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1. Кратко резюме на извършената дейност:
Отчетният период от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в изпълнение на Стратегията на
МИГ Кнежа протече в изпълняването на следните дейности:
• Реализира два приема на заявления за подпомагане по СМР през 2013
• Информиране на населението и популяризиране дейностите по СМР чрез
отпечатване и разпространение на брошури и провеждането на информационни
срещи във всички населени места на територията на МИГ- Кнежа/ включително
допълнителна информационна среща с абитуриенти по ПРСР като алтернатива
за оставане в гр. Кнежа/, изработка на видеоклип, радио предавания и съобщения
в местни медии; /
• Подготовка на приеми на заявления за подпомагане по шестте мерки от
Стратегията за местно развитие на МИГ- Кнежа
• Процедури за оценки на входирани проекти и подаването им в РА Плевен
• Процедура за проучвания на територията на МИГ- Кнежа./ секторни анализи/
• Проведено обучение на местни лидери / 15 души/ на тема: „ Организационно и
бизнес планиране. Изготвяне на бизнес план”
• Външен мониторинг доклад
• Изработка на рекламни артикули/ тениски, шапки, химикалки и т.н/ с цел
популяризирането на МИГ- Кнежа
• Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от изпълнението на
СМР
2. Цели на стратегията за местно развитие.
Стратегическата цел на Стратегията за местно развитие е Устойчиво развитие на
територията на МИГ Кнежа. За постигането на целта, насочена към устойчивост на
територията с планирани обединени действия, Стратегията определя два
равнопоставени приоритета - от една страна, хората да живеят по-богато, а от друга –
при по-добри условия.
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Първият приоритет: Подобряване конкурентоспособността на земеделските
стопанства, е свързан с модернизиране на производствените условия на
стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологични решения и повишаване
на
икономическата
ефективност
на
предприятията.Постигането
на
конкурентоспособност означава подобряване на икономическите резултати от
земеделския отрасъл, като се намаляват производствените разходи, увеличава се
икономическия размер на стопанствата и се насърчат иновациите.
Вторият приоритет: Подобряване качеството на живот на територията на МИГ
Кнежа произтича от желанието да се насърчи неземеделското предприемачество и да
се подобрят условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и социални
услуги. Развитието на неземеделско направление в местната икономика на МИГ
Кнежа е предпоставка за повишаване на заетостта и доходите на територията, чийто
краен резултат води до подобряване качеството на живот. Съществуващите активи за
спорт, отдих и култура не са малко и ролята им в диверсификация на местната
икономика не бива да се подценява. Започналото обновяване на техническата
инфраструктура ще окаже допълнителен положителен ефект върху този процес,
отговаряйки на потребностите на населението от съвременни условия и среда за
живот.
Специфичните цели по приоритет 1: Подобряване конкурентоспособността на
земеделските стопанства
1.1. Модернизиране на производствените условия на стопанствата и насърчаване
въвеждането на нови технологични решения;
1.2 Повишаване на икономическата ефективност на предприятията
Постигането на конкурентоспособност означава подобряване на икономическите
резултати от земеделския отрасъл, като се намаляват производствените разходи,
увеличава се икономическият размер на стопанствата и се насърчат иновациите.
Специфични цели по приоритет 2 „Подобряване качеството на живот” са:
2.1. Насърчаване на неземеделското предприемачество
2.2. Подобряване на условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и
социални услуги
Развитието на неземеделско направление в местната икономика на МИГ Кнежа е
предпоставка за повишаване на заетостта и доходите на територията, чийто краен
резултат води до подобряване качеството на живот. Находчиви инвестиции в
изграждане на туристически атрактивни земеделски ферми, съчетани с подходящи
маркетингови инструменти и еколосъобразно производство и реализация на собствена
продуция несъмнено биха повишили дела на неземеделските дейности в местната
икономика като постепенно намалят зависимостта й от селското стопанство.
Съществуващите активи за спорт, отдих и култура не са малко и ролята им в
диверсификация на местната икономика не бива да се подценява. Започналото
обновяване на техническата инфраструктура ще окаже допълнителен положителен
ефект върху този процес, отговаряйки на потребностите на населението от съвременни
условия и среда за живот.
3. Кратко описание на изпълнението на СМР:
По Договор № РД 50-94/ 13.06.2012 г през периода бяха изпълнявани дейности
планирани за 2013 година дейности по мярка 431.1.„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” и изпълнени дейности свързани с прием, входиране, оценка и внасяне на
заявления за подпомагане по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие”.

4

През отчетния период МИГ- Кнежа реализира два приема на заявления за подпомагане
по СМР през 2013. През периода има подписани пет договора за финансиране на
проекти подадени в МИГ- Кнежа.

ПО ПЪРВА ПОКАНА (25.01.2013г- 25.04.2013г.):
За периода 25.01.2013- 25.04.2013г. бяха подадени 10 проектни предложения по
5 от обявените 6 мерки.
По мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства:
„ Закупуване на земеделска техника за модернизиране на стопанство на
територията на МИГ-Кнежа”
„ Закупуване на крактор за модернизиране на земеделско стопанство на
територията на МИГ- Кнежа”
Закупуване на прикачен инвентар за нуждите на стопанство на територията на
МИГ- Кнежа”
„ Модернизиране на стопанство на територията на МИГ- Кнежа”
„ Закупуване на трактор и сеялка за модернизиране на земеделско стопанство на
територията на Местна Инициативна Група- Кнежа”
По Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
„ Изграждане на складово стопанство към съществуващо предприятие и
закупуване и инсталиране на ново оборудване за подобряване на
производствения процес”
По мярка 312 „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:
„ Разработване на хранителен магазин”
„ Подобряване достъпа до здравни услуги на населението от територията на
МИГ- Кнежа, чрез разкриване на дентален кабинет”
По мярка 321” Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”:
„ Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в
спортна зала „ Гълъбин Боевски” гр. Кнежа, община Кнежа”
По мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места”:
„ Основен ремонт и обновяване на православен храм” Свети Архангел Михаил”
с. Лазарово Община Кнежа”

ПО ВТОРА ПОКАНА (01.07.2013- 30.09.2013г.)
За периода 01.07.2013- 30.09.2013г. бяха подадени 8 проектни предложения по 5 от
обявените 6 мерки.
По мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства:
„ Закупуване на земеделска техника за модернизиране на стопанство на
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територията на МИГ-Кнежа”
По Мярка 123 „ Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
„ Изграждане на складово стопанство към съществуващо предприятие и
закупуване и инсталиране на ново оборудване за подобряване на
производствения процес”
По мярка 311 „ Разнообразяване към неземеделски дейности”:
„ Оборудване на автосервиз към пункт за годишни технически прегледи”
„ Откриване на офис за предоставяне на консултации за реализиране на
инвестиционни проекти”
„ Център за туристически дейности с УТВ коли”
По мярка 312” „ Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”:
„ Изграждане на нова автогазоснабдителна станция за пропанбутан в село
Бреница, част от територията на Местна инициативна група- Кнежа”
„ Подобряване достъпа до автосервизни услуги на населението на територията
на МИГ- Кнежа чрез модернизиране на автосервиз в гр. Кнежа”
По мярка 321” ” Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”:
„ Изграждане на стрелбище за спортна стрелба”

Таблица 1
Индикатор

Цел за
Постигнато
периода 2007 за периода
– 2013 според на годишния
СМР
доклад

Обща площ на територията, обхваната от
МИГ (в км2)

15 181 жители (01.02.2011 г.)

Общ брой на населението, обхванато от
МИГ в СМР
Брой проекти, финансирани от СМР
Брой участници, успешно завършили
обучение

Постигнато за
периода от
началото на
прилагане на
стратегията,
включително
периода, обхванат
от годишния
доклад
317 812 км2

32
-

10
27

10
71

 В СМР на МИГ- Кнежа няма заложени индикатори.
4. Управление на Местната инициативна група.
През периода Управителния съвет е заседавал в съответствие с Устава на
Сдружението. Проведени са 8 заседания на Управителния съвет. Заседанията са
редовни, проведени са с кворум и на тях са присъствали над 50% от членовете на
Съвета.
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На 22.04.2013г. се проведе извънредно Общо събрание по внесени 2 броя молби за
освобождавате на председателя на УС и Председателя на КС. Заседанието е редовно,
проведено с кворум и на него присъстваха над 50% от членовете/ 21 души/. На него
беше избран нов член на УС, нов Председател на УС, нов член на КС и нов
Председател на КС. На 05.12.2013г. се проведе поредно извънредно заседание на ОС
във връзка удължаване срока на прием и договориране на проектни предложения.
Заседанието е редовно, проведено с кворум и на него присъстваха над 50% от
членовете/ 21 души/. На него беше взето решение да се удължи срока на прием и
договориране, при промяна на Наредба № 23.
Съгласно Устава на МИГ- Кнежа ще се проведе заседание, през месец януари 2014г.,
на Контролния съвет, на което ще се извърши проверка на финансовото състояние на
МИГ- Кнежа за 2013г.
4.1.

Промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията
През 2013г. Техническият асистент- Диана Луканова излезе в отпуск по
майчинство. Затова на нейно място с одобрението на Управителния съвет и на
Управляващия орган беше назначено ново лице с подходяща квалификация и
професионален опит.
Позицията „ Технически асистент” се зае от Валерия Трифонова Герговска,
която има необходимата квалификация и има възможност за работа по трудов договор/
по заместване, до завръщане на титуляра/ на пълен работен ден в офиса на проекта.

4.2.Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на СМР:
Проведено беше двудневно обучение/ семинар/
на тема: „Управление,
мониторинг, оценка на проект, актуализиране на СМР на МИГ Кнежа за целите
на успешното прилагане и консултиране на бенефициенти”, на 11 и 12 октомври
2013г. в гр. Плевен, във връзка с необходимост подобряване условията на екипа и за
подкрепа успешното реализиране и отчитане на проекти за местни физически и
юридически лица. Бяха обучени 4 души. В обучението бяха засегнати основни моменти
при управлението и мониторинга на проекти по мерките от Стратегията, както и
възможност за актуализиране на СМР за целите на успешното прилагане и
консултиране на бенефициенти.
На 20.12.2013г. беше проведено еднодневно обучение на тема: „ Подобряване
уменията на екипа за обновяване на новаторските подходи, обмяна на опит и
мотивиране”
На 21.12.2013г.беше проведено еднодневно обучение на тема: „ Обединяване и
реализиране на успешни проекти с цел оживяване на селските райони”

5. Индикатори.
Изпълнението на дейностите по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно
развитие” премина през няколко фази-подготвителна/ публикуване на пакета с

необходими документи, насоките за кандидатстване, поканите/, отварянето на двата
приема на заявления,оценки на внесените проекти/ административно съответствие,
допустимост, техническа/ експертна оценка, комисия за избор на проекти/.
Насрочени дати за подаване на проектните предложения в РА Плевен. Подписване
на договори на проектите от Първа и Втора Покана..
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Таблица 2
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Цел до края
на
стратегията

Постигнато
в периода,
обхванат от
доклада

Постигнато за
периода от
началото на
прилагане на
стратегията,
включително
периода,
обхванат от
годишния
доклад

Брой консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на участниците в
дейностите за придобиване
на умения и постигане на
обществена активност

-

87

172

-

131

231

Брой подадени заявления за
кандидатстване по СМР

-

18

24

Дял на одобрените
заявления за
кандидатстване,
%

-

77%

79%

 В СМР на МИГ- Кнежа няма заложени индикатори.

Таблица 2а – специфични индикатори от СМР на МИГ КНЕЖА

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Мерна Цел до края
единица
на
стратегията

Постигнато
в периода,
обхванат от
доклада

Брой
проекти,
финансирани по СМР

брой

32

10

Брой
бенефициенти,
подпомогнати по СМР

брой

30

8

Обща
стойност
на
инвестициите
(публичен
принос+съфинансиране

Хил.лв

3600

1648

Стойност
инвестициите

Хил.лв

550

121

на
в

8

животновъдния сектор

Резултат

Стойност
на
инвестициите в сферата
на
биологично
земеделие

Хил.лв

250

-

Дял на инвестициите,
свързани с опазване на
околната среда

%

15

100

Дял на инвестициите,
свързани с постигане на
съответствие
със
стандарти

%

10

-

Подкрепени проекти за
интегриран туризъм

брой

7

-

Подкрепени
новосъздадени
микропредприятия

брой

4

1

Брой проекти на частни
бенефициенти

брой

26

6

Брой
проекти
публични
бенефициенти

на

брой

6

4

Брой стопанства въвели
нов
продукт
или
техника/технология

Брой

3

5

Модернизирани
земеделски стопанства

Брой

7

5

Създадени
места

работни

брой

17

4

Население
от
територията, което се
ползва от подобрени
услуги

брой

12000

15326

9

Таблица 3
41_2/41_3
Попълва се за одобрени заявления за подпомагане със сключени договори от началото на прилагане на стратегията
Публични разходи
(субсидия),
Брой бенефициенти
Частен сектор

Брой на

Физически лица

финансирани
Мъже

проекти от

ОС

Мярка

МИГ

лева

< 25

Публичен сектор

Жени

25 >25 < 25 25 > 25

Юридически
общо

лица

Общо

ЕЗФРСР

Общо

121

5

4

4

1

5

142309.39

177886.74

Общо

5

4

4

1

5

142309.39

177886.74

Ос 1

Ос 2

Общо
321

2

2

538298.36

672872.95

322

2

2

420042.68

525053.35

1

35048.72

43810.90

5

993389.79 1241737.20

311

Ос 3

Общо

1

5

1

4

10

Таблица 3а
Попълва се за изплатени проекти
Публични разходи
(субсидия),
Брой бенефициенти
Частен сектор

Брой на

Физически лица

финансирани
Мъже

проекти от

ОС

Мярка

МИГ

лева

< 25

Публичен сектор

Жени

25 >25 < 25 25 > 25

Юридически
общо

Общо

ЕЗФРСР

Общо

лица

121

1

1

1

1

37 800.00

47 250.00

Общо

1

1

1

1

37800.00

47250.00

1

1

1

37800.00

47250.00

Ос 1

Ос 2

Общо

Ос 3

Общо

11

Таблица 4
За мярка 41 и 431-1(R12)

Брой на участниците, които успешно са приключили обучението
Мъже

Жени

Общо

< 25

25

>25

< 25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обучение и информация за икономически актьори
действащи в областта на ос 3

-

-

-

-

-

-

-

Придобиване на умения и постигане на обществена
активност

-

-

9

-

-

18

27

9

18

27

9

18

27

Дейности/Мерки
І. За мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно
развитие”
Обучение и информация за икономически субекти,
действащи в областта на ос 3

Придобиване на умения и постигане на обществена
активност

Общо

>25

ІІ. За мярка 431-1

Общо
Общо І+ІІ
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Таблица 5
За мярка 41 (R8_1)
Общ брой на създадените работни места
Оси
Мъже
< 25

Жени
≥ 25

< 25

Ос 1

Общо
≥ 25

1

1

Ос 2
Ос 3

2

1

3

Общо

2

2

4

Таблица 6
За мярка 41 (R8_2)

Дейности

Общ брой на създадените работни места

Мъже
< 25

Жени
≥ 25

< 25

Общо
≥ 25

В земеделско стопанство
1

1

1

3

Агротуризъм

Занаяти
Продажби на дребно
Производство не енергия от
възобновяеми източници
Други
Извън земеделското стопанство

2

13

Туризъм
Занаяти
Продажби на дребно
Производство не енергия от
възобновяеми източници
Други
Общо

4

Таблица 7
Мярка 431-1
Индикатор

Стойност съобразно Стойност съобразно
специфичните цели за
постигнатото за
периода 2007-2013
периода на отчитане

Брой дейности за
придобиване на умения и
постигане на обществена
активност
Брой на участниците в
дейностите по обучение

Стойност от началото на
прилагане на стратегията

-

13

30

27

71

27

71

85

172

-

Брой на участниците,
успешно завършили
обучението

-

Брой на участниците
в дейностите по
информиране

-

Таблица 8
Мярка 431 (О. 431)

Вид на дейностите

Брой подпомогнати

Публични разходи (субсидия),

дейности

лева
ЕЗФРСР

Общо

Проучвания на територията

2

7936

9920

Мерки за предоставяне на информация за
района и стратегията за местно развитие

8

7323.36

9154.20

14

Обучение на персонала, който участва в
подготовката и изпълнението на стратегията за
местно развитие

3

3200

4000

Информационни дейност

8

7323.36

9154.20

21

25782.72

32228.40

Други
Общо
Таблица 9
Мярка 431 (O.341(2))
Придобиване на умения и постигане на обществена
активност и прилагане на стратегията за местно
развитие

Пол
Мъже

Жени

Общо

Години

Брой участници

< 25

15

25

1

>25

45

< 25

6

25

-

>25

45
112

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.

6.1. Цел на стратегията
Устойчиво развитие на територията на МИГ Кнежа
6.2. Специфични цели - цялостна стратегическа рамка
Специфични цели по приоритет 1 : Развитие на конкурентоспособността на
земеделските стопанства:
Модернизиране на производствените условия на стопанствата и насърчаване
въвеждането на нови технологични решения
Повишаване на икономическата ефективност на предприятията
Специфични цели по приоритет 2 : Подобряване качеството на живот:
Насърчаване на неземеделското предприемачество
Подобряване на условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и
социални услуги
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Устойчиво развитие на територията на МИГ Кнежа

ПРИОРИТЕТ 1

ПРИОРИТЕТ 2

Развитие на
конкурентноспособността на
земеделските стопанства

Подобряване качеството на
живот

Специфична цел 1.1
Модернизиране на
производствените
условия на стопанствата
и насърчаване
въвеждането на нови
технологични решения
М. 121

М. 123

Специфична
цел 1.2
Повишаване на
икономическата
ефективност на
предприятията

Специфична цел
2.1
Насърчаване на
неземеделското
предприемачество

М. 311

М. 312

Специфична цел 2.1

Подобряване на
условията за
предоставяне на
обществени, културни,
спортни и социални
услуги
М. 321

М. 322

6.3. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за
прием на заявления за настоящата година:
Концепцията на СМР на МИГ Кнежа е да бъдат едновременно отворени
всичките шест мерки на Стратегията и потенциалните кандидати да имат възможност
да подават заявления за кандидатстване по всяка от тях в рамките на три месеца.
Графикът на Стратегията предвижда период, през който да се изготвят документациите
за кандидатстване по всяка мярка, да се подготвят материали за осигуряване на
публичност и за информиране на населението за стартирането на процеса на
кандидатстване.
6.4.

Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

На този етап МИГ Кнежа предприе действия за осигуряване на условия за
изпълнение на Стратегията.

Укрепване капацитета на Звеното за администриране на проекти към
СМР, свързан с участието на екипа в три обучения.

Създаване на условия за ефективно прилагане на СМР – публикуване на
покани за прием на проектни предложения; приеми на проектни предложения, оценка
за административно съответствие и допустимост на кандидатите, дейности и разходи,
включително проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия, технически оценки, Комисии за избор на
проекти, администриране в ОРА и договориране на проекти.

Дейности по информиране и обучение - отпечатване и разпространение
на брошури, рекламни материали, публикации и съобщения в местни медии;
провеждане на информационни кампании; провеждане на обучение и обучително
пътуване на местни лидери за повишаване активността на местните общности в
процесите на прилагане на СМР на МИГ -Кнежа
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Проведени два секторни анализа и изследвания на територията на МИГ
Кнежа : „ Развитие на конкурентоспособността на животновъдния сектор на
територията на МИГ” Кнежа”: технологии и човешки ресурси” и „ Развитие на
конкурентоспособността на растениевъдния сектор на територията на МИГ” Кнежа”:
технологии и човешки ресурси”
6.5.

Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

За прилагането на мерките включени в Стратегията, МИГ Кнежа е определила
индикатори за наблюдение, ръководейки се от индикаторите по отделните мерки,
заложени в ПРСР, Общата рамка за мониторинг и оценка и съобразно специфичните
цели разписани в Стратегията. Индикатори по всяка една от мерките са посочени подолу. Но индикаторите са на база цялостното изпълнение на СМР. В Местна
Инициативна група Кнежа няма заложени междинни индикатори, които да установят
към дадения момент какъв е напредъка по изпълнението на Стратегията.
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Изпълнение
до
31.12.2013г.

Източник на
информация

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

10

5

База данни и
отчети
на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

10

5

База данни и
отчети
на
МИГ

Брой млади фермери,
подкрепени
по
мярката

брой

7

3

База данни и
отчети
на
МИГ

Общ
обем
на
инвестициите
(публичен принос +
съфинансиране)

хил.лв.

600

229

База данни и
отчети
на
МИГ

Брой, подпомогнати
стопанства
от
животновъдния
сектор

брой

4

2

База данни и
отчети
на
МИГ

Дял на инвестициите,
свързани с опазване
на околната среда

%

5

100

База данни и
отчети
на
МИГ

Дял на инвестициите,
свързани с постигане
на съответствие със
стандарти

%

5

-

База данни и
отчети
на
МИГ

Модернизирани
земеделски
стопанства

брой

10

5

База данни и
отчети
на
МИГ

Предприятия, въвели
нови
продукти,
процеси и технологии

брой

2

1

База данни и
отчети
на
МИГ

Вид
индикатор

Изходен

Резултат
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР
Вид
индикатор

Изходен

Резултат

Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
стратегията

на

Източник
информация

на

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

3

База данни и отчети на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

3

База данни и отчети на
МИГ

Общ
обем
на
инвестициите
(публичен принос +
съфинансиране)

хил.лв.

300

База данни и отчети на
МИГ

Дял на инвестициите,
свързани с опазване
на околната среда

%

5

База данни и отчети на
МИГ

Дял на инвестициите,
свързани с постигане
на съответствие със
стандарти

%

5

База данни и отчети на
МИГ

Предприятия, въвели
нови
продукти,
процеси и технологии

брой

1

База данни и отчети на
МИГ

* През отчетния период няма договорирани проекти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

Изпълнени
е до
31.12.2013г.

Източник
информация

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

7

1

База
данни
отчети на МИГ

и

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

7

1

База
данни
отчети на МИГ

и

Общ
обем
на
инвестициите
(публичен принос +
съфинансиране)

хил.лв.

560

63

База
данни
отчети на МИГ

и

Създадени
места

брой

5

3

База
данни
отчети на МИГ

и

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

работни

на

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
стратегията

на

Източник
информация

на

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

5

База данни и отчети на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати
по
мярката

Брой

5

База данни и отчети на
МИГ

18

Общ
обем
на
инвестициите
(публичен принос +
съфинансиране)

хил.лв.

400

База данни и отчети на
МИГ

Подпомогнати
туристически
дейности

Брой

7

База данни и отчети на
МИГ

Хил.лв.

150

База данни и отчети на
МИГ

Подпомогнати/създад
ени
микропредприятия

брой

4

База данни и отчети на
МИГ

Създадени
места

брой

12

База данни и отчети на
МИГ

Общ
обем
инвестициите
туризъм

Резултат

на
в

работни

* През отчетния период няма договорирани проекти

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Цел до
края на
стратеги
ята

Изпълнени
е до
31.12.2013г

Източник
информация

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

4

2

База данни и отчети на
МИГ

Общ
обем
на
инвестициите
(публичен принос +
съфинансиране)

хил.лв.

900

673

База данни и отчети на
МИГ

Население което се
ползва
от
подобрените услуги

брой

6000

15 181

База данни и отчети на
МИГ

Брой
изградени/обновени
сгради и съоръжения
свързани с услуги за
предоставяне
на
културни услуги

брой

1

1

База данни и отчети на
МИГ

Брой
изградени/обновени
сгради/съоръжения за
услуги, свързани със
отдиха и спорта

брой

2

1

База данни и отчети на
МИГ

Брой
изградени/обновени
сгради и съоръжения
за предоставяне на
социални услуги

брой

1

-

База данни и отчети на
МИГ

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

на
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на
стратегията

Изпълнени
е до
31.12.2013г

Източник
информация

Брой
проекти,
финансирани
по
мярката

Брой

2

2

База
данни
отчети на МИГ

и

Общ
обем
инвестициите

хил.лв.

600

525

База
данни
отчети на МИГ

и

Брой на населените
места,
където
се
изпълняват
дейностите

брой

4

2

База
данни
и
отчети на МИГ1

Население, което се
ползва от подобрената
среда

брой

6000

15 181

База
данни
отчети на МИГ

Вид
индикатор

Изходен

Резултат

на

на

и

7. Проблеми
В процеса на администриране на Стратегията възникнаха проблеми от различно
естество:
- Големият период от подаването на доклад за извършените дейности до
възстановяването на отчетените разходи за 2012г. доведе до затруднения при
работата на екипа. За да се изпълняват дейностите по бюджета се наложи
предприемане на извънредни действия за осигуряване на финанси- търсене на
заеми от Община Кнежа.

- Друг проблем, който се очертава е свързан с предвиждането на бюджета за
период от 2 години. В процеса на работа пред Сдружението изникват проблеми и
пропуски свързани с независещи от нас причини, които не могат да се предвидят в
период от 2 години.
8. Информиране.
За популяризиране, информиране и публичност на дейностите по СМР през
периода са извършени следните дейности:
а) актуализира се интернет - страницата на МИГ. За да се отрази и
популяризира актуалното състояние на Сдружение МИГ-Кнежа се наложи
осъвременяване на съдържанието на интернет страницата www.knezha-leader.com. Беше
подготвена, обработена и представена актуална информация, публикуваха се снимки,
отразени бяха текущите събития, касаещи дейността на Сдружението през
периода от 01 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г.
б) През януари 2013г. беше публикувана неплатена публикация в
Информационен
бюлетин
на
Община
Кнежа,
оповестяваща
проведения дискусионен на тема” Перспективи, развитие на местни инициативни групи
в местно и национално ниво”

20

В областен вестник „ Посредник” в брой 13 от 21 януари 2013г.. беше
публикувана неплатена публикация с интервю на Изпълнителния
директор, оповестяващи евентуалното сътрудничество с Румъния.
Във вестник „Посоки” /бр. 15 от 23 януари 2013г. /, в infopleven.com на
21.01.2013г. бяха отразени интервюта с г-н Христов /отново неплатени
публикации/ отразяващи бъдещите планове на МИГ- Кнежа за
евентуално кандидатстване с проекти съвместно с Финландия.
Публикация във в. „ ТРУД” от 03.06.2013г. за МИГ- Кнежа във връзка с
постигнати резултати и подадени проекти.
Във „ FARMER.bg”, „ Agronet.bg”, в страницата на ПРСР във Facebook
бе публикувана информация относно провеждането на семинар от
кампанията за „ Представяне на добри практики за прилагането на
мерките от ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони/
2007- 2013/. Екипът на МИГ- Кнежа бяха лектори на събитието.
Във „ FARMER.bg от 19.01.2013г. публикация на тема : „ Местните
инициативни групи могат да съживят българските села” . Фермер.БГ
разговаря с Иван Христов, изпълнителен директор на МИГ- Кнежа за
това как една местна инициативна група може да помогне на общността
в един селски район.
Публикации във вестник” Посредник / брой 128,8 юли 2013/, във
вестник „ Посоки” / брой 130, 09.07.2013г. , във „Информационен
бюлетин” на Община Кнежа както и
интернет публикации/
http://bnr.bg/sites/horizont/Pages/default.aspx, infopleven.com/ отразяващи
подписването на първите договори на бенефициенти към МИГ- Кнежа.
в) за популяризиране дейността на МИГ беше издадена брошура.Тя включва
специфичните изисквания за кандидатстване по шестте мерки от Стратегията за местно
развитие, кой може да кандидатства и по кои мерки, както и мястото където могат да се
подават заявленията за подпомагане. Брошурата е отпечатана в 500 бр., цветно.
Разпространена е сред населението чрез екипа на Сдружението, чрез кметовете на
кметствата и читалищата. Бяха проведени през периода 13-15 февруари консултации , по
една във всяко едно от селата на територията на МИГ-Кнежа. На тях потенциални
бенефициенти имаха възможност да се запознаят индивидуално със Стратегията за
местно развитие,срока за подаване на заявления, условия за второ и последващо
кандидатстване, както и информация относно необходими документи за кандидатстване
по конкретно проектно намерение, бяха раздадени и информационни материали. На
29.01.2013г. бе проведена информационна среща с абитуриенти по ПРСР като
алтернатива за оставане в гр. Кнежа. На събитието подробно беше представена
Стратегията на МИГ- Кнежа, както и преглед на необходимите условия и документи за
кандидастване. На 26.02.2013г. в хотел Вилидж Парк, гр. Кнежа от 11:00 часа се
проведе информационен семинар от кампанията за „ Представяне на добри практики за
прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони/
2007- 2013/”. Целта на срещата беше да се популяризира и подобри нивото на
информираност на заинтересованите лица и групи относно възможностите, които дават
мерките от ос 4 Лидер. Събитието имаше за цел да насърчи хората да поемат
инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им. Лектори от МИГ- Кнежа
запознаха присъстващите със значението на подхода ЛИДЕР, за насърчаване
устойчивото развитие на селските райони и за това, какво е местна инициативна група и
как такива групи вече успешно работят в страната. През периода 17- 20 септември се
проведоха информационни срещи във всяко едно от населените места на територията на
МИГ- Кнежа. Срещите целяха да популяризират дейността на МИГ чрез представяне на
депозираните проекти и преглед на предстоящите дейности.
г) за обявяване на дейности по проекта бяха изготвени и неколкократно бяха
излъчени 5 обявления (съобщения) в ефира на радио „Кнежа”/ 3 бр./ и
Националното радио/ 2 бр./ - за популяризиране дейностите на МИГ- Кнежа,
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информация за подадени, оценени и договорирани проекти, за двата приема, които
МИГ проведе през 2013г.
д) изработка , монтаж и излъчване на два видео клипа/ филма/ излъчени в
местната кабелна телевизия целящи популяризиране на дейностите на Местната
инициативна група Кнежа.
Възлагане на фирма/ избрана с три оферти на база най- ниска цена/ да извърши
2бр. секторни анализи на територията на МИГ- Кнежа:
„ Развитие на конкурентоспособността на животновъдния сектор на
територията на МИГ” Кнежа”: технологии и човешки ресурси”
„ Развитие на конкурентоспособността на растениевъдния сектор на
територията на МИГ” Кнежа”: технологии и човешки ресурси”

9.Планирани дейности:
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№ ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2014 година

Дейности

ОБЩ
БЮДЖЕТ

Първо шестмесечие
месец месец
1

2

месец
3

месец
4

Второ шест месечие

месец
5

месец
6

месец
7

месец
8

месец
9

месец

месец

месец

10

11

12

Публикуване на покана за прием
на заявления за подпомагане по
мерките от СМР
Прием на заявления по мерките от
СМР, оценка и класиране
Сключване на договори по
проекти към СМР
Изпълнение на договори по
проекти към СМР и мониторинг
по тях
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ
Разходи за проучвания на
съответната територия и
разходи за осигуряване на
информация на територията и за
СМР
4500
1.1 Аналитично проучване на
социално-икономическия
потенциал на територията за
въвеждане на добавена стойност в
реализацията на местната
селскостопанска продукция с цел
повишаване
конкурентноспособността на
територията и качеството на
живот.Разработване на брошура с
ключови резултати от проучването
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1.2. Анализ на подходящите
видове зеленчукопроизводство за
региона и пазарно проучване за
продукцията от тях,в помощ на
земеделците за тереторията на
Миг-Кнежа(2000 лв.анализи и
2200 лв пазарно проучване)

4500

1.3. Пазарно проучване за
продукцията на неземеделския
сектор с потенциал за реализиране
на територията на община Кнежа .

3000

1.4. Изследване на добри практики
при прилагането на Лидер в
ЕС,приложими в община Кнежа за
популяризирането им сред
населението и мотивирането им.

3500

1.5. Анализ на резултатите от
прилаганата стратегия 2012-2015 г
.
1.6. Оценка на земеползването за
увеличаване на продуктивността
на почвата и опазване качеството
на водите от замърсяване от
земеделски източници в зони с
екологични ограничения(договор
за услуга)
2 Разходи за осигуряване на
информация за територията и за
СМР

4000

2.1.Организиране на двудневни
годишни семинари (около 25
участника на семинар) за отчитане
напредъка по реализиране на СМР,
представяне на резултати от
прилагането на СМР (конкретни
продукти, нови производствени

3500

3600
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практики и технологични
решения) и дискусии с широката
общественост относно социалноикономическото развитие на
територията

2.2. Териториално изследване на
възможностите за производство на
биологични продукти и
прилагането на агро-екологични
дейности от земеделски
производители на територията на
Миг-Кнежа

3200

2.3. Проучване потребностите на
жителите на населените места от
територията на Миг-Кнежа за
разработването на конкретни
проекти,който да бъдат включени
в СМР.Разработване на проектни
предложения за минимум 3
проекта за общността и/или
разработване на специфична за
територията мярка

3800

2.4.Информационна среща на
тема"Управление на риска при
изпълнение на бизнес план и
модернизация на земеделското
стопанство".

1500
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2.5.Разходи за проучване
състоянието на почвите на
територията на МигКнежа,включително извършването
на почвен анализ с минимум 10
проби от землища общинска
собственост и представяне на
доклад с препоръки за
подобряване управлението на
почвите

4500

2.6.Изследване степента на
публичност и информираност по
прилагане на стратегията на
територията на Миг-Кнежа

3200

3 Разходи за обучение на екипа,
ангажиран в прилагането на
стратегията за местно развитие
3.1.Организиране на обучение на
персонала и членовете на УС на
тема „Мониторинг на проекти,
изпълнявани по СМР на МИГКнежа"

3000

3.2.Организиране и провеждане на
двудневно изнесено обучение на
екипа и УС-13 човека по
процедурите за наблюдение и
отчитане на стратегията .

6500
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3.3.Организиране и провеждане на
двудневно обучение за
повишаване капацитета на
персонала и членовете на УС за
придобиване на умения на
тема:"Видове процедури и
документации по ЗОП.Принципи и
правила при изготвяне на
документации по ЗОП за МИГКнежа.
3.4. Организиране и провеждане на
учебно посещение на МИГ от ЕС за екипа на МИГ-Кнежа и членове
на УС
3.5. Обучително пътуване обмяна
на опит с български МИГ
3.6.Еднодневно обучение на екипа
и УС на тема "Качества и умения
на добрия Лидер"
3.7. Обучение за персонала и
членовете на УС на тема
"Подобряване качеството на живот
чрез създаване на по-голямо
разнообразие от възможности за
заетост в селските
райони,създаване на условия за
развитие на дребния и средния
бизнес.
4. Разходи за популяризиране,
информиране и публичност:
4.1.Информационна
срещасеминар на тема "Органично
торене при зърнено-житни,трайни
насъждения
и
зеленчуциприложение
на
микробиални
течни торове за конвенционално
производство
в
земеделския
сектор
4.2.Дискусионен семинар на
тема
"Земеделската
политика в основата на
отговорното управление"

2500

16000

3000
1200

2200

950

850
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4.3. създаване и поддръжка на
актуални новини и база данни на
проекти интернет страницата на
МИГ-а;
4.4.Разходи за изработка на нов
интерактивен Уеб сайт (минимум
3 менюта на английски)с функции
за управление на съдържанието и
интрегриране на съществуващата
база
данни
от
Интернет
страницата на Миг-Кнежа
4.5.Публикации,печат,в
т.ч.издаване
на
списание
,публикации на резултати от
дейността,на
реклами
за
дейността,на
покани
за
организирани събития
4.6. предпечат и печат на
двуезична сборник от добри
практики,който
представят
иновативни
продукти
и
технологии като резултати от
проектите,финансирани по СМР
4.7. реализиране на радиопредавания и реклами на "Лидер",
СМР и МИГ "Кнежа";
4.8. Изработка на 15 минутен
професионален филм за МигКнежа с представяне на успешни
практики и други инициативи на
общността.Субтитри
на
английски.
4.9.изработване
на
рекламни
артикули за МИГ-Кнежа-външна
услуга
4.10. симултантни преводи (от и
на английски) по време на
обучителни посещения и прием на
гости от чуждестранни МИГ
(устни преводи)
5.Разходи за организиране на
обучения на местни лидери
5.1.Обучение
на
тема
"Биоорганично производство в
България-развитие и перспективи
чрез добър мениджмънт и

960

3600

3200

6500

1200

7000

3500
1500

1500

28

маркетингов подход."
5.2
Обучение
на
тема
"Изпълнение и отчитане на
проекти"
5.3.Организиране на тридневно
информационно агро изложение
за популяризиране на местни
продукти ,подкрепени в рамките
на СМР и обмяна на опит с
производители от други региони
и обмяна на проектни идеи за
следващия програмен период в
отговор
на
съвременните
достижения и предизвикателства
на аграрния сектор в страната

4000

5.4.Насърчаване
предприемачеството
територията на "Миг-Кнежа”

на
на

2700

5.5.Семинар на тема "Получаване
на екологично чисти продукти и
оползотворяването
на
отпадъчните продукти”

2000

5.6.Еднодневно обучение на
тема:
"Правила
за
добра
земеделска практика с цел
опазване
на
водите
от
замърсяване с нитрати от
земеделски източници"

1200

5.7.Обучение на тема "Работа с
целеви
групи
и
разпространяването на добри
практики по прилагането на
Стратегията за местно развитие"
5.8."Ролята на неформалните
лидери
в
развитието
на
Националната Селска Мрежа"
5.9.Обучение
на
тема
"Насърчаване развитието на
интегрирания селски туризъм в
Община Кнежа-възможности за
приложение и добри практики

2000

5000

950
1300
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5.10.Информационна
среща
семинар
на
тема
"Биоземеделие,биоразнообразие,
бизнес.Регламентиране
на
биологичното производство".
5.11.Обучение на тема "Хуманно
отношение
към
животните.Принципи и практики
в грижата за животните-добра
храна,добри
условия
за
живот,добри здравни грижи"
5.12.Среща семинар на тема
"Прилагане на кръстосаното
съответствие в селскостопанската
дейност
на
земеделското
стопанство или земеделската
площ на стопанството."

980

2300

1900

5.13.Обучение на тема "Нова
технология за оползотворяване
на
отпадни
продукти
от
животновъдството"

1650

5.14.Обучиние в областта на
растениевъдството-"„нови
технологии и европеиски опит в
отглеждането на житни и
фуражни култури” "

3500

5.16.Двудневно обучение на тема
"Иновативни
и
креативни
подходи
за
решаване
на
проблеми и стартиране на
нетипични бизнес начинания"

3200
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10. Финансово изпълнение на СМР
Таблица 4
Код на
мярката

Име на мярката
Подадени заявления

4.1.1. Мерки насочени към
конкурентоспособността (в
това число мерките от ос 1 на
ПРСР)
41121
Модернизиране на
земеделските
спопанства
Добавяне на
41123
стойност към
земеделски и горски
продукти
4.1.2. Мерки насочени към
околната среда/стопанисване
на земята (в това число
мерките от ос 2 на ПРСР)
4.1.3. Мерки насочени към
качеството на живота/
разнообразяване (в това число
мерките от ос 3 на ПРСР)
41311
Разнообразяване към
неземеделски
дейности
Подкрепа за
41312
създаване и развитие
на
микропредприятия
Основни услуги за
41321
населението и
икономиката в
селските райони
41322
Обновяване и
развитие на
населените места
Опазване и
подобряване на
селското наследство,
чл. 57 от Регламент
N0 1698/2005
41323
4.2.1. Между-териториално и
транс-национално
сътрудничество
ОБЩО:

За периода на доклада
2013година
година
Изплатени
Отхвърлени
Сключени
/оттеглени/
договори
анулирани
заявления
брой
лева
бр
лева
бр
лева
ой
ой
1
484 387.89
3 229 307.50 0
0

брой

лева

8

1 295276.36

6

419 722,49

0

0

3

0

0

0

2

875 553,87

1

484 387,89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

2 093996,66

3

476 414.40

2

705 651.59

0

0

3

703 862,00

2

459 882,00

0

0

0

0

4

264 645,81

1

16 532,40

0

0

0

0

2

736 154,92

0

1

344 634.45

0

0

1

389 333,93

0

0

1

361 017.14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 389 273,02

4

960 802,29

5

934959.09

0

0

18
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Таблица 5
Код на
мярката

Име на мярката

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия
доклад
Подадени
заявления

4.1.1. Мерки насочени към
конкурентоспособността (в

брой

лева

11

1 505 424.57

9

629 870.70

1

2

875 553.87

Сключени

Изплатени

договори
бр
лева
бр
ой
ой
5 387 626.22 1

47 250.00

51829.49

5

387 626.22

1

47 250.00

1

484 387.89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

2 657 027.62

4

766 449.00

2

459 882.00

1

62 587.00

0

0

4

264 645.81

1

16532.40

0

0

0

0

3

1 069 766.88

0

0

2

672 872.95

2

336 436.25
/ авансово/

2

556 165.93

0

0

2

525 053.35

2

262 526.10
/ авансово/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

това число мерките от ос 1 на
ПРСР)
41121
Модернизиране но
земеделските
спопанства
Добавяне на
41123
стойност към
земеделски и горски
продукти
4.1.2. Мерки насочени към
околната среда/стопанисване
на земята (в това число
мерките от ос 2 на ПРСР)
4.1.3. Мерки насочени към
качеството на живота/
разнообразяване (в това число
мерките от ос 3 на ПРСР)
41311
Разнообразяване към
неземеделски
дейности
Подкрепа за
41312
създаване и развитие
на
микропредприятия
Основни услуги за
41321
населението и
икономиката в
селските райони
41322
Обновяване и
развитие на
населените места
Опазване и
подобряване на
селското наследство,
чл. 57 от Регламент
N0 1698/2005
41323
4.2.1. Между-териториално и
транс-национално
сътрудничество

Отхвърлени
/оттеглени
/анулирани
заявления
бр
лева
ой
2
536 217.38

ОБЩО: 24

4 162 452.19

3

5

476 414.70

1 012 631.78

5

1 260 513.3 4
0

10 1 648139.52 5

лева

598 962.35

646 212.35
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Таблица 12
Код на
мярка
та

1
121

Име на
мярката

2
Модернизиране на
земеделските
стопанства

Име на
бенефицие
нта

3
Първан Петров
Кутински

Общ размер
на
разходите, за
които се
кандидатств
а със заявлението за
подпомагане
, лв. 4
52 829.49

Одобрена
сума (общо
допустими
разходи по
проекта),
лв.
5
21 131.80

6
40%

-

-

Процент на
Одобрен
субсидията размер
на по
проекта,субсидията
%
лв.

Размер на
изплатени
те от РА
средства,
лв.

7

8

121

Модернизиране на Кубрат Руменов
земеделските
Тафраджийски
стопанства

73 440.00

36 720.00

50%

-

-

121

Модернизиране на
земеделските
стопанства
Модернизиране на
земеделските
стопанства
Модернизиране на
земеделските
стопанства
Обновяване и
развитие на
населените места
Подкрепа за
създаване и
развитие на
микропредприяти
я

Димчо Кръстев
Ангелов

31 008.00

15 504.00

50%

-

-

ЕТ” СТАСИ- Тодор
Кутински”

95 445.00

38 178.00

40%

Румен Валентинов
Тонковски

109 250.00

54 625.00

50%

Община Кнежа

389 333.93

389 333.93

100%

"АМБУЛАТОРИЯ
ЗА ПЪРВИЧНА
ДЕНТАЛНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА
ПОМОЩ АПДИП ДР БУРДИНЯШКИ"
ЕООД

71 342.00

49 939.40

70%

Основни услуги за
населението и
икономиката в
селските райони
Модернизиране на
земеделските
стопанства
Разнообразяване
към неземеделски
дейности
Подкрепа за
създаване и
развитие на
микропредприяти
я

Община Кнежа

348 693.62

348 693.62

100%

-

-

„ Агроконтрол” ООД

57 750.00

23 100.00

40%

ЕТ” ПРЕСИ-99Николай Петровски

243 980.00

170 786.00

70%

„ ПЕПИ ОЙЛ” ЕООД

153 171.41

107 219.99

70%

121

121

322

312

321

121

311

312

33

321

Основни услуги за
населението и
икономиката в
селските райони

СДРУЖЕНИЕ С
ОБЩЕСТВЕНО
ПОЛЕЗНА
ДЕЙНОСТ” ЛОВНОРИБАРСКО
ДРУЖЕСТВО
КНЕЖА-2000”

387 461.30

387 461.30

100%

123

Добавяне на
стойност към
земеделски и
горски продукти

„ Олива” АД

391 165.98

97 791.50

25%

312

Подкрепа за
„ НОРАУТО”ЕООД
създаване и
развитие на
микропредприяти
я

23 600.00

16 520.00

70%

ОБЩО: 2428470.73

Код на
мярка
та

1

312

123

Таблица 13
Име на
мярката

2

Име на
бенефициента

3

Подкрепа за
" АГУШ ТРАНС
създаване и
СЕКЮРИТИ
развитие на
ГРУП- МАКСИМ
микропредприяти ФИЛАНСКИ" ЕТ
я

Добавяне на
стойност към
земеделски и
горски продукти

„ Олива” АД

1 757 004.54

Размер на
разходите, за
които
кандидатства
със заявлението
за подпомагане,
лв.

Отхвърлено/
оттеглено/
анулирано
заявление
(Моля,
посочет е
вярното)

-

-

-

-

-

-

Мотиви за отхвърляне на
заявлението
(Посочва се мотивът за
всеки бенефициент с
отхвърлено заявление за
подпомагане)

4

5

16532.4

Отхвърлено

6
Заявлението не отговаря на
условията заложени в
Правилник за изпълнение на
Стратегията за местно
развитие на МИГ- Кнежа, а
именно: 1.Съгласно чл. 13, (
1); чл. 15, ( 1) и чл. 17, т. 1 от
ПИСМР Заявлението не
отговаря на условията,
заложени в Наредба № 29 от
11.08.2008г., а именно: 1.
Съгласно чл. 17(1) ; чл.21;
чл.23 (13) и по силата на чл.
29, ал.1, т.1,т.2 и т.3”

Оттеглено

Поради констатирано
несъответствие относно
процедура по оценка на
проект с УИН:
15/150509/26381, УРН:
180013.Проектът надвишава
допустимата максимална
стойност на един проект.

484387.89

34

311

311

Разнообразяване ЕТ" Александра
към неземеделски Методиева- солар
дейности
енерджи"

Разнообразяване ЛАТИАНА ЕООД
към неземеделски
дейности

219882.0

240000.0

Отхвърлено

Проектът се отхвърля на етап
административно
съответствие: " Предварителна
проверка за допустимост на
кандидата и проверка за
наличието на всички
изискуеми документи" В
проектната документация
нямаше налице всички
изискуеми документи.
Въпреки че кандидатът
кандидатства за офис
оборудване,за да може да
ползва наетото жилище/което
се намира в жилищен блок на
петия етаж като офис е
необходимо преустройство, а
това преустройство е
съпроводено с проект,
разрешение за строеж,
въвеждане в експлоатация и
т.н.в това число на основание
чл. 38 от ЗУТ, ал. 1, ал. 3, ал. 7
и на основание чл. 21 от
Наредба 30 от 11.08.2008г.\
Изм.- ДВ, бр. 55 от
20.07.2012г., в сила от
20.07.2012г\ проектът беше
отхвърлен

Отхвърлено

Отрицателна оценка на на
трети критерии:" Налице е
ясно описание на дейностите в
съответствие с целите на
проекта" Отрицателна оценка
на четвърти критерии: "
Проектното предложение
отговаря на изискванията за
допустимост на разходите,
посочени в Наредбата за
съответната мярка от ПРСР и
насоките за кандидатстване
Отрицателна оценка на пети
критерии: " Разработения
бизнес план е реалистичен и
отговаря на пазарната
конюнктура и тенденции"
Отрицателна оценка на шести
критерии: " Стойността на
показателя<<Нетна настояща
стойност>>е по- голяма от 0
Отрицателна оценка на седми
критерии: " Индексът на
рентабилност има стойност
по- голяма от 1" Оценките на
по-горе цитираните критерии
са и на двамата външни
експерти

ОБЩО: 4
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11. Мониторинг и оценка.

Съгласно разписаните процедури в Правилник за изпълнение на Стратегията за местно
развитие на МИГ- Кнежа мониторинг и оценка на проекти бива текущ/ осъществява се в
периода на изпълнение на проекти от бенефициенти до неговото окончателно отчитане и
изплащане/ и последващ /осъществява се след приключване на проекта и е свързан с
проследяване устойчивостта на реализираният проект/, той се извършва на всеки три
месеца след подписване на договори с бенефициенти. До началото на ноември 2013 г.
Експерт по прилагане на стратегията за местно развитие заедно с Изпълнителния директор
на МИГ извърши посещение на място на първите пет договорирани проекти от Първа
покана за 2012 г. На посещението на място се попълни контролен лист за установяване на
съответствие между декларираните данни в подаденото заявление и фактическа
обстановка, документация на проекта, оригинални счетоводни документи/ когато е
приложимо/ . В края на месец ноември се извърши външен мониторинг от експерти,
избрани по реда за подбор на външни експерти. След остойностяване на всички въпроси,
общата нетна стойност на проведената оценка се изразява в 164 т., което съгласно
приложената методология за оценка, изпълнението на стратегията попада в група „Много
добре изпълнявана секторна стратегия” с приложени основните принципи на
стратегическото планиране – над 85% от максималната оценка (от 153 до 180 точки). На
02.12.2013г. на база докладите, представени от експерт СМР за всеки иден конкретен
бенефициент, докладите изготвени от външните експерти и мониторинг становища на УС,
се изготви Годишен отчет за мониторинг и оценка. Той беше утвърден от УС на
10.12.2013г.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики

-

-

МИГ- Кнежа е работеща НПО, която прилага Стратегията за местно развитие на територията
на община Кнежа. Нейната дейност се познава от заинтересованите страни от трите сектора:
бизнес-среди, структури на гражданското общество и община Кнежа;
Интернет-страницата на МИГ- Кнежа е информативна, това прави дейността на МИГ
прозрачна и общодостъпна;
Прилагането на СМР е във фаза: подадени, класирани, одобрени проекти и договорирани
проекти. Вече тече процес на затваряне на цикъла, при който проектите се финансират, а
дейностите - в етап на изпълнение. Едва с приключването на проектите би могло да се оцени
реалното въздействие на СМР върху територията;
На 21.12.2013г. МИГ- Кнежа подписа допълнително споразумение № РД 50-94/ 21.12.2013г.
към договор № РД 50-94/ 13.06.2012г. за предоставяне на финансова помощ по Мярка „
Прилагане на Стратегии за местно развитие” и по Мярка „ Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения 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 година, във връзка с удължаване срока за
сключване на договори с получатели на финансова помощ.

Дата: 06.01.2014 г.

Председател на УС на МИГ Кнежа:

/ Милена Желева Горанова /
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