Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони”

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
Тервел – 9450, ул.” Цар Калоян” № 11 , Тел. 0887469928 , Факс 05751/2391, e-mail: migtk@abv.bg

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
ПРОВЕДЕНО НА 07.06.2019 г.
Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ, чл.26, ал.1 от
ЗЮЛНЦ, от Управителния съвет 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, за което са
представени удостоверения за обявяването/публикуването.
Съдържанието на поканата е съобразно изискванията на чл.37, ал.2 от Устава и
чл.26, ал.2 от ЗЮЛНЦ и съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане на Общото
събрание, както и инициатора за неговото свикване – Управителния съвет.
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
– Тервел-Крушари“ през 2018 година;
4. Решение за пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в Търговския
регистър към Агенция по вписванията
5. Други

По т.1 от дневния ред г-н Живко Георгиев - Председател на УС, запозна членовете
на Сдружението с дейността на Управителния съвет през 2018 г.. дейностите са
подробно описани в Доклад:
1. За изпълнени дейности свързани с Управление на Местната инициативна група.
2. За изпълнени Дейности, свързани с изпълнение на стратегията:
3. За Обявените процедури за приеми на проектни предложения по мерки:
4. Постигнати резултати:
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 проектни предложения – 21 бр.
4) Одобрен общ финансов ресурс по проектите – 1 758 947,00 лв.
4.1 По подмярка 7.2- 967346,95 – 84%;
4.2 По подмярка 4.2 – 41600,00 – 21%;
4.3 По подмярка 4.1 – 749433,49 – 99,93%
5. Представена е Сравнителна таблица за предприети действия към изпълнение
на заложените индикатори в СВОМР.
Индикатори
Общо договорирани
публични разходи
Успешно изпълнени
проекти

Мерни
единици
Лева

Стойности
2 933 000

Одобрени
%
проекти за изпълнение
1758380,44 59,95%

Бр.

54

21

38,89%

6. Представи се 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 2 615 549,01 лв.
В процентно съотношение по общини на територията на МИГ:
Общо бр.
Подадени проекти

Обща стойност на одобрените
проекти

Обща стойност на заявената
БФП

община Тервел
21,00

2615549,01

1758380,44

община Крушари
14

7

66,67%

33,33%

2057979,61

557569,4

78,68%

21,32%

1417539,64

340840,8

80,62%

19,38%

Относно Изпълнение на 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»
Приоритетни направления:
Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес за създаване на заетост,
доходи и разнообразяване на икономическите дейности
Специфична цел 1.1: Повишаване на конкурентноспособността на местното
земеделие и добавяне на стойност към местните селскостопански продукти
Специфична цел 1.2: Подкрепа на предприемачеството за разнообразяване на
бизнеса на територията
Основната работа през отчетния период по отношение на приоритет 1, бе
насърчаване на местния бизнес за разработване и подаване на проекти свързани
със:
 създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите
дейности.
 стимулиране на частния бизнес на територията за развитие на
жизнеспособни и високо-адаптивни микро и малки предприятия;
 съхраняване на жизнени традиционни промишлени отрасли и развитие на
алтернативни и екологично-чисти производства;
 създаване на условия и подпомагане на подобряването и/или възникването
на нови конкурентни услуги;
 създаване на атрактивни възможности за заетост и доходи, особено за
младите образовани хора;
 подпомагане на земеделско производство в малките и средни стопанства,
чрез поставянето му на нова модерна материално-приложна основа с по-добър
маркетинг и пазари за реализация на продукцията.
В тази връзка са и подадените проекти по:
Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти
1.
„Закупуване на поставяемо съоръжение за преработка и търговия с
мляко и млечни продукти с дневен капацитет от 250 литра овче мляко и
специализиран автомобил оборудван с хладилна инсталация за превоз на готова
продукция“
2.
„Повишаване на конкурентноспособността на „Джамбо - Л” ЕООД,
произвеждащо плодови сокове от собствена суровина”
3.
„По-конкурентно производство на качествени зеленчукови подправки“
Подмярка 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства”
1.
„Механизиране на процесите по доене“
2.
„Модернизиране на процесите по доене и поддържане на пасището във
фермата на земеделски стопанин Венцислав Вълчев”
3.
„Изграждане на склад за съхранение на пчелни продукти и
модернизиране на процесите по добив на пчелен мед в стопанството на Георги
Бохоров“
4.
„Модернизиране на кравеферма, включващо подмяна на покривни
материали и закупуване на ехограф“
5.
„Закупуване на машина за косене на лавандула“
6.
„Закупуване на прикачен комбайн за лавандула“

7.
"Създаване на 33.700 дка. трайни насаждения от лавандула и
закупуване на земеделска техника"
8.
„Закупуване на земеделска техника за обработка на насаждения от
лавандула“
9.
„Инвестиционен проект за закупуване на земеделска техника и
инвентар“
10.
„Инвестиционен проект за закупуване на земеделска техника и
инвентар“
11.
„Закупуване на земеделска техника за обработка и прибиране на
лавандула“
12.
Закупуване на оборудване за кравеферма
13.
„Инвестиции в стопанството за покупка на прикачен инвентар за
обработка и реколтиране на лавандула“
14.
"Подобряване конкурентноспособността на ЗП Иван Веселинов
Иванов"
15.
„Закупуване на прикачен комбайн за лавандула“
За постигане на заложените цели насочени към насърчаване на местния бизнес
за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на икономическите дейности са
подадени и одобрени 16 проектни предложения, като 5 бр. са в сектор
животновъдство и пчеларство, 9 бр. са в сектор етерично маслени култури
приоритетни области и 2 бр. в зърно и зеленчуко производството.
Одобрена от МИГ - БФП
По подмярка 4.2 – 41600,00 – 21% от сумата по Стратегията.
По подмярка 4.1 – 749433,49 – 99,93% от сумата по Стратегията.
Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена среда за социално
приобщаване и общо подобряване на качеството на живот.
Специфична цел 2.1: Подобряване на средата и достъпа до услуги за
населението в населените места ;
Специфична цел 2.2: Оползотворяване на местните традиции и наследство за
постигане на устойчиви общности
През отчетния период, по отношение на Приоритет 2 «Развитие на благоприятна
жизнена среда за социално приобщаване и общо подобряване на качеството на
живот“, се проведе прием на проекти по подмярка 7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура.
Подадени и одобрени са следните проекти.
1. „Рехабилитация на част от улица "Черно море" и улица "Изгрев" в с.Крушари,
община Крушари, област Добрич - с кандидат Община Крушари –с размер на
финансовата помощ 137 255.26 лв.
2. "Рехабилитация на улици в гр.Тервел - Улица "Дунав" - участък от ул."Черни
връх" до ул."Черно море";Улица 'Пирин" от О.К.13 до О.К.56 и Улица "Тимок" от О.К 56
до О.К.63" - с кандидат Община Тервел –с размер на финансовата помощ 282 245.27 лв.
3. „Обновяване на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел – зона за отдих - с кандидат
Община Тервел –с размер на финансовата помощ 101 739.00 лв.
4. „ Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,
община Тервел - с кандидат Община Тервел –с размер на финансовата помощ 172
331.93 лв.
5. „ Реконструкция на сграда за център за социални услуги в с.Безмер - с
кандидат Община Тервел –с размер на финансовата помощ 273 775.49 лв.

По подмярка 7.2 са одобрени от МИГ проекти на стойност - 967346,95, или 84%
от по Стратегията;
Приоритет и специфични цели

Общо за периода
на стратегията
лев
а

Приоритет 1: Насърчаване на местния бизнес
за създаване на заетост, доходи и разнообразяване на
икономическите дейности
Повишаване
на
конкурентноспособността
на
местното
Спец
ифична цел земеделие и добавяне на стойност при
1.1: местните селскостопански продукти

%

Общо за отчетния
период
лев

%

а

1 633 000

55,7

791033,49

950 000

32,4

791033,49

683 000

23,3

26,97

26,97

Мярка 4.1. и Мярка 4.2.
Подкрепа на предприемачеството за
Спец разнообразяване
на
бизнеса
на
ифична цел територията
1.2:
Мярка 6.4.

Приоритет 2: Развитие на благоприятна жизнена
среда за социално приобщаване и общо подобряване на 1 300 000
качеството на живот

44,3

0

967346,95

Подобряване на средата на живот и
Спец достъпа до услуги за населението в
ифична цел населените места
2.1:
Мярка 7.2.

1 150 000

Оползотворяване
на
местните
Спец традиции и наследство за постигане на
ифична цел устойчиви общности
2.2:
Мярка 19.7.6.

150 000

5,1

0

2 933 000

10
0

1758380,
44

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ

39,2

967346,95

0

32,98

32,98

0

59,95

По т. 2 от дневния ред - Г-н Георгиев представи подробна разбивка на разходите
извършени през 2018 г. по подмярка 19.4. по Годишния финансов отчет за 2018
година.
От общо одобрените за 2018 г. разходи в размер на 182 626,62 са изразходване
83 606,15 лв. или 45,78%.

По т. 3 от дневния ред - Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за
дейността на „МИГ – Тервел-Крушари“ през 2018 година, Г-жа Невена Кирова – изп.
Директор на МИ-а, запозна подробно членовете на ОС с дейностите изпълнени през
2018 г. и постигнатите резултати относно изпълнението на:
1. Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на
нейното изпълнение:
През периода бяха изцяло изпълнени
популяризиране, информиране и публичност:

планираните

дейности

за

Актуалната 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.

През отчетния период, експертите на МИГ, осъществяваха постоянна
комуникация и координация със заинтересуваните лица на територията, чрез
провеждане на срещи та който се обсъждаха нуждите на лицата и възможностите да
кандидатстват с проекти. Даваха се подробни указания по мерките, както и
препоръки за предварително предприемане на действия свързани с подготовка на
документи за кандидатстване.
През периода от 30.07.2018 г. до 02.08.2018 г. на територията на общините
Тервел и Крушари са организирани и осигурени условия за провеждане на 8 бр.
информационни семинари за популяризиране на възможностите за кандидатстване
по подмерки от СВОМР предхождащи приемите. На информационните срещи
присъстваха над 105 бр. заинтересовани лица, от публичните институции,
представители на нестопански сектор – читалища, представители на стопанския
сектор.
№

Събитие

Дата и

Място

час
1)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

30.07.20
18г. 10.00 часа

2)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

30.07.20
18г. 14.00 часа

3)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

31.07.20
18г. 10.00 часа

4)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

31.07.20
18г. 14.00 часа

5)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

01.08.20
18г. 10.00 часа

6)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

01.08.20
18г. 14.00 часа

7)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

02.08.20
18г. 10.00 часа

8)
Информационен семинар за популяризиране на
възможностите за кандидатстване по подмерки от
СВОМР предхождащи приемите.

02.08.20
18г. 14.00 часа

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
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

На присъстващите бяха раздадени информационни материали, предоставящи
информация за мерките по СВОМР. Бяха разгледани добри практики от проекти,
реализирани с финансовата подкрепа, както на МИГ Тервел - Крушари през
предходния програмен период, така и опит и практика на други Местни инициативни
групи. По време на обученията, се обърна и индивидуално внимание на всеки един от
потенциалните кандидати с цел спецификата на интересите им.

През периода на отчитане са проведени и 4 бр. обучения за потенциални
кандидати по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти” и Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от
Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на „МИГ
Тервел-Крушари”.
Целта на проведените обучения бе потенциалните заинтересовани кандидати
бъдат обучени за:

Как да разчитат заложените в процедурата и указанията за
кандидатстване изисквания към бенефициента;

Как да планират и структурират своето проектно предложение вкл.:
целеполагане, сформиране на екип, изготвяне на бюджет, план-график на дейностите,
планиране
на
процедури
за
външно
възлагане,
няколко ключови;


Кои са допустимите дейности и разходи, които ще бъдат финансирани;



Критериите за допустимост и оценяване на проектни предложения;



Приложимите нормативни и административни документи;


Как работи ИСУН 2020 - системата за електронно кандидатстване и
управление на договори за безвъзмездна финансова помощ.
-Кандидатстване в ИСУН 2020.
-Създаване профил в системата.
-Начин за попълване на електронен формуляр в системата -ИСУН 2020.
-Прикачване на документи.
-Подписване и подаване с електронен подпис на кандидата.
За осигуряване на информираност и публичност на заинтересованите лица,
системно на интернет страницата на МИГ се публикува информация относно,
намеренията за обявяване приеми, с цел осигуряване на публично обсъждане на
Указанията за кандидатстване. Публикуваха си Обявите за прием, и резултатите от
оценките на подадените проектни предложения. Допълнително се извърши
информиране в регионални печатни медии.
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 ТервелКрушари си е поставила 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.

По т. 4 от дневния ред относно пререгистрация на МИГ – Тервел-Крушари“ в
Търговския регистър към Агенция по вписванията, г-н Георгиев запозна членовете с
нормативната уредба относно задължението на СНЦ да се впишат в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. За юридическите лица с нестопанска цел в
България от 1 януари 2018 г. е в сила задължението да се пререгистрират в Агенцията
по вписванията. Срокът е 3-годишен, или до 31.12.2020 г. ЮЛНЦ , като запазват
наименованието, с които са вписани в съда по съдилище.
По т. 5 Други – Председателят на УС информира членовете на ОС, че съгласно
сключен договор за кредит № 1031/21.11.2018 год. между МИГ Тервел – Крушари и
ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ „ФЛАГ“ ЕАД ,
срокът за усвояване и погасяване е 12 месеца, т.е срокът изтича на 21.11. 2019 г.
До настоящият момент, ДФЗ не е превел суми по подадените по Искане за
междинно плащане на извършени разходи за 2018 г. на стойност 111 002,67 лв.
подадено на 24.01.2019 г. и по Искане за авансова плащане за 2019 г. на стойност
88 476,70 лв. подадено на 22.02.2019 г.. Действията на ДФЗ води до затрудняване
погасяването на усвоените суми по кредита.
Председателят на УС предложи да се вземе решение, при необходимост да бъде
подаване на Искане за удължаване на срока на договора до ФОНД ФЛАГ ЕАД, от 12
месеца на 24 месеца на основание настъпили обективни обстоятелства довели до
невъзможност за възстановяване на сумите, породени от невъзстановяване от
страна на ДФЗ на суми по подадени искания
След подробно представяне и обсъждане на представените отчети, доклади и
информация , членовете на Общото събрание взеха единодушно следните :
РЕШЕНИЯ
1. Одобрява Доклад за дейността на Управителния съвет на МИГ ТервелКрушари 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 –
Тервел-Крушари“ 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.

Протоколчик: ...........п/п...........
Председател на УС: …….п/п.................
/Дияна Илиева /
/Живко Георгиев/

