ, на Председателя и
членовете на Управителния съвет.
21. Контролира спазването на изискванията за защита на личните данни и служебната
информация при подбор, оценка, изпълнение и отчитане на проекти.
22. Организира изпълнението на други конкретни задачи в кръга на компетентностите му,
поставени от Председателя на Управителния съвет, визирани в решения на Колективния
върховен и Колективния управителен орган на Сдружението или произтичащи от
конкретни указания на УО на ПРСР или ДФЗ-РА.
ЕКСПЕРТ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР:
1. Провежда консултации с потенциални местни бенефициенти за предоставяне на съвети за
достъп до финансиране по мерките на СМР;
2. Проучва нуждата от обучения на потенциалните бенефициенти и предлага график за
тяхното провеждане;
3. Приема заявления за получаване на финансова помощ и ги регистрира в електронен
регистър.
4. Участва в проверката за административно съответствие и допустимост на получените
заявления за предоставяне на финансова помощ;
5. Участва в Комисии за избор на проекти, когато не е участвал в административната проверка
на постъпилите заявления;
6. Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите и попълва Информационната
система по подхода ЛИДЕР на МЗХ и Таблицата за наблюдение изпълнението на
индикаторите на МИГ Тервел-Крушари.
7. Следи за спазване на поетите задължения от страна на одобрените бенефициенти и им
осигурява експертна, техническа и методическа помощ за изпълнение на поетите от тях
ангажименти;

Осъществява посещения на място;
Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до
Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
10. Подготвя справки и информация за дейностите по прилагане на СВОМР и постигнатите
резултати ежемесечно и при поискване от Изпълнителния директор;
11. Участва в изготвянето на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за
местно развитие, както и други доклади изисквани от УО на ПРСР;
12. Подпомага създаването и развитието на националните и трансгранични връзки на
Сдружението;
13. Информира своевременно Изпълнителния директор за проблеми, възникнали при
изпълнението на СВОМР;
14. Подпомага Изпълнителния директор при реализиране на дейностите за осигуряване на
публичност и прозрачност на СВОМР.
15. Изготвя справки по искане на Изпълнителния директор и Председателя на Управителния
съвет съгласно посочени от тях показатели;
16. Организира входящата и изходящата кореспонденция за екипа на МИГ, систематизира я в
съответствие с установения ред и я предава за разглеждане от Изпълнителния директор или
конкретни изпълнители;
17. Отговаря за поддържането на актуална информация на интернет страницата на
Сдружението;
18. Развива професионални си умения чрез участие в обучения, конференции, срещи и
семинари след предварително съгласуване с Изпълнителния директор и Председателя на
Управителния съвет.
19. Извършва и други дейности в рамките на своите компетенции във връзка с дейността на
Сдружението.
8.
9.

КООРДИНАТОРЪТ ЗА ОБЩИНА КРУШАРИ:
1. Провежда консултации с потенциални местни бенефициенти от територията на Община
Крушари за предоставяне на съвети за достъп до финансиране по мерките на СМР;
2. Участва в проверката за административно съответствие и допустимост на получените
заявления за предоставяне на финансова помощ;
3. Участва в Комисии за избор на проекти, когато не е участвал в административната проверка
на постъпилите заявления;
4. Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите, реализирани на територията на
Община Крушари, като следи за спазване на поетите задължения от страна на одобрените
бенефициенти и им осигурява експертна, техническа и методическа помощ за изпълнение
на поетите от тях ангажименти;
5. Осъществява посещения на място на проекти от територията на Община Крушари;
6. Информира своевременно Изпълнителния директор за проблеми, възникнали при
изпълнението на СВОМР на територията на Община Крушари;
7. Подпомага Изпълнителния директор при реализиране на дейностите за осигуряване на
публичност и прозрачност на СВОМР на територията на Община Крушари;
8. Развива професионални си умения чрез участие в обучения, конференции, срещи и
семинари след предварително съгласуване с Изпълнителния директор.
9. Извършва и други дейности в рамките на своите компетенции във връзка с дейността на
Сдружението.

II. Реализирани дейности в изпълнение на СВОМР.
1. Дейности, свързани с изпълнение на стратегията:
1. Обявени приеми на проектни предложения по мерки:

На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
17.12.2018г., МИГ, във връзка с чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията
за ВОМР, МИГ Тервел-Крушари”, Публикува Обявява за Втори прием на проектни
предложения № BG06RDNP001-19.012
по
Подмярка
4.2.
“Инвестиции
в
преработка
/
маркетинг
на селскостопански продукти” в ИСУН.

През Втори прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.012 е
постъпило 1 проектно предложение с № BG06RDNP001-19.012-0004: „По-конкурентно
производство на качествени зеленчукови подправки” Кандидат А И К 2000 ООД с Булстат
124507479

Оценителната комисия е назначена със Заповед № 13 / 05.02.2019 на председателя на
УС на МИГ Тервел-Крушари .

Проведена е Оценителна сесия BG06RDNP001-19.012-S2, Извършени са ОАСД и ТФО
на подадения проект. Изготвен е окончателен доклад от работата на КППП, като същият е
одобрен от УС.
 Одобрени за финансиране проекти са:
№
НА
ПРОЕКТА/ОЦ
ЕНИТЕЛНА
СЕСИЯ

ИМЕ
НА
ПРОЕКТА

BG06RDNP001
-19.0120004/BG06RDN
P001-19.012-S2

ПОКОНКУРЕНТН
О
ПРОИЗВОДСТ
ВО
НА
КАЧЕСТВЕНИ
ЗЕЛЕНЧУКОВ
И
ПОДПРАВКИ

1

ИМЕ
НА
КАНДИДАТ
А

ПРЕДМЕТ НА
ИНВЕСТИЦИЯ
ТА

А И К 2000
ООД

Закупуване
на
машина
за
хомогенизиране
на
подправки,
оборудване
на
хладилна камера.

СТОЙНОТ
НА
ПРОЕКТА

62755.00 лв.

ОДОБРЕНА
СУБСИДИЯ

31 377.50

КЛАСИ
РАНЕТОЧКИ

оценен
с
30
точки

РЕШЕН
ИЕ
НА
МИГ

Одобрен
за
финансир
ане

Общият одобрен бюджет по подмярка 4.2 е в размер на 200 000,00 лв БФП;
В резултат на проведената Процедура за първи и Втори прием на проектни
предложения по подмярка 4.2, общата стойност на одобрената от МИГ сума за субсидия е
в размер на 72 977,50 лв.
Остатъчен ресурс за финансиране по подмярка 4.2 – 127 022,50 лв. по Подмярка 4.2
2. На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари” от
22.03.2019г. , и Заповед №14 от 22.03.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от Наредба
№22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари”,
публикува Обявява за прием на проектни предложения в ИСУН процедура №
BG06RDNP001-19-264, по Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“
 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;
 На 24.04.2019 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на
процедурата;

 На 10.06.2019 г. е проведено Заседание на УС на МИГ Тервел – Крушари, и е издадена
Заповед №19 от 11.06.2019 г. с която на основание чл.11, ал.5, т.2 от ПМС 162 от 5 юли
2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни
фондове за периода 2014 - 2020 г., е взето Решение за удължаване срока с 30 дни за
прием на проекти по Процедура BG06RDNP001-19.264 подмярка 6.4. „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ на МИГ Тервел – Крушари. С взетото Решение
срокът за първи прием 14.06.2019 г. 17:30 часа се удължава до 14.07.2019г.
Мотивите за удължаване на срока за прием, е липса на подадени проектни предложения
по процедурата, което ще осигури по-дълъг период за подготовка на проектите.
В регламентирания срок от 03.05.2019г. до 14.07.2019 г. 17: 30 часа) са регистрирани 6
(шест) проектни предложения:
Кандидат
Номер на ПП

Булстат
/ЕИК/
ЕГН

Наименование

BG06RDNP00119.264-0001

Име
Групова
практика
за
първична
медицинска
помощ
по
„Развитие и подкрепа в сферата на денталната дентална
медицина на територията на МИГ ТЕРВЕЛ – медицина Дент
КРУШАРИ“
експерт ООД
ЕИК

BG06RDNP00119.264-0002

Ивестиции в оборудване и обзавеждане на
ресторант „Приятели” за по-добра конкуренция и БРАТЯ
улеснен достъп за населението от община Тервел РАЙЧЕВИ ООД

BG06RDNP00119.264-0003

Закупуване на оборудване за автосервиз

Идентифи
катор

124718540

ЕИК

124702365

ЕИК

200251741

BG06RDNP00119.264-0004

Изграждане на склад и магазин за строителни ДЖЕБЕДЖИ 60
материали
ООД
ЕИК

201937162

BG06RDNP00119.264-0005

Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови
"Братя Кондови 2019" ЕООД
2019" ЕООД
ЕИК

205677876

BG06RDNP00119.264-0006

„Повишаване на конкурентоспособността на
„Крис- 93 ООД чрез въвеждане на съвременни
информационни и комуникационни технологии в
управлението и услугите”
"Крис - 93" ООД

124703232

ПЕНЕВ
ЕООД

КАР

ЕИК

 Оценителната комисия е назначена със Заповед №20/ 15.07.2019г на председателя на УС
на МИГ Тервел-Крушари в изпълнение на Решение на Управителния съвет от 15 юли
2019 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 5 от общо 6 подадени проектни предложения:

№

Статус

Одобрено
БФП
(лв.)

1

Одобрено

24 939,60

Процедура

Номер на ПП

Наименование

Кандидат

Статус

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка

BG06RDNP00119.264-0005

Развитие и оборудване
на градински център

"Братя Кондови
2019" ЕООД

Регистри
рано

№

Статус

Одобрено
БФП
(лв.)

Процедура

Номер на ПП

6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

Наименование

Кандидат

Статус

"Братя К...

2

Одобрено

266 674,21

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка
6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

BG06RDNP00119.264-0004

Изграждане на склад и
магазин за строителни
материали.

ДЖЕБЕДЖИ 60
ООД

Регистри
рано

3

Одобрено

188 191,60

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка
6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

BG06RDNP00119.264-0001

„Развитие и подкрепа в
сферата на денталната
медицина.

Групова
практика
за
първична
медицинска
помощ
по
дентална
медицина Дент
експерт ООД

Регистри
рано

4

Одобрено

20 978,41

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка
6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

BG06RDNP00119.264-0002

Инвестиции
оборудване
обзавеждане
ресторант ...

в
и
на

БРАТЯ
РАЙЧЕВИ ООД

Регистри
рано

5

Одобрено

82 728,10

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка
6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

BG06RDNP00119.264-0003

Закупуване
оборудване
автосервиз

на
за

ПЕНЕВ
ЕООД

КАР

Регистри
рано

МИГ
ТЕРВЕЛ
–
КРУШАРИ Под мярка
6.4.
"Инвестиции
в
подкрепа
на
неземеделски дейности"

BG06RDNP00119.264-0006

„Повишаване
на
конкурентоспособността
на „Крис- 93...

93"

Регистри
рано

Отхвърлено
на ОАСД

"Крис
ООД

-

В резултат на проведената Оценителна сесия по Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.264
на МИГ Тервел-Крушари
Подмярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" – Първи прием и
решението на КППП, при спазване на Процедурата за оценка на проекти, се изготви
Списък на предложените за финансиране проектни предложения, на стойност в общ
размер 583 511,92 лв. безвъзмездна финансова помощ, представляваща 70% от общата
стойност на подадените проекти 833 588,46 лв.
За Втори прием по Подмярка 6.4, с Начало: 02.01.2020 г./ Краен срок: 09.02. 2020г.
17:30 часа, остатъчния ресурс е в размер на 99 488,08 лв.

3.
На основание Решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Тервел-Крушари”
от 31.05.2019г. , и Заповед №15 от 31.05.2019 г., във връзка с чл.62, т.4 от Наредба
№22/14.12.2015г. на МЗХ и Стратегията за ВОМР на МИГ „Тервел-Крушари” публикува
ОБЯВЯВА за прием на проекти № BG06RDNP001-19-289 по подмярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” в ИСУН. Този прием е Втори за подмярка 7.2 в рамките на одобрения по
Стратегията финансов ресурс.
 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;

 На 03.07.2019 г. в ИСУН е изпратен контролен лист за одобрение за активиране на
процедурата;
 На 02.09.2019 г. е проведено Заседание на УС на МИГ Тервел – Крушари, и е издадена
Заповед № 20 от 02.09.2019 г. на Председателя на УС, с която на основание чл.11, ал.5,
т.2 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., е взето Решение за
удължаване срока за прием на проекти по Процедура BG06RDNP001-19.289 МИГ
ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
С взетото Решение, крайният срокът за прием 08.09.2019 г. 17:30 часа се удължава с 30 дни, или
до 09.10.2019г. 17:30 часа.
Мотивите за удължаване на срока за прием, е липса на подадени проектни предложения по
процедурата, което ще осигури по-дълъг период за подготовка на проектите.
 В регламентирания срок от 09.07.2019г./ Краен срок: 08.09.2019г. 17:30 часа, е
регистрирано 1 (едно) проектно предложение.

Номер на ПП

Наименование
„Реконструкция на
пешеходна зона на
с. Крушари - УПИ
XVІІ, кв. 60, по
BG06RDNP001- плана на с.
19.289-0001
Крушари”

Име

ОБЩИНА
КРУШАРИ

Дата на
Кандидат
регистрация
Булстат
/ЕИК/
ЕГН
Идентификатор

ЕИК

000852754

07.10.2019
16,31 ч.

Регистраци
онен статус

Регистрирано

 Членове на КППП са определени със Заповед №21/10.10.2019. на председателя на УС на
МИГ Тервел-Крушари, издадена на основание взето Решение на Заседание на УС на
10.10.2019 г.
 В резултат на проведената оценителна сесия са изготвени протоколи от проведените
заседания на КППП и Окончателен доклад.
Одобрен е за финансиране проект:
Пореден
номер

Статус

1

Одобрено

Одобрено
БФП (лв.)
182 249,66

Процедура

Номер на ПП

Наименование

Кандидат

Дата на
регистрация

МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ
Подмярка 7.2 “Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички
видове малка по мащаби
инфраструктура”

BG06RDNP00119.289-0001

Реконструкция
на пешеходна
зона на с.
Крушари - УП...

ОБЩИНА
КРУШАРИ

07.10.2019
16:31

На базата проведената оценка и при спазване на Процедурата за оценка на проекти,
Комисията изготви Списък на предложеното за финансиране проектно предложение
(Приложение), и безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена в общ
размер на 182 249,66лв. представляваща 100% от общата стойност на проекта 182
249,66лв.
С проведенити процедури за прием по подмярка 7.2 през 2018 и 2019 г. се изчерпва
финансовият ресурс одобрен за финансиране на проекти по подмярка 7.2.
Постигнати резултати за 2019 г.:

1. Подготвени и обявени Процедури за прием на проекти в изпълнение на СВОМР- 3
бр.
2. Проведени оценителни сесии по Процедури за прием на проекти в изпълнение на
СВОМР- 3 бр.
3. Одобрени от МИГ проектни предложения – 7 бр.
4. Одобрен от МИГ общ финансов ресурс по проектите през 2019 г. – 797 139,08 лв.
По подмярка 4.2- 31377,50 лв.
По подмярка 6.4-583511,92 лв.
По подмярка 7.2- 182249,66 лв.
5. Сключени договори с ДФЗ
№ по
ред/дата
1. от
09.09.2019
г.

№ и дата

Предмет

BG06RDNP00119.003-0001С01/2019

2. от
21.10.2019
г.

BG06RDNP00119.076-0005С01/2019

3. от
21.10.2019
г.

BG06RDNP00119.076-0011 –
С01/2019

Рехабилитация
на част от ул.
Черно мори“ и
ул. „Изгрев“ с.
Крушари.
„Модернизиране
на кравеферма,
включващо
подмяна на
покривни
материали и
закупуване на
ехограф“
„Закупуване на
земеделска
техника за
обработка на
насаждения от
лавандула“

Подмярка
№
7.2

Бенефициент

Стойност на
проекта
137255,26 лв.

Стойност на
БФП
137255,26 лв.

Срок

4.1

РАДИДА
ООД (ЕИК:
124531747)

145794,77 лв.

72897,37 лв.

36 м

4.1

ЗС МЕЛИХА
АХМЕД
ДЮКЯНДЖИ
(ЕГН/ЕИК
8202248019)

159900,00 лв.

79950,00 лв.

24 м

Община
Крушари

Постигнати резултати с натрупване :








Общо подадени към МИТ проекти – 31 бр.
Общо одобрени от МИГ проекти – 28 бр.
Неодобрени от МИТ проекти -3 бр.
Обща сума на одобрените от МИГ проекти – 3 694 124 лв.
Обща сума на БФП одобрена от МИГ – 2 555 520 лв.
Общо сключени от ДФЗ-РА договори – 3 бр.
Обща сума на БФП по договори с ДФЗ-РА– 290 103 лв.

36 м

по СВОМР

от МИГ

Суми БФП в хил. лева

от ДФЗ-РА
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Подмерки по СВОМР

Сравнителна таблица за предприети действия към изпълнение на заложените
индикатори в СВОМР.
Индикатори
Общо одобрени
публични разходи
Подадени проекти към
ДФЗ
Сключени договори с
ДФЗ

Мерни
единици
Лева

Стойности
по СВОМР
2 933 000

Постигнати %
индикатори изпълнение
87,13%
2 555 520

Бр.

54

28

51,85%

Бр.

54

3

5,55%

2. Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното
изпълнение:
През периода бяха изцяло изпълнени планираните дейности
информиране и публичност:

за популяризиране,

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: „Потенциала на територията на
МИГ за въвеждане на иновационно производство и услуги финансирани чрез проекти по
СВОМР“
Направени са публикации в регионален вестник „НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА“
на всички обяви за прием, както и за постигнатите резултати.

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. 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 популяризиране на СВОМР през отчетния период са проведени и следните мероприятия:
№

Събитие

Дата и час

Място

1)

Организиране на работни/информационни
срещи/ семинари и други мероприятия (за
най-малко 10 участници)

04.04.2019г. 10.00
часа

общ.Тервел, гр.Тервел
– в сградата на общинска
администрация ет.2

2)

Организиране на работни/информационни
срещи/ семинари и други мероприятия (за
най-малко 10 участници)

05.04.2019г. 10.00
часа

общ. Крушари, с. Крушари Заседателна зала на общинска
администрация

3)

Организиране на две еднодневни обучения,
свързано с подготовката на проекти по
СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи и
хартия, лектор
(за най-малко десет участници)

11.04.2019г. 10.00
часа

12.04.2019г. 10.00
часа
4)

5)

6)

7)

Работна/информационна среща

общ. Тервел, гр.Тервел
Х-л Алгара – градски парк

общ. Крушари, с. Телериг - Къща
за гости " Хан Телериг

10.12.2019 -10.00
часа

с.Безмер общ. Тервел

10.12.2019 -14.00
часа

с.Зърнево, общ.Тервел

Еднодневно обучение за потенциални
кандидати по подмярка 19.7.6 от СВОМР

11.12.2019-10.00
часа

общ.Тервел, гр.Тервел

Еднодневно обучение за потенциални
кандидати по подмярка 19.7.6 от СВОМР

12.04.2019г. 10.00
часа

общ. Крушари, с. Крушари

Работна/информационна среща

Сградата на кметството

Сградата на кметството

- в сградата на общинска
администрация ет.2

Сградата на читалището

8)

9)

Работна/информационна среща

Работна/информационна среща

13.12.2019г. 10.00
часа

с.Нова Камена общ. Тервел

13.12.2019г. 14.00
часа

с.Жегларци общ. Тервел

Сградата на кметството –

Сградата на кметството

3. Статус на изпълнение на дейностите заложени в бюджет 2019 г.:
През отчетния период са направени следните разходи за дейностите свързани с управление
на стратегията:
1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за
социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна
неработоспособност и други, дължими от работодателя;
Разходите за заплати включват направените разходи за заплащане на всички служители от
екипа по изпълнение на стратегията, в т.ч. възнаграждения на служителите и осигурителни
вноски за сметка на осигуреното лице от датата– 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.
През отчетния период – края на месец Януари са направени промени в Екипа, за което е
изпратено Уведомително писма да УО в едно с искане за промяна на СВОМР, като същото е
одобрено:
В съответствие с чл.43, ал.1, т.1 от Наредба №22 на МЗХГ, пред УО е
заявена промяна на изпълнителния директор и персонала на МИГ Тервел-Крушари.
Извършените промени са съгласувани с УО на ПРСР 2014-2020 г.
Поради изключителното забавяне на ДФЗ за одобрение на проведените от МИГ процедури
за прием на проектни предложения , сумите по подадените искания за авансово плащане за
2019 г. и междинно плащане по подадената Заявка за плащане на извършените разходи по
дейности през 2018 г., бяха преведени през месец Октомври 2019 г. През този период
дейностите за изпълнение на Стратегията на МИГ се осъществяваха благодарение на
кредита от ФОНД „ФЛАГ“ЕАД.
I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9.,
ал.2) до 80%
1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за
социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна
неработоспособност и други, дължими от работодателя (по чл.9, ал.2, т.1 от Наредба №
1 от 28.03.2017 г.);
Сключени договори по дейности и разходи:
1.
Стоян Димитров Дамянов – Изп. Директор по Трудов договор№13 от 27.01.2018 г.
и допълнително споразумение от 01. 02.2019 г. за промяна на заеманата длъжност
Изпълнителен директор на Координатор .
2.
Даниела Павлова Николова – Експерт по прилагане на СВОМР по Трудов договор
№12 от 20.09.2016г. и допълнително споразумение от 01. 02.2018 г. за промяна на заеманата
длъжност от Координатор в Експерт по прилагане на СВОМР.
3.
Невена Маринова Кирова – Координатор по Трудов договор №15 от 30.01.2018 г.
и допълнително споразумение от 01. 02.2019 г. за промяна на заеманата длъжност
Координатор в Изпълнителен директор.

№

Наименование на
разхода

Описание на
разхода

Обща
Единица
Брой
Единична
стойност,
мярка
единици цена, лв.
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

1

Разходи за заплати,
както и задължителни
по силата на нормативен
акт разходи за социални
и здравни осигуровки за

Общо по т.1:

75347,71

75281,48

66,23

персонала, обезщетения
за временна
неработоспособност и
други, дължими от
работодателя (по чл.9,
ал.2, т.1 от Наредба №
1 от 28.03.2017 г.);

Разходите за заплати са отразени във финансовите таблици към заявка за плащане.
От така направените разходи е видно, че е налице икономия в размер на 66,23 лв. от сумата
одобрена за заплати на персонала.
2.
Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на
експерти (физически или юридически лица),свързани с прилагането на стратегията
(оценители, консултанти, външни експерти и други);(по чл.9, ал.2, т.2 от Наредба № 1
от 28.03.2017 г.);
Сключени договори с оценители по мерки:
Мярка 4.2
Дияна Колева Илиева
№ на проект
BG06RDNP001-19.012-0004
Галина Недялкова Митева
№ на проект
BG06RDNP001-19.012-0004
Николинка Николова Димова
№ на проект

ОАСД

ТФО

ОБЩО

№ РД50-153/ GD-10 КППП от 05.02.2019
Наименование на проект
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ

единична
цена
120

120 № на проект

Наименование на проект

единичн
а цена

0

120

единичн
а цена

110

230

120

№ РД50-153/ GD-11 КППП от 05.02.2019
Наименование на проект
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА КАЧЕСТВЕНИ
ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ

№ РД50-153/ GD-12 КППП от 05.02.2019
Наименование на проект

Общо ОАСД

единична
цена

120 № на проект

Наименование на проект
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА
120 120 BG06RDNP001-19.012-0004 КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ
обща сума
единична
цена
0 № на проект
Наименование на проект
ПО-КОНКУРЕНТНО ПРОИЗВОДСТВО НА
BG06RDNP001-19.012-0004 КАЧЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНЧУКОВИ ПОДПРАВКИ
240

110
единичн
а цена
110

110
обща сума
110

110

110
220

460

Мярка 6.4
Галина Петрова Даскалва

ОАСД
Граждански договор № РД50-153/ GD-14 КППП от 16.07.2019

№ на проект

Наименование на проект

BG06RDNP001-19.264-0002

Ивестиции в оборудване и обзавеждане на ресторант „Приятели” за
по-добра конкуренция и улеснен достъп за населението от община
Тервел

ТФО
единична
цена

120

BG06RDNP001-19.264-0004

Изграждане на склад и магазин за строителни материали
Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови 2019"
BG06RDNP001-19.264-0005
ЕООД
„Повишаване на конкурентоспособността на „Крис- 93 ООД чрез
въвеждане на съвременни информационни и комуникационни
BG06RDNP001-19.264-0006
технологии в управлението и услугите”
Николинка Николова Димова Граждански договор № РД50-153/ GD-13 КППП от 16.07.2019

480 № на проект

ОБЩО

Наименование на проект

120

120 BG06RDNP001-19.264-0003 Закупуване на оборудване за автосервиз
Изграждане на склад и магазин за
120 BG06RDNP001-19.264-0004 строителни материали
Развитие и оборудване на градински
120 BG06RDNP001-19.264-0005 център "Братя Кондови 2019" ЕООД

120

120

120

единична
цена

единична
цена

330

110

110

110

110

110

110

единична
Наименование на проект
цена
„Развитие и подкрепа в сферата на
денталната медицина на територията на
120 BG06RDNP001-19.264-0001 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“
110
Ивестиции в оборудване и обзавеждане на
ресторант „Приятели” за по-добра
конкуренция и улеснен достъп за
120 BG06RDNP001-19.264-0002 населението от община Тервел
110
Изграждане на склад и магазин за
120 BG06RDNP001-19.264-0004 строителни материали
110

№ на проект

Наименование на проект

BG06RDNP001-19.264-0001

„Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на
територията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“

120

BG06RDNP001-19.264-0002

Ивестиции в оборудване и обзавеждане на ресторант „Приятели” за
по-добра конкуренция и улеснен достъп за населението от община
Тервел

120

BG06RDNP001-19.264-0003
Дияна Колева Илиева

Закупуване на оборудване за автосервиз

120

Граждански договор № РД50-153/ GD-15 КППП от 16.07.2019

№ на проект

Наименование на проект

BG06RDNP001-19.264-0001

„Развитие и подкрепа в сферата на денталната медицина на
територията на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“

120

BG06RDNP001-19.264-0003
BG06RDNP001-19.264-0004

Закупуване на оборудване за автосервиз
Изграждане на склад и магазин за строителни материали

120
120

единична
Наименование на проект
цена
„Развитие и подкрепа в сферата на
денталната медицина на територията на
120 BG06RDNP001-19.264-0001 МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ“
110
Ивестиции в оборудване и обзавеждане на
ресторант „Приятели” за по-добра
конкуренция и улеснен достъп за
120 BG06RDNP001-19.264-0002 населението от община Тервел
110
120 BG06RDNP001-19.264-0003 Закупуване на оборудване за автосервиз
110

BG06RDNP001-19.264-0005

Развитие и оборудване на градински център "Братя Кондови 2019"
ЕООД

120

Развитие и оборудване на градински
120 BG06RDNP001-19.264-0005 център "Братя Кондови 2019" ЕООД

BG06RDNP001-19.264-0006

единична
цена

„Повишаване на конкурентоспособността на „Крис- 93 ООД чрез
въвеждане на съвременни информационни и комуникационни
технологии в управлението и услугите”
Общо ОАСД

Мярка 7.2

120

360 № на проект

600 № на проект

120
1440

ОАСД
Граждански договор № РД50-153/ GD-16 от 10.10.2019
единична

№ на проект
BG06RDNP001-19.289-0001

Наименование
на пешеходна
проект зона на с.
Реконструкция на
Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с.

Галина Недялкова Митева

Граждански договор № РД50-153/ GD-17 от 10.10.2019
единична

№ на проект
BG06RDNP001-19.289-0001

Наименование
на пешеходна
проект зона на с.
Реконструкция на
Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с.

Дияна Колева Илиева

Граждански договор № РД50-153/ GD-18 от 10.10.2019
единична обща сума

№ на проект

Наименование на проект
Общо ОАСД

Общо ТФО

цена

120 № на проект
120

цена

120 № на проект
120

цена

120 BG06RDNP001-19.289-0001

120 BG06RDNP001-19.289-0001
0 № на проект
240

690

110

110
110

440

1040

110

110
110
110

1100

2540

единична
Наименование
на
проект
Реконструкция на пешеходна зона на цена
с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по
110

110

230

110

230

единична
Наименование
на
проект
Реконструкция на пешеходна зона на цена
с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по
110

110

230

110

230

Наименование на проект

единична обща сума
цена
0

0

Общо ТФО

220

460

ТФО

Галина Петрова Даскалова

110

330

810

ОБЩО

По бюджетно перо 2.3. Разходи за възнаграждения на експерти по граждански договори за
изготвяне на указания/ насоки за набиране на проекти, документации, образци на документи
за кандидатнстване и контролни листа - по подмерки 6.4; 7.2 и 19.7.6 е сключен

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР № РД50-153 / U-22 с предмет „Изготвяне на Указания за
кандидатстване, документации и контролни листи” по подмерки - 6.4 „Инвестиционна
подкрепа за неземеделски дейности“, 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 19.7.6. „Подкрепа за
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство в
територията“ от Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.
Изпълнител
ЕЛЕОНОРА ИВАНОВА ЧЕРКЕЗОВА-ИВАНОВ – ЕГН 7010155316,
л.к.640034690/16.04.2010, издадена от МВР Русе с местоживеене: Гр.Русе ул. „Дондуков
Корсаков“ № 19, вх.1, ет.4

№

Наименование
на разхода

Описание на
разхода

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена, лв.

Обща Платени Разлика/Остатък
стойност,
лв.

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

2

2.1. Разходи за
възнаграждения на
експерти по
граждански
договори: за
външни експерти
оценители членове
на КИП за
извършване на
административно
съответствие и
допустимост ИЛИ
Разходи за
възнаграждения на
членове на КППП
Разходи за
за етап
външни услуги,
административно
възнаграждения
съответствие и
и осигуровки,
допустимост, за
дължими от
оценка на 1 проект
МИГ на
от един член на
експерти
КППП
(физически или
2.2. Разходи за
юридически
възнаграждения на
лица),
експерти по
свързани с
граждански
прилагането на
договори: за
стратегията
външни експерти
(оценители,
оценители членове
консултанти,
на КИП за
външни
извършване на
експерти и
техническа и
други);(по чл.9,
финансова оценка
ал.2, т.2 от
ИЛИ Разходи за
Наредба № 1
възнаграждения на
от 28.03.2017
членове на КППП
г.);
за етап техническа
и финансова
оценка, за оценка
на 1 проект от един
член на КППП
2.3. Разходи за
възнаграждения на
експерти по
граждански
договори за
изготвяне на
указания/ насоки за
набиране на
проекти,
документации,

Оценен проект
от един
експерт

50,00

120

6 000,00

1897,16

4102,84

Оценен проект
от един
експерт

50,00

110

5 500,00

1 540,00

3 960,00

Брой указания
за
кандидатстване

3,00

1680

5 040,00

5 040,00

0,00

образци на
документи за
кандидатнстване и
контролни листа по подмерки 6.4; 7.2
и 19.7.6
Общо по т.2:

16540,00

8477,16

8062,84

През 2019 г. са проведени 16 бр. ОАСД и 14 бр. ТФО.
Разходите за заплати са отразени във финансовите таблици към заявка за плащане.
От така направените разходи е видно, че е налице икономия в размер на 8062,84 лв. от
одобрената по бюджет сума.
3.
Прилагане на опростени разходи в съответствие с чл.67§1,б, г от Регламент на
ЕС N1303/2013г. (чл.5 т.3 от Наредба 1, чл.6 ал.2 - 15 % от разходите по т.1)2.1. Непреки
разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от Наредбата 22.
Сключени са следните договори:
1. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР № РД50-153/U-19 от 03.01.2019 г.
С предмет „Финансово-счетоводното обслужване на сдружение МИГ Тервел-

Крушари по Споразумение №РД50-153/21.10.2016 за изпълнение на СВОМР“
Изпълнител АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, с ЕГН 8911207933, с л.к.
№609052798 издадена на 24.08.2009 г. от МВР – Добрич, с адрес: община Тервел, гр. Тервел,
с.Кочмар, ул. Петнадесета № 22.
2. Извършени са разходи за Канц. Материали, Такса БОРИКА, Куриерски услуги,
Нотариални такси и Офис консумативи.

№

Наименование
на разхода

Описание на
разхода

Единица
мярка

Обща
Брой
Единична
стойност,
единици цена, лв.
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

3

3.1. Разходи за
услуги, непряко
свързани с
прилагането на
стратегията
(правни,
счетоводни,
одиторски и
Прилагане на
други) (по чл.9,
опростени
ал.2, т.3 от
разходи в
Наредба № 1 от
съответствие с
228.03.2017 г.);
чл.67§1,б, г от
3.2. Разходи за
Регламент на
комуникация и
ЕС
външни услуги
N1303/2013г.
(телефон,
(чл.5 т.3 от
интернет,
Наредба 1, чл.6 пощенски услуги,
ал.2 - 15 % от
куриерски
разходите по
услуги, топло- и
т.1)
електроенергия,
вода, охрана на
офиса,
електронен
подпис и
други);(по чл.9,
ал.2, т.6 от
Наредба № 1 от

Опростен
разход

Счетоводни
услуги

%

14,60

11 000,00

5544,75

28.03.2017 г.);
Канц.
3.3.Разходи за
Материали
закупуване на
офис
Такса
консумативи и
БОРИКА
канцеларски
материали; (по
Куриерски
чл.9, ал.2, т.8 от
услуги
Наредба № 1 от
28.03.2017 г.);
нотариални
3.4. Разходи за
такси
закупуване на
гориво за лек
автомобил; (по
чл.9, ал.2, т.12
от Наредба № 1
от 28.03.2017 г.);
3.5. Други
непредвидени
Консумативи
оперативни
разходи,
необходими за
функционирането
на офиса (по чл.9,
ал.2, т.18 от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

331,8
48
139,13
6

Общо по т.3:

19,7
6 089,38

11 000,00

4910,61

От одобрените 11000,00 лв. разходи, реално направените са в размер на 6089,39 лв.,
като реализираната икономия по това бюджетно пера е в размер на 4910,61 лв.
4.
Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен
орган на МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с
Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.); (по чл.9,
ал.2, т4 от Наредба № 1 от 28.03.2017г.)

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Единица
Брой
мярка
единици

Единична
цена, лв.

Обща
стойност,
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

4

Разходи за
командировки
на екипа и
членовете на
колективния
върховен орган
на МИГ
съгласно
Наредбата за
командировките
в страната,
приета с
Постановление
№ 72 на
Министерския
съвет от 1986 г.
(ДВ, бр. 50 от
2004 г.); (по
чл.9, ал.2, т4
от Наредба №
1 от
28.03.2017г.)

4.1. Командировки на територията
на МИГ и в страната за екипа и
членове на КВО, свързани с
необходимостта от посещения,
работни срещи, КИП, срещи с
ДФЗ - РА, МЗХГ, други МИГ или
други институции, участие в
срещи на НСМ, за обучения на
екипа извън територията и др.,
съгласно Наредбата за
командировките в страната,
приета с Постановление № 72 на
Министерския съвет от 1986 г.
(ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата
за служебните командировки и
специализации в чужбина, приета
с Постановление № 115 на
Министерския съвет от 2004 г.
(ДВ, бр. 50 от 2004 г.) (по чл.9,
ал.2, т.4 от Наредба № 1 от
228.03.2017г.);

Година

1

4 800,00

4 800,00

3 305,52

1 494,48

Общо по т.4:

4800,00

3305,52

1494,48

Извършените разходи са свързани с пътувания на екипа и членовете на МИГ извън
територията на МИГ. Приложени са издадените Заповеди за командировки, както и
разходооправдателнити документи за гориво и нощувки.
От одобрените по бюджетното перо 4800,00 лв. са изразходвани 3305,52 лв, като
реализираната икономия е в размер на 1494,48 лв.
5.
Разходи за закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен
софтуер и офис оборудване и обзавеждане (по чл.9, ал.2, т.7 от Наредба № 1 от
28.03.2017г.)
Сключени договори да изпълнение на дейностите:
1.
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА № РД 50-153/D-21 от 21.02.2019 Г.
С предмет „Доставка и монтаж на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер“,
Изпълнител КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ - ЕООД със седалище гр. Силистра и
адрес на управление: гр. Силистра, ул. “Добрич” №15, ЕИК/БУЛСТАТ 118008754
2.
ДОГОВОР № РД 50-153/D-20 от 11.02.2019 с предмет „Доставка и монтаж на Щори
за работно помещение на офис и заседателна зала“
с Изпълнител ФАЙН АРТ СТУДИО ЕООД със седалище и адрес на управление 9300 гр.
Добрич,ул. “Г-л Колев” N:28, вх-Б, ет.3 , ЕИК/БУЛСТАТ 202101224

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Единица
Брой
мярка единици

Единична
цена, лв.

Обща
Платени Разлика/Остатък
стойност,
лв.

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%
5.1.Телефони мобилни - смартфон

брой

3

1530,00

1530,00

0,00

1550,00

1550,00

0,00

1150,00

1150,00

0,00

258,00

258,00

0,00

1940,00

1940,00

0,00

950,00

950,00

0,00

265,00

190,00

75,00

600,00

600,00

0,00

8243,00

8168,00

75,00

510

5

Разходи за
закупуване на
офис техника,
в т.ч. правен и
счетоводен
софтуер и офис
оборудване и
обзавеждане
(по чл.9, ал.2,
т.7 от
Наредба № 1
от
28.03.2017г.)

5.2.Скенер - Desktop A4; скорост 40ppm / 80ipm; 200 / 300dpi;
резолюция - 600 x 600 dpi (optical);
цветно сканиране; High Speed USB
2.0

брой

5.3.Закупуване на мултимедиен
проектор

брой

1
1550

1
1150

5.4.Закупуване на прожекционен
екран със статив

брой

5.5.Мулти функционална цветна
копирна машина, дуплекс, мрежови
скенер

брой

5.6. Закупуване на счетоводен и
ТРЗ софтуер.

брой

5.7. Конвекторна печка, Мощност 2400W/1200W, Термостат,
Отоплителна площ - до 30 м2 за
отопление на работно помещение
на спомагателен офис

брой

5.8. Щори за работно помещение
на офис и заседателна зала

кв. м.

1
258
1
1940
1
950

1
265
20
30
Общо по т.5:

7. Разходи за застраховане на закупени по реда на (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №
1 от 28.03.2017г.);
През отчетния период са сключени 4 договора за застраховка на закупените активи със ЗАД
"Евроинс" АД, като през отчетната 2019 те са закупувани активи подлежащия на
застраховка.

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена, лв.

Обща
стойност,
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

7

Разходи за
застраховане
на закупени по
реда на (по
чл.9, ал.2, т.11
от Наредба №
1 от
28.03.2017г.);

7.1.Разходи за застраховане на
закупени след подписване на
договора за изпълнение на
стратегия ДМА, до срока,
определен за задължително
застраховане съгласно
съответните наредби.

Година

1

2 000,00

2000,00

305,12

1694,88

Общо по т.7:

2000,00

305,12

1694,88

От одобрените по бюджетното перо 2000,00 лв. са изразходвани 305,12 лв, като
реализираната икономия е в размер на 1694,88 лв.

8. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във
връзка с прилагането на стратегията за водено от общностите местно
развитие(по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 1 от 28.03.2017г.);
През 2019 г. двама от членовете на Екипа взеха участие в обучение на тема „Защита на
личните данни“

№

Наименование на
разхода

Описание на разхода

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена, лв.

Обща
стойност,
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

8

Разходи за
обучения на екипа
и членовете на
колективния
върховен орган във
връзка с
прилагането на
стратегията за
водено от
общностите
местно
развитие(по чл.9,
ал.2, т.13 от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

8.1. Разходи за едно
двудневно обучение на
екипа и членовете на КВО
за минимум 10 човека по
процедурите за подбор и
оценка на проекти към
стратегията (по чл.9, ал.2,
т.13 от Наредба № 1 от
22.01.2016г.);

брой

1

1220,00

1220,00

0,00

1220,00

8.2. Разходи и такси за
участие на екипа и членове
на УС в обучения по
различни теми, свързани с
работата на МИГ

за година

1

1500,00

1500,00

470,00

1030,00

Общо по т.8:

2720,00

470,00

2250,00

От одобрените по бюджетното перо 2720,00 лв. са изразходвани 470,00 лв, като
реализираната икономия е в размер на 2250,00лв.
9.

Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи
на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на
колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други;(по чл.9, ал.2, т.14 от
Наредба № 1 от 28.03.2017г.);

През 2019 т. не са изпълнявани цитираните дейности и не са изразходвани средства по
бюджетното перо.

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена, лв.

Обща
стойност,
лв.

Платени

Разлика/Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

9

Разходи, свързани
с публични
отношения,
разходи за
организиране на
срещи на МИГ,
разходи за работа
в мрежа, участие
на екипа и
членовете на
колективния
върховен орган в
срещи с други
МИГ и други;(по
чл.9, ал.2, т.14 от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

9.1. Разходи за организиране
на срещи /еднодневни/ на
екипа на МИГ и КВО в
различни населени места от
територията на МИГ

брой

4

210,00

840,00

0,00

840,00

9.2. Разходи за работа в
мрежа - работни срещи на
екипа на МИГ с колеги от
МИГ от страната (по чл.9,
ал.2, т.14 от Наредба № 1
от 22.01.2016г.);

брой

4

210,00

840,00

0,00

840,00

Общо по т.9:

1680,00

0,00

1680,00

10. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската
селска мрежа за развитие на селските райони както и на Европейската ЛИДЕР
асоциация и други

№

Наименование на
разхода

Описание на разхода

Единица
мярка

Брой
единици

Единична
цена, лв.

Обща
стойност,
лв.

Платени

Разлика/
Остатък

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%
(доп. - ДВ, бр. 26 от 2017
г.) разходи за участие на
МИГ в дейности на
Националната и на
Европейската селска
мрежа за развитие на
10 селските райони както и
на Европейската ЛИДЕР
асоциация и други
асоциации на МИГ;( по
чл.9, ал.2, т.15 от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

10.1. Разходи за участие на
МИГ в дейности на
Националната и на
Европейската селска мрежа
за развитие на селските
райони, както и на
Европейската ЛИДЕР
асоциация и други
асоциации на МИГ

Година

1

2500,00

2500,00

360,00

2140,00

Общо по т.10:

2500,00

360,00

2140,00

През 2019 т. са извършени единствено разходи за плащане на членски внос в размер на 360
лв, и не са изпълнявани други дейности и не са изразходвани средства по бюджетното перо.
Реализираната икономия е в размер на 2150,00лв.

11.

№

Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за
издаване на изискуеми документи(по чл.9, ал.2, т.16 от Наредба № 1 от 28.03.2017);

Наименование на
разхода

Описание на
разхода

Обща Платени Разлика/Остатък
Единица
Брой
Единична
стойност,
мярка единици цена, лв.
лв.

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%
Финансови разходи, в т.
ч. банкови такси за
управление на сметки,
такси за издаване на
11
изискуеми документи(по
чл.9, ал.2, т.16 от
Наредба № 1 от
28.03.2017);

11.1. Финансови
разходи, в т. ч.
банкови такси за
управление на
сметки, такси за
издаване на
изискуеми
документи

Година

1

1000,00

1000,00

344,05

655,95

Общо т.11:

1000,00

344,05

655,95

Във връзка с обслужването по банковата сметка в ЦКБ АД са платени суми за такси в
размер на 344,05 лв.

12.

Разходи за 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(по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 28.03.2017);

В изпълнение на тази дейност е сключен ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № РД50-153/ U- 24
от 17.06.2019 г . с предмет „Изготвяне на междинен мониторинг и оценка на стратегията за
ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ Тервел – Крушари по чл. 34, параграф 3,
буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от
22.01.2016г.)“, с Изпълнител "ДАСКАЛОВА КОНСУЛТИНГ 7193" ЕООД с БУЛСТАТ
203584313 и със седалище гр. Силистра 7500, бул. Македония No 199, вх. Б, ет. 4, ап. 8

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Обща Платени Разлика/Остатък
Единица
Брой
Единична
стойност,
мярка единици цена, лв.
лв.

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

Разходи за
мониторинг и
оценка на
стратегията за
ВОМР за
изпълнение на
задълженията
на МИГ по чл.
12
34, параграф 3,
буква „ж" от
Регламент (ЕС)
1303/2013(по
чл.9, ал.2, т.17
от Наредба №
1 от
28.03.2017);

12.1.Разходи за
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 (по чл.9, ал.2,
т.17 от Наредба № 1 от
22.01.2016г.);

брой

1

1 680,00

Общо по т.12

1680,00

1680,00

0,00

1680,00 1680,00

0,00

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА
ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3)
през отчетния период са изпълнени следните дейности и са реализирани следните разходи.

т.1. Разходи за проучвания и анализа на съответната територия (териториални,
икономически, социални и др. анализи и проучвания)

За изпълнение на дейността е сключен ДОГОВОР № РД50-153 / U-26 от 4.10.2019г. , с
предмет Проучване на тема: „Потенциала на територията на МИГ за въвеждане на
иновационно производство и услуги финансирани чрез проекти по СВОМР“
С Изпълнител «ИНТЕЛЕКТ КОНСУЛТ ПЛЮС - ЦМ» ЕООД, ЕИК 200810344
Представлявано от Андрей Илиев Мирчев – управител. Адрес: гр. София жк. Младост 4
бл.411 вх.2 ет.1 ап.3

№

Наименование на разхода

Описание на разхода

Обща
Платени Разлика/Остатък
Единица
Брой
Единична
стойност,
мярка единици цена, лв.
лв.

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал.
3)

т.1. Разходи за проучвания и
анализа на съответната
територия (териториални,
икономически, социални и др.
анализи и проучвания)

1. Проучване на тема: „
Потенциала на
територията на МИГ за
въвеждане на
иновационно
производство и услуги
финансирани чрез
проекти по СВОМР“

Брой

1

4690

4690,00

4002,00

688,00

От одобрените по бюджетните пера 4690,00 лв. са изразходвани 4002,00,00лв, като
реализираната икономия е в размер на 688,00 лв.
Сключени са и следните договори:

1. ДОГОВОР № РД 50-153 / U-17 от 02.01.2019 г. с предмет “Печатни публикации в
регионален ежедневник”, с Изпълнител „НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА“ ООД със

седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул.“Кирил и Методий“ №36, ЕИК/БУЛСТАТ
124052469;
2. ДОГОВОР № РД 50-153 / U-18 от 02.01.2019 г. с предмет„Поддръжка и
актуализация на интернет страницата на МИГ Тервел - Крушари“ , с Изпълнител
“ДЕБО КОНСУЛТ” ООД със седалище и адрес на управление: обл.Добрич, гр. Тервел,
жк.«Изгрев» № 7, вх.А, ет.5, ап.15 ЕИК/БУЛСТАТ 203210461;
3. ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № РД50-153/ D- 25 от 01.10.2019 г., с предмет „Изработка
и доставка на рекламни материали за популяризиране, информиране и публичност “ и с
Изпълнител «КОВАЧЕВ ПРЕС» ООД, със седалище в гр. Силистра и адрес на управление гр.
Силистра 7500, ул. Десети февруари No 2, БУЛСТАТ 203411852

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Обща
Платени Разлика/Остатък
Единица
Брой
Единична
стойност,
мярка единици цена, лв.
лв.

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по
чл.9., ал. 3)

1

Разходи за
популяризиране,
информиране и
публичност (по
чл.9, ал.3, т.2 б.
а-e от Наредба
№ 1 от
28.03.2017г.);

1.1. Разходи за поддръжка на интернет
страницапо (чл.9, ал.3, т.2 -а)

месец

12

144,00

1 728,00

1 728,00

0,00

1.2. Разходи за Домейн и хостинг(чл.9,
ал.3, т.2 -а)

брой

1

174,00

174,00

172,00

2,00

1.3.Създаване и реализиране на
публикации в печатни и електронни
медии, интернет страницата и
излъчвания в радио- и телевизионни
медии на покани за организирани
събития и други, свързани с
популяризиране дейността на
МИГ;(чл.9, ал.3, т.2 -б)

Брой

24

233,00

5 592,00

1 631,00

3 961,00

1.3.1 Информационен бюлетин - 8 стр.
в тираж от по 500 бр. за 1
тиража/формат А5/пълноцветен

Брой

500

2,60

1 300,00

1 296,00

4,00

1.4. Рекламни материали: (чл.9,
ал.3, т.2 -в)
1.4.1. Календари работни с три секции

Брой

200

6,40

1280,00

1279,20

0,80

1.4.2.Настолни календари

брой

200

5,50

1100,00

1099,20

0,80

1.4.3.Тефтери луксозни
1.4.4. Еко Бележници с химикал със
спирала
1.4.5.Химикалки - рекламни
алуминиев корпус, пълнител,
персонализиране чрез гравиране
1.4.6.Химикалки - рекламни
пластмасово тяло, пълнител, обичаен
тампонен печат, пълноцветен
двустранен печат

Брой

40

9,00

360,00

360,00

0,00

Брой

200

7,00

1400,00

1399,20

0,80

Брой

50

2,70

135,00

135,00

0,00

Брой

100

1,50

150,00

150,00

0,00

1.4.7.Рекламни визитници

брой

100

6,50

650,00

649,20

0,80

1.4.8.Торбички платнени

Брой

200

3,60

720,00

720,00

0,00

1.4.9.Чадъри

Брой

50

16,20

810,00

810,00

0,00

0,00

1.4.10.Спортна раница

брой

25

18,00

450,00

450,00

0,00

1.4.11.Туристически сак

Брой

25

14,50

362,50

362,40

0,10

1.4.12.Разходи за изработване на
рекламни материали, свързани с
популяризиране дейността на МИГ брандирани чаши

брой

50

5,90

295,00

294,00

1,00

1.4.13.Разходи за изработване на
рекламни материали, свързани с
популяризиране дейността на МИГ брандирани топки футбол/волейбол над 30 бр.

брой

50

19,00

950,00

949,80

0,20

1.4.14.Флашпамет USB-64 GB USB 3.0

брой

1.4.15.Флашпамет 8 GB USB 3.0
1.4.16.Рекламни тениски

10

16,10

брой

50

15,00

брой

100

13,00

1.4.17.Рекламни шапки

брой

100

3,10

1.4.18.Рекламни стенни часовници

брой

50

11,50

1.4.19.Рекламни настолни часовници

брой

50

10

1.4.20. Разходи за писмени преводи на
материали, свързани с
популяризирането на територията и
брой стр.
МИГ по (по чл.9, ал.3, т.2-г от
Наредба № 1 от28.03.2017г.);

161,00

160,92

0,08

750,00

750,00

0,00

1300,00

1299,60

0,40

310,00

309,60

0,40

575,00

574,80

0,20

12,00

600,00

600,00

0,00

15,00

150,00

0,00

150,00

25992,50

21181,92

4810,58

От одобрените по бюджетните пера 25992,50 лв. са изразходвани 21181,92 лв, като
реализираната икономия е в размер на 4810,58 лв.
2.Разходи за популяризиране, информиране и публичност (по чл.9, ал.3, т.2 б. ж от
Наредба № 1 от 28.03.2017г.);
В изпълнение на тази дейност са изработени Електронни банери в два сайта на община
Тервел и община Крушари.
Наименование
№
на разхода

Описание на разхода

Единиц
а мярка

Брой
единиц
и

Платен
Единичн
Обща
и
а цена, стойност
лв.
, лв.

Разлик
а/Оста
тък

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА
НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3)
2.1.Електронни банери в
два сайта по 1800 лева
Разходи за
за всеки сайт(по чл.9,
брой
2
588,00 1 176,00 1 170,00
0,00
популяризиран ал.3, т.2-ж от Наредба
е, информиране № 1 от28.03.2017г.);
и публичност
2.2.Изготвяне на
2 (по чл.9, ал.3,
визитни картички за
т.2 б. ж от
екипа и членовете на УС
брой
300
0,30
90,00
90,00
0,00
Наредба № 1
на МИГ(по чл.9, ал.3,
от
т.2-ж от Наредба № 1
28.03.2017г.);
от28.03.2017г.);
Общо по т. 2:
1266,00 1260,00
6,00

3. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи.(по
чл.9, ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 28.03.2017г.);
За изпълнение на дейностите са сключени следните договори:
1. ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № РД50-153/ U- 23 от 20.03.2019 г. с Изпълнител «НКОНСУЛТИНГ» ЕООД със седалище гр. Добрич и адрес на управление гр.
Добрич, ул. «Кирил и Методий», № 15, ЕИК/БУЛСТАТ 202704973;
2. ДОГОВОР ЗА УСЛУГА № РД50-153/ U- 27 от 11.11..2019 г. с Изпълнител
«Добрева консулт» ЕООД със седалище с.Крушари и адрес на управление
с.Крушари, ул. «Възраждане», № 7, ЕИК/БУЛСТАТ 202153203;

№

Наименование
на разхода

Описание на разхода

Единиц
а мярка

Брой
единиц
и

Единичн
а цена,
лв.

Обща
стойност
, лв.

Платен
и

Разлика/Остатъ
к

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3)
Разходи за
3.1.Разходи за
организиране
организиране на
на обучения,
работни/информационн
бр.
семинари и
и срещи/ семинари и
6
210,00 1 260,00 1 148,00
112,00
събитие
информационн други мероприятия (за
и срещи за
най-малко 10
местни лидери участници)
и за уязвими
3.2.Разходи за
групи и
организиране на
застрашени от
еднодневни обучения,
бедност целеви свързано с подготовката
групи,
на проекти по СВОМР –
бр.
4
1 220,00 4 880,00 2 650,00
2 230,00
включително
зала, кафе-паузи,
събитие
роми, свързани консумативи и хартия,
с подготовка,
лектор
3
изпълнение и
(за най-малко десет
отчитане на
участници)
проекти и
3.3.Разходи за
други, свързани организиране на едно
с
двудневно или две
популяризиран еднодневни обучения,
е на
свързано с изпълнение
бр.
стратегията за
на проекти по СВОМР –
4
1 220,00 4 880,00
0,00
4 880,00
събитие
ВОМР и
зала, кафе-паузи,
прилагане на
консумативи и хартия,
подхода.(по
лектор
чл.9, ал.3, т.3
(за най-малко десет
от Наредба № участници)
1 от
Общо по т.3: 11 020,00 3 798,00
7 222,00
28.03.2017г.);

Не са изпълнени дейности по т. 3.3.Разходи за организиране на едно двудневно или две
еднодневни обучения, свързано с изпълнение на проекти по СВОМР – зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия, лектор.

Планирани и извършени дейности през отчетния период

№

Наименование на
разхода

Описание на разхода

Единица
мярка

Единична
цена лв.
(с ДДС)

Брой
единици

Извършване
на
Обща стойност дейността
(в лева)
ДА/НЕ

Обща
стойност на
извършените
разходи
съгласно
заявката за
плащане, лв.

Разлика

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

1

Разходи за заплати,
както и задължителни
по силата на
нормативен акт
разходи за социални и
здравни осигуровки за
персонала,
обезщетения за
временна
неработоспособност и
други, дължими от
работодателя (по чл.9,
ал.2, т.1 от Наредба
№ 1 от 28.03.2017 г.);

1.1. Заплата на
изпълнителен директор

месец

1.1.1 Заплата на
изпълнителен директор

месец

1.2. Заплата на експерт по
прилагане на дейностите
по СМР
1.2.1. Заплата на експерт
по прилагане на
дейностите по СМР
1.3. Заплата на експерт
Крушари
1.3.1 Заплата на експерт
Крушари
1.4. Социални и здравни
осигуровки за персонала
18,92% за сметка на
работодателя върху сумите
от т.1.1 до т. 1.3.1.

месец
месец

6,00
1950

11700

ДА

11700

0

2340

14040

ДА

14040

0

1550

9300

ДА

9300

0

1860

11160

ДА

11160

0

1300

7800

ДА

7800

0

1560

9360

ДА

9360

0

ДА

11921,48
75281,48

66,23
66,23

6,00
6,00

6,00

месец

6,00

месец

6,00

месец

12,00
998,98
Общо по т.1:

11987,71
75347,71

2

2.1. Разходи за
възнаграждения на
експерти по граждански
договори: за външни
експерти оценители
членове на КИП за
извършване на
административно
Оценен проект
съответствие и
от един
допустимост ИЛИ Разходи
експерт
за възнаграждения на
членове на КППП за етап
административно
съответствие и
Разходи за външни
допустимост, за оценка на
услуги,
1 проект от един член на
възнаграждения
и осигуровки, дължими КППП
от МИГ на експерти
2.2. Разходи за
(физически или
възнаграждения на
юридически лица),
експерти по граждански
свързани с прилагането договори: за външни
на стратегията
експерти оценители
(оценители,
членове на КИП за
Оценен проект
консултанти, външни
извършване на техническа
от един
експерти и
и финансова оценка ИЛИ
експерт
други);(по чл.9, ал.2,
Разходи за възнаграждения
т.2 от Наредба № 1
на членове на КППП за
от 28.03.2017 г.);
етап техническа и
финансова оценка, за
оценка на 1 проект от един
член на КППП
2.3. Разходи за
възнаграждения на
експерти по граждански
договори за изготвяне на
Брой указания
указания/ насоки за
за
набиране на проекти,
кандидатстване
документации, образци на
документи за
кандидатнстване и
контролни листа - по

50,00

120

6 000,00

1897,16

4102,84

1 540,00

3 960,00

5 040,00

0,00

ДА

50,00

110

5 500,00

ДА

3,00

1680

5 040,00

ДА

подмерки 6.4; 7.2 и 19.7.6

3

Общо по т.2:
3.1. Разходи за услуги,
непряко свързани с
прилагането на стратегията
(правни, счетоводни,
одиторски и други) (по
чл.9, ал.2, т.3 от Наредба
№ 1 от 228.03.2017 г.);
3.2. Разходи за
комуникация и външни
услуги (телефон, интернет,
Опростен
пощенски услуги,
разход
куриерски услуги, топло- и
електроенергия, вода,
Прилагане на
охрана на офиса,
опростени разходи в
електронен подпис и
съответствие с
други);(по чл.9, ал.2, т.6
чл.67§1,б, г от
от Наредба № 1 от
Регламент на ЕС
28.03.2017 г.);
N1303/2013г. (чл.5 т.3
3.3.Разходи за закупуване
от Наредба 1, чл.6 ал.2
на офис консумативи и
- 15 % от разходите по канцеларски материали;
Счетоводни
т.1)
(по чл.9, ал.2, т.8 от
услуги
Наредба № 1 от
28.03.2017 г.);
Канц.
3.4. Разходи за закупуване
Материали
на гориво за лек
автомобил; (по чл.9, ал.2, Такса БОРИКА
т.12 от Наредба № 1 от
Куриерски
28.03.2017 г.);
услуги
3.5. Други непредвидени
оперативни разходи,
нотариални
необходими за
такси
функционирането на офиса
Консумативи
(по чл.9, ал.2, т.18 от

16540,00

%

14,60

8477,16

11 000,00

ДА
ДА

5544,75

ДА

331,8

ДА

48

ДА

139,13

ДА

6

ДА

19,7

8062,84

Наредба № 1 от
28.03.2017г.);
Общо по т.3:

4

Разходи за
командировки на екипа
и членовете на
колективния върховен
орган на МИГ съгласно
Наредбата за
командировките в
страната, приета с
Постановление № 72 на
Министерския съвет от
1986 г. (ДВ, бр. 50 от
2004 г.); (по чл.9, ал.2,
т4 от Наредба № 1 от
28.03.2017г.)

4.1. Командировки на
територията на МИГ и в
страната за екипа и
членове на КВО, свързани
с необходимостта от
посещения, работни
срещи, КИП, срещи с ДФЗ
- РА, МЗХГ, други МИГ
или други институции,
участие в срещи на НСМ,
за обучения на екипа извън
територията и др.,
съгласно Наредбата за
командировките в
страната, приета с
Постановление № 72 на
Министерския съвет от
1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987
г.) и Наредбата за
служебните командировки
и специализации в
чужбина, приета с
Постановление № 115 на
Министерския съвет от
2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004
г.) (по чл.9, ал.2, т.4 от
Наредба № 1 от
228.03.2017г.);

Година

1

4 800,00

5

5.1.Телефони мобилни смартфон
5.2.Скенер - Desktop A4;
скорост - 40ppm / 80ipm;
200 / 300dpi; резолюция 600 x 600 dpi (optical);
цветно сканиране; High
Speed USB 2.0

6 089,38

4 910,69

4 800,00

3 305,52

1 494,48

3305,52

1494,48

1530,00

0,00

1550,00

0,00

ДА
Общо по т.4:

Разходи за закупуване
на офис техника, в т.ч.
правен и счетоводен
софтуер и офис
оборудване и
обзавеждане (по чл.9,
ал.2, т.7 от Наредба
№ 1 от 28.03.2017г.)

11 000,00

брой

3

брой

1

510

4800,00
1530,00

ДА

1550,00
1550

ДА

5.3.Закупуване на
мултимедиен проектор

брой

1

1150,00

брой

1

258,00

1

1940,00

1

брой

1

950

950,00

ДА

265,00

20

600,00
30
Общо по т.5:

1940,00

0,00

950,00

0,00

190,00

75,00

600,00

0,00

8168,00

75,00

ДА

265
кв. м.

0,00

ДА

1940
брой

258,00
ДА

258
брой

0,00

ДА

1150
5.4.Закупуване на
прожекционен екран със
статив
5.5.Мулти функционална
цветна копирна машина,
дуплекс, мрежови скенер
5.6. Закупуване на
счетоводен и ТРЗ софтуер.
5.7. Конвекторна печка,
Мощност - 2400W/1200W,
Термостат, Отоплителна
площ - до 30 м2 за
отопление на работно
помещение на
спомагателен офис
5.8. Щори за работно
помещение на офис и
заседателна зала

1150,00

ДА
8243,00

6

Разходи за закупуване
на един лек автомобил
с под 150 к.с. и с над
5+1 места и разходи за
техническо обслужване
и годишни винетни
такси за лек автомобил,
закупен по реда на тази
наредба и Наредба №
23 от 2009 г.;(по чл.9,
ал.2, т.9 от Наредба
№ 1 от 28.03.2017г.)

6.1. Разходи за закупуване
на един лек автомобил с
под 150 к.с. и с над 5+1а
стойност до 30 000 лв. за
МИГ, които нямат закупен
лек автомобил по реда на
Наредба № 23 от 2009 г. за
условията и реда за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по мярка
"Прилагане на стратегии за
местно развитие" и по
мярка "Управление на
местни инициативни
групи, придобиване на
умения и постигане на
обществена
активност на съответната
територия за местните
инициативни групи,
прилагащи стратегии за
местно
развитие" от Програмата за
развитие на селските
райони за периода 2007 –
2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010
г.)
6.2. Разходи за техническо
обслужване и консумативи
- годишен технически
преглед, акумулатор,
смяна на гуми и масло,
течност за чистачки
6.3. Годишни винетни
такси за лек автомобил,
закупен по реда на тази
наредба и Наредба № 23 от
2009 г.

брой

0

0

0,00

0,00

0,00

Година

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Година

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Общо по т.6:

0,00

0,00

7

Разходи за
застраховане на
закупени по реда на
(по чл.9, ал.2, т.11 от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

7.1.Разходи за
застраховане на закупени
след подписване на
договора за изпълнение на
стратегия ДМА, до срока,
определен за задължително
застраховане съгласно
съответните наредби.

Година

1

2 000,00

8

9

1694,88

2000,00

305,12

1694,88

брой

1

1220,00

1220,00

НЕ

0,00

1220,00

за година

1

1500,00

1500,00

ДА

470,00

1030,00

470,00

2250,00

Общо по т.8:
9.1. Разходи за
Разходи, свързани с
организиране на срещи
публични отношения,
/еднодневни/ на екипа на
разходи за
организиране на срещи МИГ и КВО в различни
населени места от
на МИГ, разходи за
територията на МИГ
работа в мрежа,
9.2. Разходи за работа в
участие на екипа и
мрежа - работни срещи на
членовете на
колективния върховен екипа на МИГ с колеги от
орган в срещи с други МИГ от страната (по чл.9,
МИГ и други;(по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба № 1
ал.2, т.14 от Наредба от 22.01.2016г.);
№ 1 от 28.03.2017г.);

305,12

ДА
Общо по т.7:

8.1. Разходи за едно
двудневно обучение на
екипа и членовете на КВО
Разходи за обучения на за минимум 10 човека по
екипа и членовете на
процедурите за подбор и
колективния върховен оценка на проекти към
орган във връзка с
стратегията (по чл.9, ал.2,
прилагането на
т.13 от Наредба № 1 от
стратегията за водено
22.01.2016г.);
от общностите местно 8.2. Разходи и такси за
развитие(по чл.9, ал.2, участие на екипа и членове
т.13 от Наредба № 1
на УС в обучения по
от 28.03.2017г.);
различни теми, свързани с
работата на МИГ

2000,00

2720,00

брой

4

210,00

840,00

НЕ

0,00

840,00

брой

4

210,00

840,00

НЕ

0,00

840,00

0,00

1680,00

Общо по т.9:

1680,00

(доп. - ДВ, бр. 26 от
2017 г.) разходи за
участие на МИГ в
дейности на
Националната и на
Европейската селска
мрежа за развитие на
10
селските райони както
и на Европейската
ЛИДЕР асоциация и
други асоциации на
МИГ;( по чл.9, ал.2,
т.15 от Наредба № 1
от 28.03.2017г.);
Финансови разходи, в
т. ч. банкови такси за
управление на сметки,
такси за издаване на
11
изискуеми
документи(по чл.9,
ал.2, т.16 от Наредба
№ 1 от 28.03.2017);

10.1. Разходи за участие на
МИГ в дейности на
Националната и на
Европейската селска
мрежа за развитие на
селските райони, както и
на Европейската ЛИДЕР
асоциация и други
асоциации на МИГ

Година

1

2500,00

Общо по т.10:
11.1. Финансови разходи, в
т. ч. банкови такси за
управление на сметки,
такси за издаване на
изискуеми документи

12.1.Разходи за
разходи за мониторинг мониторинг и оценка на
и оценка на стратегията стратегията за ВОМР за
за ВОМР за
изпълнение на
изпълнение на
задълженията на МИГ по
задълженията на МИГ чл. 34, параграф 3, буква
12
по чл. 34, параграф 3,
"ж" от Регламент (ЕС)
буква „ж" от Регламент 1303/2013 (по чл.9, ал.2,
(ЕС) 1303/2013(по чл.9, т.17 от Наредба № 1 от
ал.2, т.17 от Наредба 22.01.2016г.);
№ 1 от 28.03.2017);

Година

1

1000,00

Общо т.11:

брой

1

1 680,00

Общо по т.12
Общо разходи за управление:

2500,00

ДА

2500,00

1000,00

ДА

1000,00

1680,00

1680,00
127510,712

ДА

360,00

2140,00

360,00

2140,00

344,05

655,95

344,05

655,95

1680,00

0,00

1680,00

0,00

104485,17

23025,55

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3)

т.1. Разходи за
проучвания и анализа
на съответната
територия
(териториални,
икономически,
социални и др.
анализи и
проучвания)

1

Разходи за
популяризиране,
информиране и
публичност (по чл.9,
ал.3, т.2 б. а-e от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

1. Проучване на тема: „
Потенциала на
територията на МИГ за
въвеждане на иновационно Брой
производство и услуги
финансирани чрез проекти
по СВОМР“

1

4690

4690,00

ДА

4002,00

688,00

1.1. Разходи за поддръжка
на интернет страницапо
(чл.9, ал.3, т.2 -а)

месец

12

144,00

1 728,00

ДА

1 728,00

0,00

1.2. Разходи за Домейн и
хостинг(чл.9, ал.3, т.2 -а)

брой

1

174,00

174,00

ДА

172,00

2,00

Брой

24

233,00

5 592,00

ДА

1 631,00

3 961,00

Брой

500

2,60

1 300,00

ДА

1 296,00

4,00

1.3.Създаване и
реализиране на
публикации в печатни и
електронни медии,
интернет страницата и
излъчвания в радио- и
телевизионни медии на
покани за организирани
събития и други, свързани
с популяризиране
дейността на МИГ;(чл.9,
ал.3, т.2 -б)
1.3.1 Информационен
бюлетин - 8 стр. в тираж от
по 500 бр. за 1
тиража/формат
А5/пълноцветен
1.4. Рекламни материали:
(чл.9, ал.3, т.2 -в)
1.4.1. Календари работни с
три секции
1.4.2.Настолни календари
1.4.3.Тефтери луксозни

ДА

0,00

Брой

200

6,40

1280,00

ДА

1279,20

0,80

брой
Брой

200
40

5,50
9,00

1100,00
360,00

ДА
ДА

1099,20
360,00

0,80
0,00

1.4.4. Еко Бележници с
химикал със спирала
1.4.5.Химикалки рекламни алуминиев
корпус, пълнител,
персонализиране чрез
гравиране
1.4.6.Химикалки рекламни пластмасово
тяло, пълнител, обичаен
тампонен печат,
пълноцветен двустранен
печат
1.4.7.Рекламни визитници
1.4.8.Торбички платнени
1.4.9.Чадъри
1.4.10.Спортна раница
1.4.11.Туристически сак
1.4.12.Разходи за
изработване на рекламни
материали, свързани с
популяризиране дейността
на МИГ - брандирани
чаши
1.4.13.Разходи за
изработване на рекламни
материали, свързани с
популяризиране дейността
на МИГ - брандирани
топки футбол/волейбол над 30 бр.
1.4.14.Флашпамет USB-64
GB USB 3.0
1.4.15.Флашпамет 8 GB
USB 3.0
1.4.16.Рекламни тениски
1.4.17.Рекламни шапки
1.4.18.Рекламни стенни
часовници

Брой

200

7,00

1400,00

ДА

1399,20

0,80

Брой

50

2,70

135,00

ДА

135,00

0,00

Брой

100

1,50

150,00

ДА

150,00

0,00

брой
Брой
Брой
брой
Брой

100
200
50
25
25

6,50
3,60
16,20
18,00
14,50

650,00
720,00
810,00
450,00
362,50

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

649,20
720,00
810,00
450,00
362,40

0,80
0,00
0,00
0,00
0,10

брой

50

5,90

295,00

ДА

294,00

1,00

брой

50

19,00

950,00

ДА

949,80

0,20

брой

10

16,10

161,00

ДА

160,92

0,08

брой

50

15,00

750,00

ДА

750,00

0,00

брой
брой

100
100

13,00
3,10

1300,00
310,00

ДА
ДА

1299,60
309,60

0,40
0,40

брой

50

11,50

575,00

ДА

574,80

0,20

1.4.19.Рекламни настолни
часовници
1.4.20. Разходи за писмени
преводи на материали,
свързани с
популяризирането на
територията и МИГ по (по
чл.9, ал.3, т.2-г от
Наредба № 1
от28.03.2017г.);

брой

50

12,00

600,00

ДА

600,00

0,00

брой стр.

10

15,00

150,00

НЕ

0,00

150,00

21181,92

4810,58

25992,50

2

Разходи за
популяризиране,
информиране и
публичност (по чл.9,
ал.3, т.2 б. ж от
Наредба № 1 от
28.03.2017г.);

2.1.Електронни банери в
два сайта по 1800 лева за
всеки сайт(по чл.9, ал.3,
т.2-ж от Наредба № 1
от28.03.2017г.);
2.2.Изготвяне на визитни
картички за екипа и
членовете на УС на
МИГ(по чл.9, ал.3, т.2-ж
от Наредба № 1
от28.03.2017г.);

брой

2

брой

300

588,00

1 176,00

ДА

1 170,00

0,00

0,30

90,00

ДА

90,00

0,00

1260,00

0,00

Общо по т. 2:
Разходи за
организиране на
обучения, семинари и
информационни срещи
за местни лидери и за
уязвими групи и
застрашени от бедност
3 целеви групи,
включително роми,
свързани с подготовка,
изпълнение и отчитане
на проекти и други,
свързани с
популяризиране на
стратегията за ВОМР и

3.1.Разходи за
организиране на
работни/информационни
срещи/ семинари и други
мероприятия (за най-малко
10 участници)
3.2.Разходи за
организиране на
еднодневни обучения,
свързано с подготовката на
проекти по СВОМР – зала,
кафе-паузи, консумативи и
хартия, лектор
(за най-малко десет
участници)

1266,00

бр. събитие

6

210,00

1 260,00

ДА

1 148,00

112,00

бр. събитие

4

1 220,00

4 880,00

ДА

2 650,00

2 230,00

прилагане на
подхода.(по чл.9, ал.3,
т.3 от Наредба № 1
от 28.03.2017г.);

3.3.Разходи за
организиране на едно
двудневно или две
еднодневни обучения,
свързано с изпълнение на
проекти по СВОМР – зала,
кафе-паузи, консумативи и
хартия, лектор
(за най-малко десет
участници)

бр. събитие

4

1 220,00

Общо по т.3:

4 880,00

ДА

11 020,00

0,00

4 880,00

3 798,00

7 222,00

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност:

38 278,50

26 239,92

12 032,58

ОБЩО I и II:

165 789,21

130725,09

35058,13

Общо извършени разходи през 2019 г. са в размер на 130725,09 лв.
РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ (по чл.9., ал.2) са в размер на 104485,17 ЛВ. – 79,93%
РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР (по чл.9., ал.3) са в размер на 26239,92 лв.- 20,07%

През 2019 г. МИГ е падала единствено Заявка за авансово плащане. За реализиране
на дейностите в изпълнение на СВОМР за цялата 2019 г. и осигуряване на финансов ресурс
екипът на МИГ подготви документи за удължаване срока на кредита от Фонд ФЛАГ за
заем за финансиране на бъдещи допустими разходи и рефинансиране на извършени
разходи.
След направен подробен анализ на финансовото състояние, на техническото изпълнение на проекта
и на предоставените обезпечения по искане за кредит от СНЦ „МИГ - Тервел - Крушари" Фонд
ФЛАГ предложи за одобрение от Съвета на директорите удължаване на срока по договора за
кредит.
1. Размер на кредита - 114 000 лв.;
2. Срок па кредита - 12 месеца;
3. Срок на усвояване - до 30.09.2020 г., без фиксирани траншове. В рамките на срока за усвояване
СНЦ „МИГ - Тервел - Крушари" има право да усвоява и възстановява суми от кредита до
максимално разрешения размер от 114 000 лева.
4. Цена на кредита - 2.683%;

Солидарен длъжник по Договора кредит е община Тервел.
5.

Възникнали проблеми.

Забавяне възстановяване на суми по подадени искания за Авансово плащане за 2019
г. и по Заявка за междинно плащане на извършени разходи за 2018 г. Сумите са
възстановени от ДФЗ през месец Октомври 2019 г. Това забавяне води до възпрепятстване
изпълнението на дейностите по Стратегията и заложените индикатори. От друга страна
забавянето от страна на ДФЗ за одобрение на проведените от МИГ процедури и одобрени
проекти води до появата на липса на увереност в кандидате за реализиране на подадените
от тях проекти, което от друга страна поражда негативизъм към работата на МИГ.
5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики
Неприложимо.

Дата 03.01.2020.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА МИГ:…………
/ НЕВЕНА КИРОВА/

