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1. Въведение
Настоящата оценка се изготвя за сдружение „Местна инициативна група Ардино
– Джебел” като част от дейностите за мониторинг на изпълнението на стратегията за
Водено от общностите местно развитие. Дейността се финансира в изпълнение на
споразумение № РД 50-198/29.11.2016 г. за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Оценката има за основна цел да проследи изпълнението на стратегията за ВОМР
на сдружение „Местна инициативна група Ардино – Джебел” за периода от сключване
на споразумението 29.11.2016 г. до 31.12.2019 г. Изпълнението на дейността е свързано
с осъществяването на мониторинг на прилагането на стратегията съгласно чл. 34, пар.
3, т. ж на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17
декември 2013 година.
За целите на оценката е използвана информация от следните източници:
• Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
• Стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино – Джебел“;
• Годишни доклади по подмярка 19.2 и 19.4, изготвени от МИГ „Ардино Джебел“;
Информацията е изцяло предоставена от МИГ „Ардино-Джебел“.
Настоящата текуща оценка има две основни цели:
• Да осигури независим преглед на изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“;
• Да послужи за управленски инструмент на МИГ „Ардино - Джебел“ при
прилагането на стратегията за ВОМР.
Оценката проследява реалния напредък в изпълнението на стратегията за ВОМР и
постигането на заложените в нея индикатори и резултати. Също така оценката
представя информация относно задоволеността на местната общност от територията на
МИГ „Ардино - Джебел“ от прилагането на стратегията за ВОМР.
Въз основата на използваната и анализирана информация оценката предоставя
заключения, изводи и препоръки, които могат да се използват ако е необходимо за
подобряване на цялостното изпълнение на стратегията за ВОМР на а МИГ „Ардино Джебел“.
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2. Обща информация за местна инициативна група „Ардино - Джебел“ и
стратегията за ВОМР
2.1. Организационна структура на МИГ
2.1.1. Юридическа форма и изисквания към структурата на сдружението
Сдружение „Местна инициативна група Ардино” (МИГ „Ардино“) e юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.
Организацията е учредена на 30.06.2004 г. Дружеството е пререгистрирано през 2016 г.,
когато се включа и територията на община Джебел. За петнадесет годишната си
история, сдружение „Местна инициативна група Ардино-Джебел” (МИГ „АрдиноДжебел“) е изпълнявало проекти по под-мярка 431-2 и 4.1, финансирани по ос 4 ЛИДЕР
на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., т.е. два през програмния
период 2007 – 2013 г. и един през периода 2014 – 2020 г. В момента се изпълнява
четвърти проект по ПРСР 2014 – 2020 г. – стратегията за ВОМР по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“. МИГ „Ардино“ е изпълнявал и проекти по ПРООН.
В резултат на прилагането на т. нар. „подготвителна мярка” по подхода ЛИДЕР от
ПРСР 2007 – 2013 г., сдружение МИГ „Ардино” е формирано и учредено, съгласно
правилата и изискванията на ПРСР 2007-2013 г., но също така то e разработило и
стратегия за местно развитие, която е одобрена за финансиране от Министерството на
земеделието и храните. Договорът за изпълнение на № РД 50-143 е сключен на
13.10.2011 г. като стратегията е успешно изпълнена с над 90 % усвояване на бюджета.
През програмния период 2014 – 2020 г. МИГ „Ардино - Джебел” изпълни и проект по
подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от ПРСР, по който е разработена
стратегия за ВОМР за периода 2014 – 2020 г.
При учредяването на сдружение „Местна инициативна група Ардино - Джебел”
общото събрание на МИГ се състои от 121 членове – разпределени както следва:
публичен сектор 18 члена, нестопаснки сектор 49 члена и стопански 54 члена.
Съгласно актуалния Устав на сдружението участието в него е доброволно като
членове могат да са физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на
територията на действие на МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на
управление на територията на действие на МИГ. Представителите на публичния сектор,
представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в
Общото събрание на сдружението, не превишават 49% от общия брой на членовете на
Общото събрание.
В процеса на работа на МИГ „Ардино - Джебел” от създаването му досега са
извършени редица промени в състава на Общото събрание, в следствие на което в
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състава му към момента на изготвяне на настоящата оценка влизат 114 членове –
представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори, като са обхванати
100% от всички групи заинтересовани страни, идентифицирани в анализите и
проучванията на територията.
Освен Общото събрание, което е върховен орган на управление, МИГ се ръководи
и от Управителен съвет, съставен от седем лица – членове на сдружението. В периода
2016 – 2017 г. са извършени промени в структурата и състава на УС на МИГ като
последните промени са с цел да се отговори на изискванията на Наредба № 22 от 2015
г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
ВОМР“.
2.1.2. Органи на управление на МИГ
Органи на управление на сдружение „Местна инициативна група Ардино Джебел” са Общото събрание (ОС), Управителния съвет (УС), Председателят на УС и
Изпълнителния директор. Върховен орган на МИГ е Общото събрание. От неговия
състав се излъчват членове на УС, който е оперативния орган на управление на
сдружението. Организационната структура на МИГ е показана на следващата фигура.
Фигура 1. Организационна структура на МИГ „Ардино - Джебел“

Общо събрание

Управителен съвет

Изпълнителен директор

Асистент

Експерти по прилагане
дейностите на СВОМР

Счетоводител

Съгласно Устава на МИГ Общото събрание е върховен орган на сдружението.
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Правомощията на Общото събрание се заключават в следното:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет,
определя числеността, продължителността на мандата и възнаграждението на
членовете на Управителния съвет;
4. приема и изключва членове;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
7. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
8. приема бюджета на сдружението;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на управителния съвет;
11. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на
закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
12. взема и други решения, предвидени в настоящия Устав.
Членовете на УС се избират от общото събрание за срок от 5 години.
Правомощията на Управителния съвет се заключават в следното:
1. представлява сдружението чрез своя председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на
Устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи
отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
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8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не
спадат в правата на друг орган;
9. подготвя и представя до 31 май на всяка година информация за дейността на
сдружението през предходната година пред централния регистър на ЮЛНЦ към
Министерство на правосъдието;
10.
член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на
сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен
представител или изрично упълномощено физическо лице;
11.

взема решение за участие в други организации;

12.

взема решение за назначаване на изпълнителен директор и друг персонал.

Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание на
Сдружението измежду членовете на същия съвет и има следните правомощия:
1.

представлява Сдружението;

2.
организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на
Управителния съвет;
3.

ръководи и контролира текущата дейност на Сдружението;

4.
сключва договори с трети лица, организира изпълнението и
упражняването на правата и задълженията на Сдружението по тях, разваля и
прекратява същите и изобщо извършва всички правни и организира изпълнението на
всички фактически действия по договорите след решение на Управителния съвет, взето
при спазване изискванията на чл. 26;
5.
след решение на Управителния Съвет, назначава изпълнителен директор
и друг персонал.
Изпълнителният директор има следните функции:
1.

Организира и ръководи пряко дейността на сдружението;

2.
Осъществява сътрудничество
с
български
и
международни институции и организации по въпроси, свързани с дейността на
сдружението;
3.
Организира, ръководи и контролира
другите
дейности,
подпомагат и съпътстват основния предмет на дейност на сдружението;

които

4.
Подготвя и внася в управителния съвет отчети и информация за дейноста
на сдружението и изпълнението на стратегия за местно развитие;
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5.
Разпределя и възлага задачи на подчинения персонал и контролира
изпълнението им;
6.

Изпълнява и други дейности, съгласно длъжностна характеристика.

Екип на МИГ „Ардино - Джебел”:
Служителите на екипа на МИГ „Ардино - Джебел” се назначават от УС на МИГ и
имат за задача да осъществяват дейностите по оперативната работа на МИГ, свързана с
изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие.

2.2. Територия и население на МИГ
В административно отношение, територията на МИГ „Ардино - Джебел”
принадлежи към област Кърджали, като формира нейните западни и югозападни части.
Граничи с общините Черноочене, Кърджали, Момчилград, Кирково, Баните, Мадан,
Неделино и Златоград. Територията на МИГ
„Ардино - Джебел”, включва
административните граници на общините Ардино и Джебел. Територията е част от
Област Кърджали и попада в Район за планиране – Южен централен. Територията се
характеризира като цяло като планински район - необлагодетелствен район, съгласно
Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и
териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.;
изм., бр. 53 от 2011 г.); с хомогенни физико – географски и административни
особености. Хълмистите земи обхващат над 80% от територията и на двете общини, а
низините са около 10%. Горските територии са преобладаващи и за двете общини
(Ардино – 56%, Джебел – 62%) и са източник на богат природен ресурс за социално икономическо развитие на населението. Основно предимство е чистотата на въздуха и
почвите, което е предпоставка за развитие на биологичното земеделие и туризъм.
Територията на МИГ е гранична и периферна, което наред с някои ограничения е
предпоставка за устойчиво развитие на транс-гранично сътрудничество, развитие на
търговия, услуги, културен обмен, различни видове туризъм, основани на богатите
исторически находки и уникалните природните дадености. Територията на МИГ
отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредба 22 от 14 декември 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за
ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, който поставя
изисквания, подпомаганата територията да има непрекъснати граници, населението на
нея да е в границите между 10 000 и 150 000 жители и да включва селски район
съгласно националната дефиниция и посочения в наредбата списък от общини.
Територията на МИГ „Ардино - Джебел” отговаря и на трите критерия за допустимост,
както е видно и от приложената карта.
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Фигура 2. Карта на територията на МИГ „Ардино - Джебел“
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Територията на сдружение „Местна инициативна група Ардино - Джебел”
обхваща всички 99 населени места на общините Ардино и Джебел. Подробен списък с
населените места, попадащи в обхвата на МИГ е показан в таблица 1.
Таблица 1. Списък на населените места на територията на МИГ „Ардино Джебел“ и брой на населението (към 31.12.2016 г.)
ЕКАТТЕ
0902
00062
00607
00864
02991
04248
07747
07925
15607
16910
18321
18544
21806
22784
24788
24880
27543
29605
32946
37085
39952
43164
43270
44584
44896
46156
47809
48756
49401
54260

Населено място
Ардино
с.Аврамово
гр.Ардино
с.Ахрянско
с.Башево
с.Бистроглед
с.Бял извор
с.Богатино
с.Голобрад
с.Горно Прахово
с.Гърбище
с.Главник
с.Дойранци
с.Долно Прахово
с.Дядовци
с.Дедино
с.Еньовче
с.Жълтуша
с.Искра
с.Китница
с.Кроячево
с.Латинка
с.Ленище
с.Любино
с.Левци
с.Мак
с.Теменуга
с.Млечино
с.Мусево
с.Рибарци
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55124
55525
55912
58013
62894
63402
65646
66562
68240
68597
69122
69518
70319
70771
73732
73897
77116
77487
80176
80964
81596
81921
87059
0908
00206
07939
10389
11689
12468
14647
20746
21525
24195
29180
29564
29619
32634
35184

с.Падина
с.Паспал
с.Песнопой
с.Правдолюб
с.Родопско
с.Русалско
с.Светулка
с.Синчец
с.Сполука
с.Срънско
с.Стар читак
с.Стояново
с.Сухово
с.Седларци
с.Търносливка
с.Търна
с.Брезен
с.Хромица
с.Боровица
с.Чернигово
с.Чубрика
с.Червена скала
с.Ябълковец
Джебел
с.Албанци
с.Брежана
с.Великденче
с.Воденичарско
с.Вълкович
с.Генерал Гешево
гр.Джебел
с.Добринци
с.Душинково
с.Желъдово
с.Жълти рид
с.Жълтика
с.Илийско
с.Казаците
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35972
37736
38371
40676
43178
48622
49268
53271
55436
56589
56976
57412
57947
58387
62654
62801
62846
63611
63714
66723
67502
68120
70809
72211
73715
73804
75201
78313
78642
80128
81935
84019
87388

с.Каменяне
с.Козица
с.Контил
с.Купците
с.Лебед
с.Мишевско
с.Мрежичко
с.Овчево
с.Папрат
с.Плазище
с.Подвръх
с.Полянец
с.Поточе
с.Припек
с.Ридино
с.Рогозари
с.Рогозче
с.Рът
с.Рожденско
с.Скалина
с.Слънчоглед
с.Софийци
с.Сипец
с.Телчарка
с.Търновци
с.Тютюнче
с.Устрен
с.Цвятово
с.Църквица
с.Чакалци
с.Черешка
с.Щерна
с.Ямино

Общият брой жители на МИГ към датат 31.12.2014 г. е 20 204, като Община
Ардино е с 11 956 и Община Джебел е с 8 248 жители.
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Общият брой жители на МИГ към дата 31.12.2018 г. е 21,233, като Община
Ардино е с 12 792 и Община Джебел е с 8 441 жители.
3. Цели, приоритети и съдържание на СВОМР
Стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино - Джебел“ е разработена на базата на
основните приоритети на Република България в контекста на прилагането на
Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и е съобразена изцяло с
целите и приоритетите на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Стратегията е
напълно съобразена и с приоритетите за развитие на двете общини от състава на МИГ и
отговаря на техните стратегически документи.
Визията, към която е насочена стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино - Джебел“
е: „Ардино и Джебел - атрактивно и привлекателно място за живеене и развитие,
чрез съхранени културно - исторически ценности и традиции, с
конкурентоспособна местна икономика, базирана на силата и потенциала на
земеделието, туризма и развитието малък и среден бизнес, основаващи се на
запазена и здравословна природна среда, допринасяща за благополучието и
високото качество на живот на населението.”.
Постигането на тази визия се цели да се осъществи посредством инвестиции и
действия от страна на МИГ, насочени в шест основни цели, всяка от които е насочена
към постигането на определени приоритети и специфични цели на СВОМР.
Основните цели застъпени в СВМОР са:
1. насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността;
2. интегриран подход към околната среда чрез съхраняване и опазване на
околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, включително дейности за
превенция и управление на риска и за използване потенциала на културното
наследство;
3. фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в
практиката;
4. насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността
на работната сила;
5. повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности
за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация и алтернативни
дейности;
6. подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията на
населението;
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Приоритетите и специфичните цели на стратегията за водено от общностите
местно развитие на МИГ „Ардино - Джебел” са част от цялостна стратегическа рамка и
са показани в таблицата по-долу:

Приоритет 1: Съхраняване на природните и културни ресурси на територията,
чрез популяризиране на територията, повишаване на туристическата атрактивност и
достъп до основни туристически обекти и услуги;
Приоритет 2: Създаване на условия за устойчиво развитие на
конкурентноспособен земеделски и горски сектор, както и повишвне
конкурентноспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и трудова
заетост;
Приоритет 3: Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и
създаване на възможности за намаляване на емиграцията, с акцент младите хора да
останат и да се установят трайно на територията на МИГ.
Специфични цели:
Специфична цел 1: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и
горски сектор;
Специфични подцели:
• Да се подпомогнат земеделските стопанства, с акцент животновъдните
стопанства с цел модернизиране на физическия капитал, нематериални активи,
свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и
енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение
на продукцията.
• Да се подпомогне хранително-преработвателния сектор, в частност
млекопреработвателния сектор, чрез повишаване на конкурентоспособността и
устойчивостта на предприятията, повишаване производителността на труда,
подобряване на качеството и добавяне на стойност на преработената земеделска
продукция;
• Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и
преработвателите на горски продукти
Специфична цел 2: Стимулиране на инвестиции в неземеделски дейности
Специфична подцел:
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• Повишаване конкурентноспособността на територията посредством инвестиции
в неземеделски дейности и създаване на заетост;
Специфична цел 3: Повишаване на привлекателността и превръщането на
територията на МИГ в предпочитана туристическа дестинация
Специфични под цели:
• Да се развие туристическия потенциал на територията на МИГ, чрез:
- превантивни мерки за опазване на природните и културни забележителности;
- Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на
територията
- лесен достъп до туристически обекти;
- създаване на възможности за целогодишен туристически
инвестиране в туристически услуги, вкл. алтернативен и еко туризъм,

поток,

чрез

- промотиране на местната идентичност и продукти от местен характер;
• Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и
съоръжения за посетители на територията на МИГ;
• Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез
подпомагане развитието на туризъма, вкл. селския туризъм;
Специфична цел 4: Повишаване на конкурентноспособността на местната
икономика
Специфични подцели:
• Да се стимулира предприемачеството на територията на МИГ;
• Да се подобри нивото на оцеляване на МСП на територията на МИГ;
• Да се повиши производителността и експортния потенциал на МСП на
територията на МИГ;
• Да се повиши иновационната дейност на МСП на територията на МИГ;
Специфична цел 5: Подобряване на условията за живот на територията на
МИГ
Специфични подцели цели
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• Да се инвестира в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия;
• Разширяване на основни услуги за населението, свързани със свободното време,
спорт и култура;
Специфична цел 6: Подобряване на условията за устойчива и качествена
заетост на жителите на територията на МИГ
Специфични подцели цели
• Създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за
младите хора, живущи на територията на МИГ;
• Повишаване на мобилността на работната сила и повишаване на квалификацията
и уменията, както на вече заети лица, така и на търсещите работа;
Индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, както и тези по
отделните мерки и тяхното постигане са посочени в следващите части на настоящата
оценка.
4. Изпълнение на СВОМР
4.1 Изпълнение на дейности по подмярка 19.2
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ е
свързана със същинското изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино Джебел“. По нея местната инициативна група следва да подготви и открие приеми по
всички 15 мерки от стратегията си за ВОМР. След това МИГ следва да извърши оценка
на всички постъпили проекти, като изпрати одобрените в Държавен фонд „Земеделие“,
министерство на Икономиката и министерство на труда и социалната политика, където
оценката им, както и правилността на проведената процедура да бъдат потвърдени. В
следващия етап от прилагането на стратегията МИГ, заедно с ДФЗ, министерство на
икономиката и министерство на труда и социалната политика следва да сключат
договори за изпълнение на одобрените проекти. В последния етап МИГ следва да
извършва мониторинг на изпълнението на проекта до и след окончателното плащане
съгласно нормативната уредба и сключените споразумения и договори.
Настоящият документ има за цел да проследи извършените от МИГ дейности по
изпълнение на подмярка 19.2, като оцени напредъка, изведе заключения и даде
препоръки, ако е необходимо.
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4.1.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2016 г. по подмярка 19.2
1. На 29.11.2016 г. МИГ „Ардино - Джебел“ е сключила споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие с Управляващия
орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
2. От членовете на изпълнителния екип на МИГ е разработена процедура за
подбор на проекти към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“във
връзка с чл. 45, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2.
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и споразумение за изпълнение на
СВОМР № РД 50-198/29.11.2016 г. МИГ „Ардино - Джебел“ ще прилага ППП, в
тяхната последователност за изпълнение на СВОМР при избора и финансирането на
проекти. Тези процедури уреждат взаимоотношенията между органите на МИГ във
връзка с администриране процеса на подбор на проекти. ППП по СВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ са изцяло съобразени с Процедурата за подбор на проекти към
стратегия за ВОМР на МИГ от Глава четвърта, Раздел I от Наредба № 22 от 14.12.2015
г., като те целят да детайлизират всички конкретни отговорности за изпълнение на
правомощията и функциите на органите на МИГ във връзка с процеса на подбор на
проекти по СВОМР, да представят всички стъпки и срокове за провеждане на
изискваните по Наредба № 22 от 2015 г. дейности за прилагане на СВОМР и
функциониране на МИГ. При изработването на ППП са взети предвид изискванията на
УО на ПРСР и ДФЗ и нормативната база на подхода ВОМР.
3. Местната инициативна група е изготвила индикативен годишен работен график
за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР.
4.1.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2017 г. по подмярка 19.2
1.
През отчетния период е разработен и съгласуван с УО на програмите
ПРСР, ОПИК и ОПРЧР, индикативен годишен работен график (ИГРП 2017), в който са
предвидени 6 процедури за прием на проектни предложения по следните 6 мерки от
СВОМР на МИГ Ардино – Джебел:
• по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., по мярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, финансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020г., по мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разши-ряването на всички видове малка по мащаби
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инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) чрез Програмата за развитие на селските райони 20142020г.
Поради настъпилите нормативни промени (в Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; в
Наредба № 22 от 14.12.2015 г.; в ПМС № 161 от 04.07.2016 г.; в Закона за държавните
помощи; в Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, в Закона за подпомагане на земеделските производители),
свързани основно с извършването на прием на проекти единствено в ИСУН, МИГ
„Ардино - Джебел“ не е успяла да изпълни приетата Индикативна работна програма за
2017 г. Извършените в нормативната уредба изменения изцяло променят начина на
съгласуване на условията за кандидатстване, на кандидатстване и оценка на проектните
предложения. Първоначално проектните предложения следва да се подават на хартиен
носител в офиса на МИГ, да се оценяват от КИП в офиса и след това процедурата по
оценка в едно с проектните предложения да се съгласува в ДФЗ. След промените в
нормативната уредба проектните предложения се подават по електронен път в ИСУН,
оценяват се в ИСУН и се съгласуват от ДФЗ в ИСУН. Съобразно тези промени ДФЗ е
следвало да синхронизира своите процедури на работа, както и своята информационна
система ИСАК с ИСУН, като това не се случило напълно за 2017 г. Промените в
законодателството, както и липсата на изготвени от страна на ДФЗ образци на
документи по някои от мерките от стратегиите за ВОМР е довело до необходимост от
актуализиране на индикативният годишен график. С него УС актуализира
Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Въпреки желанието и всички
усилия от страна МИГ, приеми на проектни предложения по СВОМР за 2017 г. не са
отворени.
• По Мярка 001 - 1 ОПРЧР „Достъп до заетост и обучения“.
Разработен е пълен пакет от документи: Условия за кандидатстване с изискуемите
приложения и Условия за изпълнение с изискуемите приложения за обявяване на
процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за
кандидатстване „Обучения и заетост на територията на МИГ Ардино - Джебел“, който
е съгласуван с Министерството на финансите и е на етап последно съгласуване с УО на
ОПРЧР и обявяване на процедурата в ИСУН 2020.
• По Мярка 002 - 3 ОПРЧР „Повишаване на достъпа до услуги, които са на
достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални
услуги от общ интерес“.
Разработен е пълен пакет от документи: Условия за кандидатстване с изискуемите
приложения и Условия за изпълнение с изискуемите приложения за обявяване на
процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за
кандидатстване “Грижи в дома на територията на МИГ Ардино - Джебел“, който е
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съгласуван с Министерството на финансите и е на етап последно съгласуване с УО на
ОПРЧР и обявяване на процедурата в ИСУН 2020.
• По Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на МИГ“.
Разработен е пълен пакет от документи: Условия за кандидатстване с изискуемите
приложения и Условия за изпълнение с изискуемите приложения за обявяване на
процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за
кандидатстване „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на
МИГ Ардино - Джебел“ “, който е съгласуван с Министерството на финансите, с УО на
ОПИК и е на етап въвеждане в ИСУН 2020 и обявяване на процедурата в ИСУН 2020.
По описаните по-горе мерки са изготвени насоки за кандидатстване и са
изпратени в УО на ПРСР, УО на ОПИК и УО на ОПРЧР за съгласуване.
Реално през 2017 г. не е обявена нито една процедура за прием на проекти и не е
осъществен прием, т.е. не са спазени сроковете заложени в ИГРП 2017г., поради
законодателни промени.
2.
През 2017 г. е извършена актуализация на ИГРП за 2017 г. и съгласуване
от УО на програмите;
3.
МИГ е разработила нови Индикативна годишна работна програма и
Индикативен годишен работен график за 2018 г. за приемите по съответните мерки от
стратегията за ВОМР, която е одобрена от УС или ОС на МИГ.
4.1.3. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2018 г. по подмярка 19.2
1.
МИГ неколкократно е актуализирала и публикувала на интернет
страницата си индикативен график и индикативна годишна програма за прием на
проектни предложения по мерките на СВОМР за 2018;
2.
През отчетния период МИГ е разработила условия за кандидатстване и
условия за изпълнение на проекти по следните 9 мерки от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на „МИГ Ардино – Джебел”:
• мярка 6.4. Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности
• мярка 7.5. Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура;
• мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природнотонаследство на територията на МИГ Ардино –
Джебел;
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• мярка 8.6. Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в
преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти;
• мярка 120. Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на
МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство;
• мярка 001-3 ОПРЧР „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия”
• мярка 001-4 ОПРЧР „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене
през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и
неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на
работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”;
• мярка 001-5 ОПРЧР „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените”;
• мярка 001-1 ОПИК Повишаване на конкурентноспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на възможности за местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности.
През отчетния период МИГ е актуализирала документации и е публикувала в
ИСУН процедури за прием на проектни предложения по мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства”, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”, мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и
развитието на неселскостопански дейности”, мярка 7.2 “Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разши-ряването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ и мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР.
Документите са съгласувани и одобрени от УО на Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 и УО на ОП „Конкурентоспособност“ 2014-2020. В дните на
стартиране на приеми на проектни предложения в ИСУН обявите за тях са поставени
пред офиса на МИГ и на видно място в сградите на двете общини Ардино и Джебел.
Публикувана е информация и в регионалния вестник „Родопи 24х7” (за процедури
по мерки 4.1, 4.2, 7.2 и мярка 001-2) и в регионалния вестник „Арда Нюз” ( за
процедури по мерки 6.4 и 7.2)
3.
Управляващите органи на ПРСР, ОПИК и ОПРЧР са активирали
приемите по съответните мерки, както следва:
- Процедура № BG06RDNP001-19.027 по мярка 4.1 с дата на обявяване
29.06.2018 г. и първи краен срок за кандидатстване 31.07.2018 г. По процедурата са
подадени две проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни
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предложения по мярка 4.1 е изготвила оценителен доклад на 04.09.2018 г.
Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на КППП и одобрения за финансиране
проект със стойност на субсидията 179,998.59 лв., за което МИГ е уведомил ДФЗ.
- Процедура № BG06RDNP00 1-19.027 по мярка 4.1 с дата на обявяване
01.10.2018 г. и втори краен срок за кандидатстване 01.10.2018 г. По процедурата са
подадени две проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни
предложения по мярка 4.1 е изготвила оценителен доклад на 08.01.2019 г. Едно
проектно предложение е одобрено за финансиране. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП и одобрения за финансиране проект със стойност на
субсидията 118 205.26 лв., за което МИГ е уведомил ДФЗ. Едно проектно предложение
е отхвърлено поради несъответствие на критериите за административно съответствие и
допустимост. Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на КППП , за което
МИГ е уведомил ДФЗ. По процедурата има един сключен договор.
- Процедура № BG06RDNP00119.040 по мярка 4.2 с дата на обявяване 29.06.2018
г. и първи краен срок за кандидатстване 31.07.2018 г. По процедурата е подадено едно
проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка
4.2 е изготвила оценителен доклад на 31.08.2018 г. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП с отхвърлено проектно предложение поради несъответствие
с критериите за административно съответствие и допустимост, за което МИГ е
уведомил ДФЗ.
- Процедура № BG06RDNP00119.040 по мярка 4.2 с дата на обявяване 01.10.2018
г. и втори краен срок за кандидатстване 30.11.2018 г. По процедурата са подадени
четири проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения
по мярка 4.2 е изготвила оценителен доклад на 08.01.2019 г. Управителният съвет на
МИГ е одобрил доклада на КППП с три проектни предложения за финансиране с обща
стойност на субсидията 171,244.15 лева, за което МИГ е уведомил ДФЗ.
Разполагаемият бюджет по процедурата е 225,000.00 лева. С финансирането на трите
одобрени проекта ще бъде усвоена част от бюджета в размер на 171,244.15 лева.
Поради недостиг на финансов ресурс, едно проектно предложение е включено в
Списъка с резервните проектни предложения.
- Процедура № BG06RDNP00119.112 по мярка 6.4 с дата на обявяване 10.12.2018
г. и първи краен срок за кандидатстване 31.01.2019 г. По процедурата са подадени
четири проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения
по мярка 6.4 е изготвила оценителен доклад на 08.03.2019 г. Управителният съвет на
МИГ е одобрил доклада на КППП с одобрени три проекта за финансиране със стойност
на субсидията 198,044.26 лв. и един отхвърлен проект, неотговарящ на критериите за
админстративно съответствие и допустимост, за което МИГ е уведомил ДФЗ.
Процедура № BG06RDNP00119.028 по мярка 7.2 с дата на обявяване
31.07.2018 г. и краен срок за кандидатстване 30.11.2018 г. По процедурата са подадени
две проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по
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мярка 7.2 е изготвила оценителен доклад на 19.10.2018 г. Управителният съвет на МИГ
е одобрил доклада на КППП с одобрени два проекта за финансиране със стойност на
субсидията 479,962.66 лв., за което МИГ е уведомил ДФЗ.
- Процедура № BG16RFOP002-2.018 по мярка 001-2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ СВОМР
с първи краен срок за кандидатстване 31.05.2018 г. По процедурата са подадени шест
проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка
001-2 е изготвила оценителен доклад на 13.07.2018 г. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП с одобрени един проект за финансиране с обща стойност на
субсидията 287,487.03 лв., един отхвърлен, който неотговаря на критериите за
административно съответствие и допустимост, и четири отхвърлени, които не
отговарят на кретириите за техническа и финансова оценка, за което МИГ е уведомил
УО на ОПИК. Кандидатът е сключил договор за подпомагане на проектното
предложение.
-Процедура № BG16RFOP002-2.018 по мярка 001-2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ СВОМР
с втори краен срок за кандидатстване 31.10.2018 г. По процедурата са подадени четири
проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка
001-2 е изготвила оценителен доклад на 06.12.2018 г. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП с отхвърлени четири проекта за финансиране, един проект
на отговаря на критериите за административно съответствие и допустимост, и три
проекта, които не отговарят на кретириите за техническа и финансова оценка, за което
МИГ е уведомил УО на ОПИК.
- Процедура № BG16RFOP002-2.018 по мярка 001-2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“ СВОМР
с трети краен срок за кандидатстване 29.03.2019 г. По процедурата е подадено едно
проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка
001-2 е изготвила оценителен доклад на 30.04.2019 г. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП с отхвърлен проект за финансиране. Като мотиви за
оценката е посочено, че проектното предложение не отговаря на критериите за
административно съответствие и допустимост, за което МИГ е уведомил УО на ОПИК.
Оценителните сесии по цитираните процедури са извършени от МИГ
съгласно ПППП при спазване на всички нормативни срокове.
4.
В периодите на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили
въпроси от кандидати, които са публикувани в ИСУН съгласно ПППП.
5.
През 2018 г. индикативния годишен работен график на МИГ „Ардино Джебел“ е актуализирана няколкократно с решения на УС на МИГ.
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4.1.4. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2019 г. по подмярка 19.2
1.
МИГ неколкократно е актуализирала и публикувала на интернет
страницата си нов индикативен график и индикативна годишна програма за прием на
проектни предложения по мерките на СВОМР за 2019 г.
2.
Управляващите органи на ПРСР, ОПИК и ОПРЧР са активирали
приемите по съответните мерки, както следва:
- Процедура № BG06RDNP00119.112 по мярка 6.4 с дата на обявяване 01.04.2019
г. и втори краен срок за кандидатстване 31.05.2019 г. По процедурата са подадени пет
проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярка
6.4 е изготвила оценителен доклад на 09.07.2019 г. Управителният съвет на МИГ е
одобрил доклада на КППП с одобрени три проекта за финансиране със стойност на
субсидията 289 400.41 лв. и два отхвърлени проекта, неотговарящи на критериите за
админстративно съответствие и допустимост, за което МИГ е уведомил ДФЗ.
- Процедура BG05M9OP001-1.029 по мярка 001 - 1 „Обучения и заетост на
територията на МИГ Ардино – Джебел“, краен срок за кандидатстване 30.06.2019 г. По
процедурата са подадени две проектни предложения. КППП, назначена за оценка на
проектни предложения по мярката е изготвила оценителен доклад на 01.08.2019 г. УО
на ОПРЧР е определила двама наблюдатели по процедурата. Управителният съвет на
МИГ е одобрил доклада на КППП с два проекта за финансиране със стойност на
субсидията 199,956.39 лв., за което МИГ е уведомил УО на ОПРЧР. Неусвоеният
финансов ресурс е в размер на 43,61 лева. По процедурата има два сключени договора.
- Процедура BG05M9OP001-1.065 по мярка мярка 001 - 3 „Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки
и средни предприятия“, краен срок за кандидатстване 01.07.2019 г. По процедурата са
подадено едно проектно предложение. КППП, назначена за оценка на проектни
предложения по мярката е изготвила оценителен доклад на 12.08.2019 г.
Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на КППП с проекта за финансиране
със стойност на субсидията 91,552,96 лв., за което МИГ е уведомил УО на ОПРЧР.
При покана кандидатът е отказал да сключи договор. Неусвоеният финансов ресурс е в
размер на 100,000.00 лева. По процедурата няма сключен договор.
- Процедура BG05M9OP001-1.063 по мярка 001 - 4 „Подобряване на равния
достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции”, краен срок за кандидатстване 28.06.2019 г. По процедурата са подадени
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три проектни предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по
мярката е изготвила оценителен доклад на 02.08.2019 г. УО на ОПРЧР е определила
трима наблюдатели по процедурата. Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада
на КППП с два проекта за финансиране със стойност на субсидията 126 555.00 лв., и
един отхвърлен проект, който не отговаря на критериите за административно
съответствие и допустимост, за което МИГ е уведомил УО на ОПРЧР. Остатъчният
финансов ресурс по мярката е в размер на 73,445.00 лева. По процедурата има два
сключени договора.
- Процедура BG05M9OP001-1.067 по мярка 001 - 5 „Подобрени условия на труд и
приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”,
краен срок за кандидатстване 05.07.2019 г. По процедурата са подадени три проектни
предложения. КППП, назначена за оценка на проектни предложения по мярката е
изготвила оценителен доклад на 28.08.2019 г. УО на ОПРЧР е определила двама
наблюдатели по процедурата. Управителният съвет на МИГ е одобрил доклада на
КППП с два проекта за финансиране със стойност на субсидията 183,791.42 лв., и един
отхвърлен проект, който не отговаря на критериите за техническа и финансова оценка,
за което МИГ е уведомил УО на ОПРЧР. Остатъчният финансов ресурс по мярка е в
размер на 16,208.58 лева. По процедурата има два сключени договора.
- Процедура BG05M9OP001-2.020 по мярка 002-3 „Грижи в дома на територията
на МИГ Ардино - Джебел“, с първи краен срок за кандидатстване 19.04.2019 г. По
процедурата са подадени две проектни предложения. КППП, назначена за оценка на
проектни предложения по мярката е изготвила оценителен доклад на 06.06.2019 г. УО
на ОПРЧР е определил двама наблюдатели по процедурата. Управителният съвет на
МИГ е одобрил доклада на КППП с два проекта за финансиране със стойност на
субсидията 199 920.00 лв, за което МИГ е уведомил УО на ОПРЧР. Остатъчният
финансов ресурс по мярка е в размер на 80.00 лева. По процедурата има два сключени
договора.
- Процедура BG16RFOP002-2.036 по мярка 001-1 „Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“, с
първи краен срок за кандидатстване 28.02.2019г. няма подадени проектни
проедложение. По същата процедура с втори краен срок за кандидатстване 31.07.2019 г.
По процедурата е подадено едно проектно предложение. КППП, назначена за оценка на
проектни предложения по мярката е изготвила оценителен доклад на 12.09.2019 г. УО
на ОПИК е определил един наблюдател по процедурата. Управителният съвет на МИГ
е одобрил доклада на КППП с отхвърлен проект, който не отговаря на критериите за
техническа и финансова оценка, за което МИГ е уведомил УО на ОПИК.
- Процедура BG06RDNP001-19.255 по мярка 7.6 - „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
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наследство на територията на МИГ Ардино – Джебел“, с два крайни срока за
кандидатстване 15.05 и 09.10.2019 г. Няма подадени проектни проедложение и през
двата крайни срока.
3.
В периодите на прием МИГ е предоставяла отговори на постъпили
въпроси от кандидати, които са публикувани в ИСУН съгласно ПППП.
4.1.5. Изпълнение на индикаторите по мерки
Както беше представено до тук стратегията за Водено от общностите местно
развитие на МИГ „Ардино - Джебел“ съдържа 15 мерки и се финансира от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020. В стратегията са заложени индикатори, чрез които да
бъде оценено нейното изпълнение. Индикаторите са общи за цялостното прилагане на
стратегията и специфични за прилагането на всяка мярка поотделно. В настоящата част
ще бъде разгледано постигането на индикаторите по стратегията към 31.12.2018 г.
Изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за
ВОМР на МИГ „Ардино - Джебел“
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СВОМР
Вид
Индикатор
Цел до 2020
Източник на
Постигнато
информация
през
Брой
стойност
отчетния
период
Изходен Брой проектни
110
х
Отчети на
38
предложения, консултирани
МИГ
от екипа на МИГ
Брой и стойност
97
х
Регистър на
21
предложения за проекти,
подадените
подадени по СВОМР
заявления за
подкрепа
Брой и стойност на
97
База данни за
одобрените проекти
индикатори на В процес на
мониторинга
одобрение от
УО/ДФЗ
Брой и стойност финансирани 97
5 775 000 Регистър на
0
проекти по СВОМР
договорите
Брой и стойност на
110
5 775 000 База данни за
0
подадените искания за
индикатори на
плащане ( вкл. авансово)
мониторинг
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Брой и стойност на
одобрените искания за
плащане ( вкл. авансово)
Брой и стойност на успешно
приключилите проекти

110

5 775 000

97

5 775 000

Брой подпомогнати
предприятия: микро, МСП

33

Х

30

Х

10

х

Х

180000

Брой подпомогнати
земеделски стопани: за
земеделски; за незем.
Дейности
Брой подпомогнати
туристически дейности/
обекти и стойност на
инвестицията
Частни инвестиции
допълващи публичната
подкрепа за мерки по ОПИК
/лева/
Резултат Брой създадени работни
места: по населени места; по
пол, възраст, уязвими групи

х

110

Брой квалифицирани
безработни лица/наети лица

60

х

Брой новосъздадени
предприятия

5

х

Брой стопанства въвели
иновации

7

х

Стойност на инвестициите:
по вид (материални,
нематериални);

Х

7 507 000

База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори
на
мониторинг
База данни за
индикатори
на
мониторинг
База данни за
индикатори
на
мониторинг
База данни за
индикатори
на
мониторинг
База данни за
индикатори
на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/фи
нални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг
База данни за
индикатори на
мониторинг/фи
нални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фи
нални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фи
нални отчети

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Годишен брой на туристите,
посещаващи подкрепените
туристически дейности /
обекти 6.4 7.5/7.6/120
Население, което се ползва
от подобрените услуги с
разбивка по вид (деца;
младежи; жени; уязвими
групи) 7.2/7.6
Брой организирани активни
граждански групи за
опазване и популяризиране
на природното и културноисторическо наследства на
територията по М120
Участие на жени, младежи,
хора от уязвими групи в
инициативи за опазване и
популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на
територията

7300

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

0

15000

х

База данни за
индикатори на
мониторинг

0

5

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/
отчети

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фи
нални отчети

0

1000
х

Индикатори по мерки
Вид

Индикатор

Изходен Брой и стойност
на подадените
проекти

Индикатори по мярка 4.1
Цел до 2020
Източник на
информация
Брой
Стойност
15

Брой и стойност на 15
одобрените
проекти
Брой и стойност
15
финансирани
проекти
Брой

15

лв.
325 500

325 500

325 500

х

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за

Постигнато през
отчетния период
Брой: 4
Стойност:
613 947.78
Брой: 3
Стойност:
474 072,78
0

0
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подпомогнати
стопанства
Резултат Брой създадени
25
работни места: по
пол, възраст,
уязвими,
малцинствени
групи
Брой стопанства
5
въвели иновации
Стойност на
инвестициите: по
вид (материални,
нематериални);

Вид

Индикатор

Изходен Брой и стойност
на подадените
проекти

Х

х

550000/
60000

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

Индикатори по мярка 4.2
Цел до 2020
Източник на
информация
Брой
Стойност
7

Брой и стойност на 7
одобрените
проекти
Брой и стойност
7
финансирани
проекти
Брой
подпомогнати
стопанства

х

индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

лв.
225 500

225 500

225 500

14

х

Резултат Брой създадени
22
работни места: по
пол, възраст,
уязвими,

х

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ
Регистър на
договорите
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

0

0

Постигнато през
отчетния период
Брой: 5
Стойност:
669 356,81
Брой: 4
Стойност:
472988,30
0

0

0
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малцинствени
групи
Брой стопанства
въвели иновации
Стойност на
инвестициите: по
вид (материални,
нематериални);

5

х

Х

250000/
50000

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

0

Индикатори по мярка 6.4
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност
на подадените
проекти

20

Брой и стойност на 20
одобрените
проекти
Брой и стойност
20
финансирани
проекти
Брой успешно
20
приключили
проекти

Стойност
лв
750 000

750 000

750 000
Х

Брой
подпомогнати
земеделски
стопани за незем.
дейности
Брой
подпомогнати
микропредприяти
я

5

Х

15

Х

Брой
подпомогнати

17

100 000/
800000

Източник на
информация

Постигнато през
отчетния период

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

0

Регистър на
договорите

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

База данни за
индикатори на

0

0

0
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туристически
дейности/ Обекти
и стойност на
инвестицията
Резултат Брой създадени
работни места: по
пол, възраст,
уязвими групи
Брой
предприятия
въвели нов
продукт/услуга/те
хнология
Стойност на
инвестициите: по
вид (материални,
нематериални);
Брой
новосъздадени
предприятия
Годишен брой на
туристите,
посещаващи
подкрепените
туристически
дейности

мониторинг/фин
ални отчети

30

Х

10

Х

950 000/
100000

Х

3

Х

800

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг

0

0

0

0

Индикатори по мярка 7.2
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност
на подадените
проекти

Стойност
в лева

Източник на
информация

Постигнато през
отчетния период
Брой: 2
Стойност:
479962,66

10

800000

Брой и стойност на 10
одобрените
проекти
Брой и стойност
10

800000

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

800000

Регистър на

Брой: 2
Стойност:
479962,66
0
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финансирани
проекти по: по вид
бенефициент, по
тип
инфраструктура
/спортна,
социална,
образователна,
свързана с
култура, зелени
площи/
Брой успешно
10
приключили
проекти: по вид
бенефициент, по
тип
инфраструктура
/спортна,
социална,
образователна,
свързана с
култура, зелени
площи/

договорите

Резултат Брой създадени
5
работни места: по
пол, възраст,
уязвими групи
Население, което 12 000
се ползва от
подобрените
услуги с разбивка
по вид (деца;
младежи; жени;
уязвими групи)

Вид

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

х

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

х

Индикатори по мярка 7.5
Индикатор
Цел до 2020

Изходен Брой и стойност на

Брой

стойност

9

400 000

Източник на
информация
Регистър на

0

Постигн
ато през
отчетни
я период
0
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подадените проекти
Брой и стойност на одобрените 9
проекти
Брой и стойност финансирани 9
проекти по: по вид
бенефициент
Брой успешно приключили
9
проекти: по вид бенефициент,
Резултат Брой създадени работни
места: по пол, възраст,
уязвими, малцинствени групи
Годишен брой на туристите,
посещаващи туристическите
обекти

Вид

400 000
400 000
х

4

х

5000

х

Индикатори по мярка 7.6
Индикатор
Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на
подадените проекти

стойност

2

80000

Брой и стойност на одобрените 2
проекти
Брой и стойност финансирани 2
проекти по: по вид
бенефициент
Брой успешно приключили
2
проекти

80000

Резултат Население, което се ползва от
подобрената инфраструктура/
по пол, възраст, уязвими
групи/

10000

х

Х

подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

0

Регистър на
договорите

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг

0

Източник на
информация

Постигн
ато през
отчетни
я период
0

Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

0

0

0

Регистър на
договорите

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фина
лни отчети

0

0
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Индикатори по мярка 120
Вид

Индикатор

Цел до 2020
Брой

Изходен Брой и стойност на
подадените проекти

стойност

7

100000

Брой и стойност на одобрените 7
проекти
Брой и стойност финансирани 7
проекти по: по вид
бенефициент
Брой успешно приключили
7
проекти: по вид бенефициент,

100000
100000
Х

Брой инициативи за местното
културно наследство

3

Х

Брой инициативи за опазване
на природното наследства

2

Х

Брой организирани
2
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

Х

Резултат Брой участници в проектни
1000
дейности /жени, младежи,
уязвими, малцинствени групи/
Брой организирани активни
граждански групи за опазване
и популяризиране на
природното и културноисторическо наследства на

2

Х

Х

Източник на
информация
Регистър на
подадените
заявления за
подкрепа
База данни МИГ

Постигн
ато през
отчетния
период
0

0

Регистър на
договорите

0

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

0

0

0

0

0
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територията
Брой посетители на
1500
организирани
демонстрационни събития/арт
събития/фестивали/изложби

Х

База данни за
индикатори на
мониторинг/фин
ални отчети

0

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПРЧР
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Изходен Брой безработни лица,
включени в дейностите по
мярката, в т.ч.
✓ Безработни участници с
ниско образование /под
средно/
✓ Продължително
безработни

60

✓ Безработни
години

30

над

✓ Безработни до 29 г.
Резултат Безработни придобили
квалификация

54

5
10

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

Постигнат
о през
отчетния
период
0

10
5

58

Безработни лица започнали
работа

60

Работни места поддържани
след субсидирания период

30

База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/проверки на
място

0

0

0

Индикатори по мярка 001 – 3 ОПРЧР
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Източник на
информация

Постигнат
о през
отчетния
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период
Изходен Брой лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.
до 29 г.

30

Резултат Самостоятелно заети /открили
микро или МСП /

25

Обучени лица

30

Устойчива заетост

30

База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/проверки на
място

0

0

0

0

Индикатори по мярка 001 – 4 ОПРЧР
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Изходен Брой лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.
до 29 г.

30

Резултат Обучени/преквалифицирани
лица

30

Устойчива заетост

30

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

Постигнат
о през
отчетния
период
0

0

0

Индикатори по мярка 001 – 5 ОПРЧР
Вид

Индикатор

Изходен Брой лица, включени в
дейностите по мярката, в т.ч.

Цел до
2020

30

Източник на
информация
База данни за
индикатори на

Постигнат
о през
отчетния
период
0
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наети служители, работници и
др.
Резултат Обучени/преквалифицирани
лица
Устойчива заетост

30

мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

30

0

0

Индикатори по мярка 002 – 3 ОПРЧР
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Изходен Брой лица, обхванати от
дейностите по мярката

120

Резултат Брой лица получили
интергрирана грижа

120

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

Постигнат
о през
отчетния
период
0

0

Индикатори по мярка 001 – 1 ОПИК
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Изходен Брой предприятия обхванати

7

Резултат Брой предприятия,
подпомогнати да въведат
нови за фирмата
продукти/услуги
Брой стартиращи
предприятията, получили
подкрепа
Брой новоразкрити работни
места

5

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

Постигнат
о през
отчетния
период
0

0

2

0

14

0
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Индикатори по мярка 001 – 2 ОПИК
Вид

Индикатор

Цел до
2020

Изходен Брой обхванати МСП

5

Резултат Брой предприятия,
подпомогнати да въведат
нови за фирмата
продукти/услуги,
модернизирани активи
Брой предприятията, въвели
иновация
Брой новоразкрити работни
места

5

Източник на
информация
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети
База данни за
индикатори на
мониторинг/финални
отчети

Постигнат
о през
отчетния
период
1

1

1

0

10

0

Видно от представените данни МИГ „Ардино - Джебел“ е напреднала значително
при постигането на поставените индикатори. Следва да се обърне внимание, че
същинското изпълнение на стратегията е стартирано през 2018 г., както е описано
подробно в т. 4.1.3 от настоящия доклад.
4.1.6. Промени в споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР
Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по подхода ВОМР
промените в споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР, включително и на
самата стратегия се извършват чрез едностранно писмено уведомление от МИГ до
всички страни по споразумението, едностранно от УО на ПРСР въз основа на заявление
от МИГ, както и с допълнително споразумение.
До момента на изготвяне на настоящата оценка МИГ „Ардино - Джебел“ е
извършила следните промени в стратегията за ВОМР:
- през месец декември 2016 г. е извършена промяна в Стратегията за ВОМР на
МИГ „Ардино -Джебел“ поради допусната техническа грешка при определянето на
стойността за Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите
местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи
разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) в подточка 6.1. „Индикативно
разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки” на точка 6 „Финансов
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план” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел”. За да съответстват на заложения процент от 24,6 средствата по подмярка
"Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно
развитие за периода на прилагане на стратегията” следва да възлизат на 940 950,00 лв.,
а не както е записано в стратегията 900 000 лв. Промяната е одобрена от ОС нс
Протокол № 4 от 14.12.2016 г.
- през месец февруари 2017 г. във връзка с настъпили изменения в Закона за
предучилищното и училищно образование и поради лични причини в Сдружението е
извършена смяна в състава на Общото събрание и с решение на OС №1/20.02.2017 г. са
прекратени членските правоотношения 12 членове на сдружението, а именно
Обединено детско заведение „Слънце”, Целодневна детска градина
„Брезичка”,
Целодневна детска градина „МИР”, Обединено детско заведение „Щастливо детство”,
Целодневна детска градина „Изгрев”, Целодневна детска градина „Песнопой”,
Целодневна детска градина „Щастие”, Средно общообразовате лно училище „Васил
Левски”, Средно общообразовате лно
училище „Христо Смирненски”, Средно
общообразовате лноучилище „Христо Ботев”, „Солак МС” ЕООД и Мюмюн Рамадан
Халил. С решение на Общото събрание на същото заседание са приети следните нови
членове: Детска
градина „Слънце”, Детска градина „Брезичка”, Детска градина
„МИР”, Детска градина „Щастливо детство”, Детска градина
„Изгрев”,
Детска
градина „Песнопой”, Детска градина „Рай”, Средно училище „Васил Левски”, Средно
училище „Христо Смирненски”, Средно училище „Христо Ботев” и „Солак МС” ООД.
Така членовете на ОС намаляват на 120 от 121 души. По време на заседанието на ОС на
20.02.2017 г. са освободени от длъжност следните членове - ОДЗ „Слънце” представлявано от Димитрина Петрова Александрова и „Солак М.С.” ЕООД –
представлявано от Метин Ахмед Солак и са заменени от ДГ „Слънце” - представлявано
от Димитрина Петрова Александрова и „Солак М.С.” ООД – представлявано от Метин
Ахмед Солак.
- през месец юли 2017 г. отново е взето решение за промяна в СВОМР, поради
допусната техническа грешка при определянето на стойността за Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от
общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и
подмярка 19.4) в подточка 6.1. „Индикативно разпределение на средствата по
програми/фондове и по мерки” на точка 6 „Финансов план” от Стратегията за ВОМР на
СНЦ „МИГ Ардино – Джебел”. За да съответстват на заложения процент от 24,6
средствата по подмярка "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР за
периода на прилагане на стратегията” следва да бъдат 954 310,00 лв., а не както е
записано в стратегията 900 000.00лв. Промяната е одобрена от ОС с Протокол № 2 от
20.07.2017 г. На 08.02.2018 г. е сключено допълнително споразумение към
споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно
развитие № РД 50 – 198/29.11.2016 г. Допълнителното споразумение за изменение на
одобрената стратегия за ВОМР се сключи на основание чл. 13 от Споразумение № РД
РД 50 – 198/29.11.2016 г. и чл. 39, т. 2 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на
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подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“.
- през месец юли 2017 г. е извършена промяна в колективния орган на
сдружението. За нов член на Общото събрание е прието юридическото лице - ЕТ
„КАРТАЛ- Шефке Мехмед“, представлявано от Шефке Мюмюн Мехмед–Управител и
собственик. На същото заседание на ОС юридическото лице ЕТ „ЕКО ТУР- Росица
Митева“ - представлявано от Росица Николова Митева е освободено като член на УС, а
не негово място е избрано ЕТ „КАРТАЛ- Шефке Мехмед“, представлявано от Шефке
Мюмюн Мехмед. Промяната е одобрена от ОС с Протокол № 2 от 20.07.2017 г.
- през месец август 2018 г. е извършена промяна в Управителния съвет на
сдружението. Представителите на ДГ „Слънце” - представлявано от Димитрина
Петрова Александрова и Народно читалище „Родопска искра - 1936” с. Мишевско,
представлявано от Хатидже Дурмуш Якуб, изрзяват желание за прекратяване на
членството в сдружението. Промяната е одобрена от ОС с Протокол № 3 от 29.08.2017
г.
- на 07.03.2018 г. е проведено Общо събрание, на което е приета програма за
дейността на МИГ „Ардино - Джебел” за 2018 г. / Инвестиционна годишна работна
програма (ИГРП) за 2018 г./
- на същото Общо събрание е взето решение да се освободи Расим Мехмедов
Юсеинов, като член на ОС, като на негово място се приема нов член - Гюнер Шюкри
Мюмюн. Числеността на ОС остава непроменена.
- през март 2018 г. е взето решение да се промени Стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино-Джебел“, поради допуснати технически грешки. Изчислено правилно в
таблицата Обективни критерии за оценка на проектите и тежест на показателите на
Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“, максималният брой
точки, т.е сумата по шестте заложени критерия е равна на 90 точки, а не както е
записано 65 точки. Отново в таблицата Обективни критерии за оценка на проектите и
тежест на показателите на Мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета
на територията на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно
наследство“, максималният брой точки, т.е сумата по четирите заложени критерия е
равна на 65 точки, а не както е записано 80 точки. Промяната е одобрена от ОС с
Протокол № 1 от 07.03.2018 г.
На 21.11.2018 г. е сключено допълнително
споразумение към споразумението за изпълнение на стратегията за Водено от
общностите местно развитие № РД 50 – 198/29.11.2016 г. Допълнителното
споразумение за изменение на одобрената стратегия за ВОМР се сключи на основание
чл. 13 от Споразумение № РД РД 50 – 198/29.11.2016 г. и чл. 39, т. 2 от Наредба № 22
от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
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- на 27.06.2018 г. е проведено Общо събрание, като е взето решение да се промени
стратегията за ВОМР и по-конкретно мярка – 8.6 ПРСР „„Подпомагане за инвестиции в
технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски
продукти, мярка — 001-3 ОПРЧР „ Самостоятелна заетост, предприемачество и
създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни
предприятия ” и мярка - 001-4 ОПРЧР,, Подобряване па равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции”. Промяната е одобрена с Протокол № 2. На 21.11.2018 г. е сключено
допълнително споразумение към споразумението за изпълнение на стратегията за
Водено от общностите местно развитие № РД 50 – 198/29.11.2016 г. на основание чл.
13 от Споразумение № № РД 50 – 198/29.11.2016 г. и чл. 39, т. 2 от Наредба № 22 от
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии
за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.
- през юни 2018 г. е гласувана временна промяна на изпълнителен директор МИГ
Ардино – Джебел, като в внесено заявление за промяна на основание чл.43, ал.1, т.1 от
Наредба 22 от 14.12.2015 г. на подмярка 19.2 до Ръководителя на УО на ПРСР 20142020 г. Причина е, че г-жа Хафизе Расим, изпълняваща дължността Изпълнителен
директор на МИГ „Ардино-Джебел“ е излязла в отпуск по майчинство. На нейно място
са предложени първоначално Юджел Шакир (изпълняващ длъжността експерт по
прилагане на СВОМР към МИГ), а в последствие и Антония Топчиева (избрана
посредством конкурс). И двете кандидатури са отхвърлени от УО на ПРСР.
- на 28.12.2018 г. е проведено Общо събрание, на което е взето решение
сдружението да кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения за
подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни
инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР
2014 - 2020 г.
- На 19.08.2019 г. е сключено допълнително споразумение към споразумението за
изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50 –
198/29.11.2016 г. на основание чл. 13 от Споразумение № № РД 50 – 198/29.11.2016 г.
и чл. 39, т. 1 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“. Промяната касае раздел „Интензитет на финансовата помощ“, като се
създава допълнително пояснително изречение – „Интензитетът на подпоамагане на
проект за дейности, свързани с развитие на туризъм (изграждане и обновяване на
туристически обекти и развитие на туристическите услуги) не може да надвишава 5 на
сто от общите допустими разходи“.
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- На 07.10.2019 г. е сключено допълнително споразумение към споразумението за
изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие № РД 50 –
198/29.11.2016 г. на основание чл. 13 от Споразумение № № РД 50 – 198/29.11.2016 г.
и чл. 39, т. 2 от Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“. Промяната касае общия сбор от обективните критерии за оценка на
проектите и тежест на показателите. Поради допусната техническа грешка, числото
„70“ се заменя със „75“.
- на 19.11.2019 г. е проведено Общо събрания, на което поради настъпили
изменения в Закона за предучилищното и училищно образование, промяна в
обстоятелствата и поради лични причини в Сдружението е извършена смяна в състава
на Общото събрание. По собствено желание и поради лични причини са прекратени
членските правоотношения на 18 членове на сдружението, а именно Детска градина
„МИР“, Детска градина „Песнопой”, Средно училище „Христо Смирненски”, Основно
училище "Христо Смирненски", с. Бял извор, Основно училище „Христо Смирненски“,
с.Рогозче, Сдружение „Съюз на инвалидите в България – Дружество Ардино”,
Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса ЮНАК – 2005”, „Мюсюлманско
настоятелство – гр.Ардино”, „Джамийско настоятелство Ридино – Козица”, Народно
читалище „Пейо Крачолов Яворов - 1953”, Народно читалище”Лъч – 1955”, ЕТ
„Инкомерс – Димитър Харбалиев”, ЕТ „Екерт – Севим Мустафа”, „МУСАН – Д”
ЕООД, „Сьонмез Интернешънъл” ООД, „Джебел Туризъм” ООД, Църковно настоятелство при храм „Св.Св. Кирил и Методий” гр.Джебел и на Мюмюн Юсеин Бекир.
На тяхно място са приети следните 10 членове: Детска градина „МИР“, Детска градина
„Песнопой”, Основно училище „Христо Смирненски”, с. Бял извор, Основно училище
"Христо Смирненски", с. Рогозче, Сдружение „Спортен клуб по тенис на маса ЮНАК –
2005”, Народно читалище „Пейо Крачолов Яворов - 1953”, Народно читалище”Лъч –
1955”, ЕТ „Екерт – Северин Чакъров”, „МУСАН – Н” ЕООД, „Флаш текстил“ ООД.
Така членовете на общото събрание от 121 намаляват на 113 души.
- На заседанието на ОС, проведено на 19.11.2019 г., Народно читалище „Любен
Каравелов 1950“ – представлявано от Мюмине Байрам Ахмед, член на УС на
Сдружението бива заменено от Народно читалище „Лъч – 1955” - представлявано от
Еркин Раиф Мустафа, като член на Управителния съвет.
- На същото заседание е взето решение да се прехвърли остатъчен финансов
ресурс в размер на 189777,19 лв. към мярка „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции“. Остатъчния финансов ресурс е от остатъчния неусвоен финансов ресурс
по всички мерки финансирани от оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020. Като мотив относно избора къде да бъдат насочени остатъчните
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финансови средства, УС посочва, че от всички заложени мерки в СВОМР, целта на тази
мярка най- много отговаря на потребностите на бизнеса. Чрез процедурата ще се
предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи
предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с
актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се
създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни
места.
- На заседанието проведено през месец ноември са гласувани следните промени в
Устава на Сдружението:
✓ чл.37, ал. 3 от Устава, който гласи: Членската вноска е в размер на 2.00 /два/ лева
да бъде отменена, като на нейно място да се приеме нова ал.3 със следното
съдържание: (3) Месечният членски внос на членовете Община Ардино и
Община Джебел е в размер на 140.00 /сто и четиридесет/ лева;
✓ чл.37, ал. 4 от Устава, който гласи: Правилата на ал.1 до 3 се прилагат съответно
за новоприетите членове на Сдружението да бъде отменена, като на нейно място
да се приеме нова ал.4 със следното съдържание: (4) Месечният членски внос на
останалите членове е в размер на 5.00 /пет/ лева;
✓ чл.37 от Устава да бъде допълнена с нова ал.5 със следното съдържание: (5)
Правилата по предходните алинеи се прилагат и за новоприетите членове на
Сдружението.
4.1.7. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на стратегията за
ВОМР
Като основен проблем при прилагането на стратегията за ВОМР са изведени
измененията в нормативната база по подхода ВОМР, които са довели до закъснение в
откриването на приеми по мерките на стратегията за ВОМР. Също негативно влияние е
оказало и късното изготвяне на важни за кандидатите по стратегията документи от
страна на ДФЗ.
Друг основен проблем е, че дълъг период от време след приключване на оценката
на проектите по приемите по мерките от СВОМР, финансирани от ПРСР, все още от
страна на ДФЗ има забавени действия за одобрение на предложените за финансиране от
МИГ проектни предложения. Това води до забавяне на възможностите за отваряне на
нови приеми, поради неяснота относно размера на бюджета, който остава по тях.
4.1.8. Изводи и препоръки
Съгласно представената информация сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Ардино - Джебел“ е утвърдена структура на територията на
общините Ардино и Джебел с повече от 8 годишна история. Местната група е
съставена от експерти с опит и доказан професионализъм при работата по подхода
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ЛИДЕР/ВОМР. За целия период на изпълнение на стратегията за ВОМР e извършенa
промяна в състава на екипа на МИГ единствено поради отпуск по мяйчинство на
изпълнителния директор. През 2016 г. и 2017 г. МИГ е извършила необходимата
подготовка за откриване на приеми на проекти по стратегията през 2018 г. През 2016 г.
екипът на МИГ е започнал разработването на правила и процедури за прием и оценка
на проекти към стратегията за ВОМР, изготвен е индикативен график за прием.
Въпреки извършената подготовка за прием и оценка на проекти, такъв не се
осъществява през 2017 г. На национално ниво се извършва основна промяна в
нормативната уредба, като се изменя изцяло начина на кандидатстване и подаване на
проектните предложения. Това поражда промени в целия процес на оценка и
последващи действия от страна на МИГ за комуникация с отговорните за прилагането
на подхода ВОМР държавни институции – УО на ПРСР и ДФЗ. Налага се промяна в
процедурите на МИГ. От страна на ДФЗ се реализира забавяне във времето на
подготовка на важни за откриването на приеми по стратегията документи, което не
позволява спазването на индикативния график за прием на МИГ. Това налага МИГ
няколкократно да актуализира графика, като окончателно приемите се пренасочват за
2018 г. През 2017 г. поради причини извън обсега на МИГ приеми по стратегията за
ВОМР не са открити.
През 2018 г. МИГ е извършила всички необходими дейности за откриване на
приеми и оценка на получените заявления. През тази година МИГ е открила 9 приема
по 5 от общо 15 мерки от стратегията за ВОМР. МИГ е извършила оценки и е одобрила
проектите по откритите приеми по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2 и 001-2 (ОПИК) на
стратегията за ВОМР. След като ДФЗ и УО на ОПИК разгледа и потвърди извършената
работа от МИГ и след сключването на договорите с крайните бенефициенти МИГ ще
разполага с информация относно възможни остатъчни средства, които да бъдат предмет
на допълнителни приеми.
През 2019 г. МИГ е извършила всички необходими дейности за откриване на
приеми и оценка на получените заявления. През тази година МИГ е открила 9 приема
по 9 мерки от стратегията за ВОМР. МИГ е извършила оценки и е одобрила проектите
по откритите приеми по мерките от стратегията за ВОМР. Към дата 31.12.2019 г. МИГ
има сключени 10 договора по 6 мерки, както следва: 1 договор по мярка 4.1, 2 договора
по мярка 001-1 (ОПРЧР), 2 договора по мярка 001-4, 2 договора по мярка 001-5, 2
договора по мярка 002-3 и 1 договор по мярка 001-2 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино - Джебел“.
Тъй като приемите за проектни предложения са стартирали през 2018 г. и към
момента на изготвяне на настоящата оценка има 10 сключени договори с крайни
бенефициенти по стратегията и остатъчен финансов ресурс по много от мерките от
СВОМР и неразгледани процедури, постигането на индикаторите по отделните мерки
на стратегията за Водено от общностите местно развитие не може да бъде измерено.
Същото се отнася и за основните индикатори за общото прилагане на стратегията.
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Въпреки това МИГ е постигнал напредък по някои от общите индикатори,
представени в т. 4.1.4.
За изминалият период 2016 – 2018 г. МИГ е извършила необходимото за
стартиране същинското изпълнение на стратегията за ВОМР. Може да се направи
заключение, че основната работа по изпълнение на стратегията е извършена и предстои
приключване на оценката по някои от мерките от страна на МИГ. От основно значение
е изпратените за проверка в ДФЗ оценителни процедури и проектни да бъдат
своевременно обработени, за да не се допусне значително забавяне, което ще има
негативни последици за крайните бенефициенти към стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“.
В заключение трябва да се отбележи, че местната инициативна група, работейки в
много сложна и променяща се обстановка, се е справила на много високо
професионално ниво със задачата си за прилагане на стратегията и е извършила всички
необходими дейности, които са в нейната компетенция. За получаването на пълна
картина на изпълнението на стратегията за ВОМР е необходимо текущото ежегодно
извършване на оценка на нейното прилагане. По този начин МИГ ще разполага със
своевременна информация и ще има възможност за взимане на управленски решения,
когато това е необходимо.
4.2. Изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“
4.2.1. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2016 г. по подмярка 19.4
През 2016 г. МИГ „Ардино - Джебел“ е разполагала с един месец от момента на
сключване на споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР, за извършване на
дейности по подмярка 19.4. За този кратък период местната група е извършила
следното:
На 01.12.2016 г. от членовете на eкипа на МИГ са постъпили на работа:
Изпълнителния директор, експертите и асистента, а на 02.12.2016 г. - счетоводителят
на МИГ; Във връзка с изпълнение на чл. 11., ал.1 и чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 от 22
януари 2016г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от
общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г. , т.е. в срок до 10 работни дни от сключване на споразумението е
подадено (наш изх. № 18/07.12.2016г.) на заявление за одобрение на финансова помощ
по подмярка 19.4 съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 и Приложение № 3 към
чл. 12, ал. 1 за 2016 и 2017г. на СНЦ “МИГ Ардино – Джебел”.
Екипът на МИГ е започнал работа по изготвяне на Процедура за подбор на
проекти към Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” , която се
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изработва съобразно ПМС № 161 от 4 юли 2016 г. за определяне на правила за
координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни
групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода
Водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020г. и разработените
Минимални изисквания по отношение на процедурата на МИГ/МИРГ за подбор на
проекти към стратегията за ВОМР и Наредба № 22 от 14 декември 2015г.
Стартирано е изготвянето на ИГРП за 2017г.
За календарната 2016 година МИГ няма заложени и извършени дейности за
проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически,
социални и други анализи и проучвания), имайки предвид краткия срок за изпълнение от 29.11.2016г. (датата на подписване на Споразумението на МИГ с Управляващия
орган) до крайния срок за отчетната 2016 (крайна дата на годишно отчитане
31.12.2016г.).
За популяризиране, информиране и публичност са изработени рекламни
материали и други материали, свързани с дейността. МИГ е сключил договор с ЕТ
„ДИЕМ ДМ – Метин Мюмюнов” на 19.12.2016 г. Извършени са следните дейности,
съгласно чл.9, ал.3, т.2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г.:
✓ Отпечатване на работен стенен календар – 200 броя;
✓ Изработка на бележници – органайзери – 100 броя;
✓ Изработване на рекламни чанти за документи – 25 броя;
✓ Отпечатване двустранни визитки - общо за 6 души /екип на МИГ/ - 600
броя,
Визитките са изработени с цел да бъдат раздадени на членовете на Общото
събрание, на потенциалните бенефициенти по населени места от Територията на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел”, по време на организираните срещи.
Също така е сключен Договор с физическо лице, което поддържа интернет
страницата на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел” - http://www.mig-ardino.bg, от където
потенциални бенефициенти и заинтересовани страни получават актуална информация
за изпълнение на СВОМР на територията на двете общини.
По инициатива на Асоциация "Българска национална ЛИДЕР мрежа", с
любезното съдействие на МЗХ и отдел "ЛИДЕР", е проведена съвместна работна
среща на 28 и 29 декември 2016 г. в град Разлог, обл. Благоевград. Работната среща се
състоя между представители на МЗХ, ДФЗ и МИГ от страната. От екипа на „МИГ
Ардино – Джебел“, са присъствали: Председателя, двамата експерти, асистента и
счетоводителят. На срещата са обсъдени въпроси свързани с управлението на МИГ,
както и координацията между фондовете.
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Електронната страница на МИГ “Ардино – Джебел” е www. www.mig-ardino.bg,
като на нея е качена цялата необходима информация съгласно нормативните
изисквания, както следва:
✓
одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и
всички последващи изменения;
✓

всички решения и протоколи от заседания на УС и ОС;

✓
актуален списък на членовете на ОС и на членовете УС, съдържащ данни
за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление
на юридическото лице, сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани
лица, които представлява;
✓
списък на юридическите лица, с които МИГ има сключен договор, както
и предмета на сключения договор;
✓

правила за работа на МИГ;

✓
доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ,
представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
✓
годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР,
представяни пред водещия фонд;
✓
индикативна годишна работна програма по стратегия за ВОМР на МИГ
“Ардино – Джебел” за 2017 година;
✓
график за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения,
обществено обсъждане и др.;
✓

важни съобщения, покани, снимки и др.

В този период МИГ няма осъществена кореспонденция.
4.2.2. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2017 г. по подмярка 19.4
През 2017 г. МИГ „Ардино - Джебел“ е започнала същинското изпълнение на
стратегията за Водено от общностите местно развитие. За цялата година местната група
е извършила следното:
Със Заповед № РД 09-206/15.03.2017 г. и № РД 09-321/10.04.2017 г. е получено
одобрение на бюджет по подмярка 19.4 за 2016 г. и 2017 г.
В срок до 30.03.2017г. е подадена обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от
ЗОП към Агенцията за обществени поръчки.
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Предоставен на Държавен фонд „Земеделие“ Списък на планирани, в процес на
провеждане и проведени обществени поръчки за 2017 г.
Извършени са промени в състава на Управителния съвет и Общото събрание,
както и извършените пререгистрации на Сдружението в Кърджалийски окръжен съд, за
което са уведомени УО на ПРСР и ДФЗ.
Във връзка с изпълнение на чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за
прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. е подадено (с
изх. № 34/27.09.2017г.) заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за
2018г. съгласно Приложение № 3 от същата наредба.
Участията на Председателя на УС и експерта по прилагане на Стратегията за
ВОМР в Международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР с представители на
Европейската комисия, Европейската селска мрежа, Европейската ЛИДЕР асоциация,
местни инициативни групи, управляващи органи и разплащателни агенции от страничленки на Европейския съюз и трети страни, организирано от Министерството на
земеделието, храните и горите в сътрудничество с Асоциация „Българска национална
ЛИДЕР мрежа” под наслов: „10 години ЛИДЕР в България” в периода от 10 – 12
октомври 2017 г. в хотел РИУ Правец в гр. Правец.
На 01.08.2017 г. е сключен граждански договор с лицето Гергана Кирилова, с
който ѝ е възложено да изпълнява функциите на експерт за разработване на насоки за
кандидатстване по следните 3 мерки от Стратегията за Водено от общностите местно
развитие на „МИГ Ардино – Джебел”: Мярка 4.1. /ПРСР/ „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства”; Мярка 4.2./ПРСР/ „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти”; Мярка 7.2 /ПРСР/ „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”. В периода от 01.09.2017 г. до 25.09.2017 г., в рамките на 15 работни
дни, изпълнителят е изготвил насоките за кандидатстване и са предадени с приемопредавателен протокол на 26.09.2017 г. заедно с доклад за извършена работа до
Председателя на УС.
С договор № 4/2016 от 12.05.2016 г. Община Ардино е предоставила на МИГ
офис на адрес: гр. Ардино 6750, ул. „София” №12, област Кърджали, състоящ от четири
помещения:
✓ Кабинет на изпълнителния директор;
✓ Кабинет на екипа на МИГ /експерт, асистент, счетоводител/.;
✓ Архив;
✓ Конферентна зала.
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Помещава се на първия етаж на сградата и има достъп (рампа, отговаряща на
нормативните изисквания) за хора в неравностойно положение.
За доставка на офис консумативи и канцеларски материали МИГ „Ардино –
Джебел“ е сключила договор със „Седи Инвест” ЕООД гр. Ардино на 04.01.2017 г.
МИГ „Ардино-Джебел“ е сключила договор А-2013-11-120/22.06.2013 г. с „Бонев
Софт Одитинг“ ООД за годишният абонамент на софтуер Финанси и счетоводство
Standart.
За закупуване на планираните и одобрени от УО офис оборудване и обзавеждане
МИГ е сключила договор с „Колектив 2004” ООД за доставка и монтаж на 5 броя
модул офис шкаф/стелаж за папки и 5 броя маси за принтер.
Със застрахователна полица №111217081002090 от 31.05.2017 г., идадена от ДЗИ
- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД са застраховани офис техника закупени по Наредба №
16 от 2015 г.С договор от 01.08.2017 г. на Фондация „Разпространение на знания и
социални дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян е възложено да предостави услуга, която
включва следните дейности:
✓
Подготовка, организация и провеждане на 6 двудневни или 12
еднодневни обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие с участието на минимум по 10 души.
✓
Подготовка, организация и провеждане на два броя (една в гр.Джебел и
една в гр.Ардино) еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници
на събитие, включваща разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и харния.
✓
Подготовка, организация и провеждане на 4 броя еднодневни тематични
обучения на (2 броя в община Джебел и 2 броя в община Ардино) за местни лидери за
най-малко 20 участника на обучение, включващи разходи за зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия, лектор.
✓
Подготовка, организация и провеждане на 11 броя еднодневни
информационни срещи на (6 на територията на община Ардино и 5 на територията на
община Джебел) с минимум 20 участника на събитие, включващи разходи за зала,
кафе-паузи, консумативи и хартия.
През 2017 г. не са планирани разходи за проучвания и анализи на територията.
За поддръжка на интернет на сдружението е сключен договор от 04.01.2017 г.
дейността е възложена на лицето Алпер Сами Абдурахман. С приемо - предавателни
протоколи от 02.02.2017, 03.03.2017, 04.04.2017, 04.05.2017, 02.06.2017, 04.07.2017,
02.08.2017, 04.09.2017, 03.10.2017, 02.11.2017, 04.12.2017 и 29.12.2017 изпълнителят е
представил Доклади за извършената работа през периода.
За изработване на материали за популяризиране, информиране и публичност е
сключен договор с ЕТ „ДИЕМ ДМ – Метин Мюмюнов”, като са изработени:
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✓ Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ (нови) – 6
броя
✓ Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ (обновяване
на стари) – 9 броя
✓ Информационни материали за подпомагане на бинефициентите – 1000 броя
✓ Изработване на рекламни папки – 500 броя
✓ Изработване на химикали – 1000 броя
✓ Изработване на флаш памети – 20 броя
С договор от 01.08.2017 г. на Фондация „Разпространение на знания и социални
дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян бе възложено да предостави услуга, която включва
следните дейности:
✓ Подготовка, организация и провеждане на 6 двудневни или 12 еднодневни
обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие с участието на минимум по 10 души.
✓ Подготовка, организация и провеждане на два броя (една в гр.Джебел и една в
гр.Ардино) еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници на
събитие, включваща разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и харния, на
стойност.
✓ Подготовка, организация и провеждане на 4 броя еднодневни тематични
обучения на (2 броя в община Джебел и 2 броя в община Ардино) за местни лидери
за най-малко 20 участника на обучение, включващи разходи за зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия, лектор.
✓ Подготовка, организация и провеждане на 11 броя еднодневни
информационни срещи на (6 на територията на община Ардино и 5 на територията
на община Джебел) с минимум 20 участника на събитие, включващи разходи за
зала, кафе-паузи, консумативи и хартия.
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През 2017 г. МИГ е осъществила следната кореспонденция:
Входяща поща за 2017 г.
Вх.№

01/
19.01.2017г.

02/
25.01.2017 г.
03/
01.02.2017 г.

04/
02.03.2017 г.

05/
02.03.2017 г.

06/
02.03.2017 г.

07/
06.03.2017 г.

08/
15.03.2017 г.

Относно

Кореспондент

Вид документ

Допълнителна информация във връзка
със заявление за промяна на
споразумение за изпълнение на СВОМР
на СНЦ „МИГ Арино – Джебел“ по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции
в рамките на СВОМР.
Уведомително писмо за извършено
плащане на разходи за ДДС по банкова
сметка с код 7443 на Община Ардино.
Уведомително писмо във връзка с чл.11,
ал.3 от Закона за местните данъци и
такси.
Уведомително писмо във връзка с
изтичане на срока на застрахователните
полици, представени в ДФЗ – РА по
Договор №35/3/3220648 от 04.08.2014 г.
Уведомително писмо във връзка с
изтичане на срока на застрахователните
полици, представени в ДФЗ – РА по
Договор №63/1/1231365 от 11.08.2014 г.
Уведомително писмо във връзка с
изтичане на срока на застрахователните
полици, представени в ДФЗ – РА по
Договор №35/1/1210116 от 03.09.2013 г.
Заповед за одобрение на общия размер
на финансовата помощ по подмярка
19.4„Текущи разходи и популяризиране
на СВОМР“ на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“.
Прилагане на приложимите правила за
държавни помощи по отношение на
предоставяне на помощ в рамките на
одобрени стратегии за вомр, чл.26, ал.3
от ЗУСЕСИФ.

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

ДФЗ –
Разплащателна
агенция
Община Ардино

Уведомително
писмо
Уведомително
писмо

ДФЗ –
Разплащателна
агенция

Уведомително
писмо

ДФЗ –
Разплащателна
агенция

Уведомително
писмо

ДФЗ –
Разплащателна
агенция

Уведомително
писмо

Министерство на
земеделието и
храните

Заповед за
одобрение

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо
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09/
21.03.2017 г.

10/
28.03.2017 г.

11/
29.03.2017 г.

12/
12.04.2017 г.

13/
18.04.2017 г.

14/
19.04.2017 г.

Одобрение на Годишен доклад за
извършените дейности по подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на СВОМР“ на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ за 2016 г.
Заповед за одобрение на предложените
дейности и разходи по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на
СВОМР“ на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“за 2016 г.
Уведомително писмо за извършено
плащане с финансови корекции по
заявка за плащане №29/19/1/0/00024/301
на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
Уведомително писмо във връзка със
Застрахователна полица с
№111217201000047 от 19.01.2017г. по
Договор №35/3/3121399 на ЕТ
„Инкомерс – Димитър Харбалиев“
Съгласуване на ИГРП за 2017 г.
изготвена от СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ за отваряне на мерки с
финансиране по ОПИК 2014 – 2020 г.
/съгласува/
Съгласуване на ИГРП за приемите по
съответните мерки от СВОМР за
календарната 2017 г. на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“ с финансиране по
ОПРЧР 2014 – 2020 г. /не съгласува/

Заповед за частично одобрение на
15/
предложените дейности и разходи за
24.04.2017 г. 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на СВОМР
на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.
Процедура за подбор на проекти към
16/
СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино –
24.04.2017 г. Джебел“.
17/
Заявление за промяна на Споразумение
27.04.2017 г. за изпълнение на СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“ – /получен
отказ/.

Министерство на
земеделието и
храните

Одобрение на
Годишен
доклад

Министерство на
земеделието и
храните

Заповед

ДФЗ –
Разплащателна
Агенция

Уведомително
писмо

ДФЗ –
Разплащателна
Агенция

Уведомително
писмо

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на
труда и
социалната
политика
Оперативна
програма „РЧР“
Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

Министерство на
земеделието и
храните
Министерство на
земеделието и
храните

Уведомително
писмо

Заповед

Писмо
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Уведомително писмо за отстраняване на ДФЗ
18/
нередности по заявка за плащане с
04.05.2017 г. №09/19/4/0/00029/3/01/01
19/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен
05.05.2017 г.
документ
Заявление за платен годишен отпуск
20/
05.05.2017 г.
21/
Уведомително писмо за отстраняване на
14.06.2017 г. нередности по заявка за плащане с
№09/4/0/00029/1/01/02/01
Съгласуване на ИГРП за приемите по
22/
съответните мерки от СВОМР за
14.06.2017 г. календарната 2017 г. на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“ - 2.
23/
Заявление за платен годишен отпуск
16.06.2017 г.
Повторно съгласуване на ИГРП за 2017
24/
г., изготвена от СНЦ „МИГ Ардино –
19.06.2017 г. Джебел“, за отваряне на мерки с
финансиране по ОПИК 2014 – 2020 г.
25/
Заявление за платен годишен отпуск
05.05.2017 г.
26/
Заявление за платен годишен отпуск
04.08.2017 г.
27/
Заявление за платен годишен отпуск
11.09.2017 г.
Съгласуване на ИГРП за приемите по
28/
съответните мерки от СВОМР за
12.09.2017 г. календарната 2017 г. и 2018 г. на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
Съгласуване на ИГРП за 2018 г.,
29/
изготвена от СНЦ „МИГ Ардино –
28.09.2017 г. Джебел“, за отваряне на мерки с
финансиране по ОПИК 2014 – 2020 г.
Съгласуване на актуализирана ИГРП за
30/
2017 г., изготвена от СНЦ „МИГ
28.09.2017 г. Ардино – Джебел“, за отваряне на
мерки с финансиране по ОПИК 2014 –
2020 г.
Съгласуване на ИГРП за приемите по

Вътрешен
документ
ДФЗ

Уведомително
писмо
Заявление

Заявление
Уведомително
писмо

МТСП
Писмо
Вътрешен
документ
Министерство на
икономиката

Заявление

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
МТСП

Заявление

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на

Писмо

Писмо

Заявление
Заявление
Писмо
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31/
съответните мерки от СВОМР за
10.10.2017 г. календарната 2018г. и актуализация на
ИГРП за 2017 г.
Уведомително писмо от Община
32/
Ардино за неизплатен наем за офис на
10.10.2017 г. СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ съгласно
Договор №4/ 12.05.2016 г.
Съгласуване на актуализирана ИГРП за
33/
2017 г. и ИГРП 2018 г., изготвени от
12.10.2017 г. СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“, за
отваряне на мерки с финансиране по
ОПИК 2014 – 2020 г.
34/
Заявление за платен годишен отпуск
12.10.2017 г.
35/
Заявление за платен годишен отпуск
20.10.2017 г.
Заявление за одобрение на промени по
36/
чл.43, ал.1, т.2 от Наредба №22 от 2015
27.10.2017 г. г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на
СВОМР от СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“.
Съгласуване на документи по чл.26,
37/
ал.1 на ЗУСЕСИФ, изготвени от СНЦ
30.10.2017 г. „МИГ Ардино – Джебел“ за отваряне на
процедура по Мярка „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“
към СВОМР с финансиране по ОПИК
2014 – 2020 г.
38/
Заявление за платен годишен отпуск
31.10.2017 г.
Съгласуване на Условия за
39/
кандидатстване и условия за
01.11.2017 г. изпълнение на проекти по процедура за
безвъзмездна финансова помощ
BG05М9ОР001-1/1.1-001 „Обучения и
заетост на територията на МИГ Ардино
– Джебел“.
Съгласуване на ИГРП за 2017 г. и ИГРП
40/
2018 г., изготвени от СНЦ „МИГ
01.11.2017 г. Ардино – Джебел“, за отваряне на
мерки с финансиране по ОПИК 2014 –

труда и
социалната
политка
Община Ардино

Уведомително
писмо

Министерство на
икономиката

Писмо

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Заявление

Министерство на
икономиката

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на
финансите

Министерство на
икономиката

Заявление
Писмо

Заявление
Писмо

Писмо

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД 50-198/29.11.2016г.

41/
06.11.2017 г.

42/
20.11.2017 г.

43/
18.12.2017 г.

44/
28.12.2017 г.

45/
29.12.2017 г.
46/
29.12.2017 г.
47/
29.12.2017 г.
48/

2020 г.
Съгласуване на Условия за
кандидатстване и условия за
изпълнение на проекти по процедура за
безвъзмездна финансова помощ
BG05М9ОР001-2/2.3-001 „Грижи в дома
на територията на МИГ Ардино –
Джебел“.
Заявление за одобрение на промени по
чл.43, ал.1, т.2 от Наредба №22 от 2015
г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на
СВОМР от СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“.
Предоставяне на допълнителна
информация по заявление №19-19-2-0119/ 28.09.2017 г. за одобрение на
планирани дейности и разходи за 2018
г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“
от ПРСР 2014 – 2020г.
Съгласуване на Условия за
кандидатстване и условия за
изпълнение на проекти по процедура за
подбор на проекти за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.0… МИГ Ардино –
Джебел „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел“
чрез подхода ВОМР, финансирана от
ОПИК 2014 – 2020 г.
Декларация по чл.22 в, ал.8, от ЗДДФЛ
за ползване на данъчни облекчения за
деца
Декларация по чл.49, ал.4, т.8 от
ЗДДФЛ за ползване на данъчни
облекчения
Декларация по чл.22 в, ал.8, от ЗДДФЛ
за ползване на данъчни облекчения за
деца
Декларация по чл.49, ал.4, т.8 от

Министерство на
финансите

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
финансите

Писмо

Вътрешен
документ

Декларация

Вътрешен
документ

Декларация

Вътрешен
документ

Декларация

Вътрешен

Декларация
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29.12.2017 г. ЗДДФЛ за ползване на данъчни
облекчения

документ

Изходяща поща 2017 г.
Изх. №
01/23.01.2017
г.

02/25.01.2017
г.

03/25.01.2017
г.

04/07.02.2017
г.
05/07.02.2017
г.
06/07.02.2017
г.
07/14.02.2017
г.

08/15.02.2017
г.
09/15.02.2017
г.
10/30.03.2017
г.
11/04.04.2017

Относно
Предоставяне на обобщен годишен
доклад за извършените дейности,
свързани с текущите разходи и
популяризиране на СВОМР за
календарната 2016 г.
Предоставяне на Процедура за подбор
на проектни предложения към СВОМР
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
Отговор на писмо с изх. №19-19-2-0119/16.01.2017 г. за предоставяне на
допълнителна информация във връзка с
Заявление за промяна на Споразумение
за изпълнение на СВОМР на СНЦ
„МИГ - Ардино Джебел“
Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.
Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ
Служебна бележка за доходи от
трудови правоотношения
Предоставяне на Годишен доклад за
отчитане на изпълнението на СВОМР
по подмярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегиии за
ВОМР“ за календарната 2016 г.
Служебна бележка за доходи от
трудови правоотношения (по чл.45,
ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ)
Служебна бележка за доходи от
трудови правоотношения (по чл.45,
ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ)
Обобщена информация по чл.230, ал.1
,т.7 от АОП
Несъгласие с направените констатации,
подробно изложени в писмо с изх.

Получател

Вид документ

МЗХ

Доклад

МЗХ

Процедура

МЗХ

Писмо

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
МЗХ, Минист.
на
икономиката,
МТСП

Служебна
бележка
Служебна
бележка
Служебна
бележка
Доклад

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
АОП
ДФЗ

Служебна
бележка
Служебна
бележка
Деловодна
информация
Писмо

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД 50-198/29.11.2016г.

г.

12/04.04.2017
г.

13/10.04.2017
г.

14/10.05.2017
г.

15/15.05.2017
г.

16/16.05.2017
г.

17/22.05.2017
г

18/12.06.2017
г.
19/24.06.2017

№01-6300/135-28.03.2017 г. и
наложена финансова корекция във
връзка с Договор №РД 50183/07.12.2015 г. по Заявка за плащане
№29/19/1/00024/301
Предоставяне на Индикативна годишна МЗХ, Минист.
работна програма за 2017 г. на СВМРО на
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
икономиката,
МТСП
Уведомително писмо до АОП за
промяна на наименованието и адреса
АОП
на управление на СНЦ „МИГ Ардино Джебел“
Заявления за издаване на
Изпълнителна
удостоверения за липса на влязло в
Агенция
сила наказателно постановление или
„Главна
съдебно решение, свързани с
инспекция по
чл.118,чл.128, чл.245 и чл.301-305 от
труда“
Кодекса на труда за всички
юридически лица членове на УС на
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
Уведомление до МЗХ, че процедурата
за подбор на проекти на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“ не предвижда
МЗХ
условия и ред различни от
минималните изисквания, изготвени от
ЦКЗ и публикувани в Единния
информационен портал
Отговор на уведомително писмо за
отстраняване на нередовности
09/19/4/0/00029/3/01/01 с изх.№ 01ДФЗ - РА
6300/220 - 02.05.2017 г. по Договор
№РД 50-198 от 29.11.2016 г.
Съгласуване на ИГРП за приемите по
МЗХ, Минист.
съответните мерки от СВОМР на СНЦ на
„МИГ Ардино - Джебел“ за
икономиката,
календарната 2017 г.
МТСП
Предоставяне на Списък на планирани
в процеса на провеждане и проведени
ДФЗ - РА
обществени поръчки за 2017 г. на СНЦ
„МИГ Ардино - Джебел“
Отговор на уведомително писмо за

ИГРП
Уведомително
писмо

Заявления

Уведомително
писмо

Писмо
ИГРП

Списък
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г.

20/23.06.2017
г.
21/23.06.2017
г.
22/23.06.2017
г.
23/24.06.2017
г.
24/24.06.2017
г.
25/12.07.2017
г.
26/27.07.2017
г.

27/01.08.2017
г.

28/08.08.2017
г.

29/16.08.2017
г.
30/28.08.2017
г.

отстраняване на нередовности
09/19/4/0/00029/1/01/02/01 с изх. №016300/315 от 09.06.2017 г. във връзка с
подадена заявка за авансово плащане
№09/19/4/0/00029/1/01
Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

ДФЗ - РА

Писмо

Вътрешен
документ

СИС

Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ

Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
Служебна бележка за изплатена сума
по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ
Уведомление за извършена промяна в
състава на УС на СНЦ „МИГ Ардино Джебел“
Заверено копие на Решение
№38/28.07.2017 г. на Окръжен съд
Кърджали за промяна на
обстоятелствата в УС на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“ и Удостоверение на
окръжен съд –Кърджали за вписване на
новонастъпилите обстоятелства
Заявление, да не се преразгледат писма
с изх. №26/27.07.2017 г. и
№27/01.08.2017 г. , поради предстоящи
промени в състава на УС на СНЦ
„МИГ Ардино - Джебел“

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
МЗХГ
ДФЗ - РА

СИС

МЗХГ
ДФЗ - РА

Решение
и
Удостоверение

МЗХГ

Уведомление

Вътрешен
документ

Удостоверение

Удостоверение за получени доходи
Съгласуване на актуализирана ИГРП за
2017 г. за приемите по мерките от
СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино Джебел“
Съгласуване на ИГРП за 2018 г. за

МЗХГ, Минист.
на
икономиката,
МТСП
МЗХГ, Минист.

СИС
СИС

СИС
СИС
Писма

ИГРП
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31/29.08.2017
г.

32/25.08.2017
г.

33/27.09.2017
г.

34/27.09.2017
г.
35/27.09.2017
г.
36/02.10.2017
г.
37/11.10.2017
г.

38-А/
11.10.2017 г.

38/20.10.2017
г.

приемите по мерките от СВОМР на
СНЦ „МИГ - Ардино Джебел“
Съгласуване на актуализирана ИГРП за
2017 г. и 2018 г. в частта за мерките от
ОПРЧР и ОПИК след преработка и
отстраняване на констатираните
забележки
Заявление за промяна на Споразумение
№РД 50-198/29.11.2016 г. за
изпълнение на СВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“ за допусната
очевидна техническа грешка при
записване на стойността за Текущи
разходи популяризиране на СВОМР
Заявление за одобрение на планираните
дейности и разходи за 2018 г.
Съгласуване на проект на насоки за
кандидатстване по мерките – 4.1, 4.2 и
7.2 от УО на ПРСР
Съгласуване на актуализирана ИГРП за
2017 г. и 2018 г. в частта за мерките от
ОПИК след преработка и отстраняване
на констатираните забележки
Заверено копие на Решение
№48/05.10.2017 г. на Окръжен съд
Кърджали за промяна на числеността и
състава в УС на СНЦ „МИГ Ардино Джебел“ и Удостоверение за актуално
състояние
Отговор на уведомително писмо с
изх.№ 63-75-1/05.10.2017 г.
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи на Условия за кандидатстване
и условия за изпълнение на проекти по
процедура на подбор на проекти по
мярка „Достъп до заетост и обучение“ (ОПРЧР) от СВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“ с Министъра на

на
икономиката,
МТСП
МЗХГ, Минист.
на
икономиката,
МТСП

ИГРП

МЗХГ

Заявление

МЗХГ

Заявление

МЗХГ

Насоки за
кандидатстване

МЗХГ, Минист.
на
икономиката,
МТСП
МЗХГ

ИГРП

ИГРП
Решение
и
Удостоверение

Ресми Мурад кмет на
Община
Ардино

Писмо

Министерство
на финансите,
МТСП

Насоки за
кандидатстване
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39/20.10.2017
г.
40/20.10.2017
г.
41/24.10.2017
г.

42/30.10.2017
г.

43/06.11.2017
г.

44/11.12.2017
г.

финансите
Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.
За доходи от друга стопанска дейност
(по чл.45, ал. 4 ЗДДФЛ)
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи на Условия за кандидатстване
и условия за изпълнение на проекти по
процедура на подбор на проекти по
мярка „Грижи в дома на територията на
МИГ Ардино - Джебел “ и мярка
„Повишаване на достъпа до услуги,
които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ
интерес“-(ОПРЧР) от СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино - Джебел“ с Министъра
на финансите
Отговор на изх. Писмо №19-19-2-0119/25.10 за отстраняване на
нередовности и непълноти във връзка с
подадено заявление за одобрение на
промени чл.43, ал.1, т. 2 от Наредба
№22 за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на
стратегии за ВОРМ“ от СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“
График за датата и мястото за
провеждане на информационни срещи,
събития, семинари, обучения и др. през
месеците ноември и декември 2017 г.
за реализиране на СОМР на СНЦ
„МИГ Ардино - Джебел“
Заявления за издаване на
удостоверения за липса на влязло в
сила наказателно постановление или
съдебно решение, свързани с
чл.118,чл.128, чл.245 и чл.301-305 от
Кодекса на труда за всички
юридически лица членове на УС на

Вътрешен
документ

СИС

Вътрешен
документ

Служебна
бележка

Министерство
на финансите,
МТСП

Насоки за
кандидатстване

МЗХГ

Писмо

МЗХГ,
ДФЗ - РА

График

Изпълнителна
Агенция
„Главна
инспекция по
труда

Заявления
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45/14.12.2017
г.

46/14.12.2017
г.

47/18.12.2017
г.

48/20.12.2017
г.

СНЦ „МИГ Ардино Джебел“
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи на Условия за кандидатстване
и условия за изпълнение на проекти по
процедура на подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел
и по мярка „Повишаване на
производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на
МИГ Ардино – Джебел от СВОМР с
Министъра на финансите
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи на Условия за кандидатстване
и условия за изпълнение на проекти по
процедура на подбор на проекти за
безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел
и по мярка „Повишаване на
производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на
МИГ Ардино – Джебел от СВОМР с
Министъра на финансите
Отговор на уведомително писмо за
отстраняване на нередовности
09/19/4/00029/3/02/02/23.10.2017 г. с
изх.№01-6300/555 от 24.10.2017 г. във
връзка с подадена заявка за плащане
№09/19/4/0/00029/3/02 по Договор
№РД 50-198/29.11.2016 г.
Отговор на писмо с изх. №19-19-2-0119/14.12.2017 г. за предоставяне на
допълнителна информация по
заявление №19-19-2-01-19/28.09.2017 г.
за одобрение на планирани дейности и
разходи за 2018 г.

Министерство
на финансите

Насоки за
кандидатстване

Министерство
на икономиката

Насоки за
кандидатстване

ДФЗ - РА

Писмо

МЗХГ

Писмо
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4.2.3. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2018 г. по подмярка 19.4
Със Заповед № РД 09-122/14.02.2018 г.. е получено одобрение на бюджет по
подмярка 19.4 за 2018 г.
В срок до 30.03.2018г. е подадена обобщена информация по чл.230, ал.1, т.7 от
ЗОП към Агенцията за обществени поръчки.
Предоставен Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени
обществени поръчки на Държавен фонд „Земеделие“ за 2018 г.
На 09.07.2018 г. е внесено Заявление за временна промяна на изпълнителен
директор МИГ Ардино – Джебел, на основание чл.43, ал.1, т.1 от Наредба 22 от
14.12.2015 г. на подмярка 19.2 до Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. Г-жа
Хафизе Расим, изпълняваща дължността Изпълнителен директор на МИГ „АрдиноДжебел“е в отпуск по майчинство. Причина е, че г-жа Хафизе Расим, изпълняваща
дължността Изпълнителен директор на МИГ „Ардино-Джебел“ е излязла в отпуск по
майчинство. На нейно място са предложени първоначално Юджел Шакир (изпълняващ
длъжността експерт по прилагане на СВОМР към МИГ), а в последствие и Антония
Топчиева (избрана посредством конкурс). И двете кандидатури са отхвърлени от УО на
ПРСР.
Във връзка с изпълнение на чл.12, ал.1 и 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г. за
прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. е подадено
(изх. № 76/27.09.2018г.) заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за
2019 г. съгласно Приложение № 3 на МИГ „Ардино – Джебел”.
Във връзка с изпълнение на чл.23, ал.2 от Наредба №1 от 22 януари 2016г. за
прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и
Споразумение №РД 50-198/29.11.2016г. изготвени и предоставени на УО на ПРСР
графици за датата и мястото на провеждане на информационни срещи, събития,
семинари, обучения и други мероприятия през месеците април-май 2018г.
и
септември-ноември 2018 г. за реализиране на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.
От 20.09.2018 г. в интернет страницата на МИГ Ардино – Джебел има
публикувана обява за назначаване изпълнителен директор, но до края на отчетния
период няма постъпило заявление от подходящ кандидат.
На 19.02.2018 г. се сключи граждански договор с лицето Мария Ангелова
Гурманова, с който ѝ е възложено да разработи на Условия за кандидатстване и
Условия за изпълнение на проекти по следните 9 мерки от Стратегията за Водено от
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общностите местно развитие на МИГ „Ардино – Джебел”: Мярка 6.4. Подкрепа за
инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности, Мярка 7.5.
Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация
и малка по мащаб туристическа инфраструктура, Мярка 7.6. Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природнотонаследство на територията на МИГ Ардино – Джебел, Мярка 8.6.
Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти; Мярка 120. Повишаване на
атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на
културно-историческото и природно наследство; Мярка 001-3 ОПРЧР „Самостоятелна
заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни
микро-, малки и средни предприятия”, Мярка 001-4 ОПРЧР „Подобряване на равния
достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции”, Мярка 001-5 ОПРЧР „Приспособяване на работниците, предприятията и
предприемачите към промените”, Мярка 001-1 ОПИК Повишаване на
конкурентноспособността на МСП на територията на МИГ, чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности.
За доставка на офис консумативи и канцеларски материали МИГ „Ардино –
Джебел“ е сключила договор с „Седи Инвест” ЕООД гр. Ардино на 02.01.2018 г.
Изет Шабан - Председателя на УС на МИГ и Хафизе Чауш - изпълнителен
директор на МИГ и Юджел Шакир – експерт на МИГ са взели участие в обучение на
МИГ във връзка с изпълнение на стратегии за ВОМР с финансиране от ОПРЧР 2014 –
2020 на 26.01.2018 г., в град София.
Изпълнителния директор на МИГ, Хафизе Чауш, е взела участие в дискусионен
семинар по изпълнението на общински проекти по ПРСР 2014 – 2020, в гр. София.
Бюлент Ахмед – експерт на МИГ и Изет Шабан - Председателя на УС на МИГ са
взели участие в к.к. Албена за участие в Международна конференция бъдещето на
подхода ЛИДЕР/ВОМР след 2020 г., организирана съвместно от Министерството на
земеделието, храните и горите, Европейската ЛИДЕР Асоциация за развитие на
селските райони и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”, в периода от 04
– 07 юни 2018 г.
Участие в обучение на МИГ във връзка с изпълнение на мерки/операции в
стратегиите за ВОМР, организирано от Управляващия органа на оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020, в периода 04-05 юли 2018 г. в зала
„Мусала”, Интер Експо Център гр.София, са взели Изет Шабан - Председателя на УС
на МИГ и Вейсел Акиф – асистент МИГ.
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Със сключен договор А-2013-11-120/22.06.2013 г. годишният абонамент на
софтуер Финанси и счетоводство Standart се поддържа от „Бонев Софт Одитинг" ООД.
За подновяване на актуализацията на счетоводния програмен продукт са
използвани услугите на „М-КОНСУЛТ” ООД гр. Кърджали.
За доставка и монтаж на щори за офиса на МИГ е сключен договор от 03.09.2018
г. с „Млечино Пласт” ЕООД с.Млечино, община Ардино.
Закупен е настолен компютър – съгласно договор от 01.11.2018 г. и приемопредавателен протокол на 17.11.2018 г. и монитор ACER от „Глобал Нет Консулт”
ЕООД, гр. Кърджали, за офиса на МИГ.
Със застрахователна полица №111218081001990 от 31.05.2018 г., издадена от ДЗИ
- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД са застраховани офис техника закупени по Наредба №
16 от 2015 г.
Със застрахователна полица № 281823492345130264345 от 29.03.2018 г., издадена
от ЗК ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ са застраховани билбордове изработени
по Наредба № 1 от 22.01.2016 г.
С договор от 30.04.2018 г. на Фондация „Разпространение на знания и социални
дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян бе възложено да предостави услуга, която включва
следните дейности: Подготовка, организация и провеждане на 6 двудневни или 12
еднодневни обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с
прилагането на стратегията за местно развитие с участието на минимум по 10 души.
За 2018 година са извършени следните проучвания и анализи на територията на
МИГ „Ардино – Джебел”: Проучване и анализ на потенциала на територията за
въвеждане на иновации и проучване и анализ на територията за пазарни възможности
за реализация на произведената продукция. За извършване на дейността на 03.09.2018 г.
е сключен граждански договор с лицето Гергана Василева Петкова, с който ѝ е
възложено да разработи проучванията и анализите. С приемо-предавателен протокол на
20.12.2018 г. изпълнителят е предал изготвените проучвания и анализи, заедно с
доклади за извършена работа на Председателя на УС.
Поддръжката на интернет е възложена на лицето Алпер Сами Абдурахман с
договор от 02.01.2018 г. С приемо- предавателни протоколи от 02.02.2018, 02.03.2018,
03.04.2018, 02.05.2018, 01.06.2018 и 29.06.2018, 02.08.2018 г., 04.09.2018 г., 02.10.2018
г., 02.11.2018 г., 04.12.2018 г. и 31.12.2018 г., изпълнителят е представил Доклади за
извършената работа през периода.
За изработване на материали за популяризиране, информиране и публичност е
сключен договор от 02.05.2018 г., с ЕТ „ДИЕМ ДМ – Метин Мюмюнов”. Изработени
са следните маретиали“:
✓ Бюлетини на дейността на МИГ – 1000 бр.
✓ Информационни материали за подпомагане на бенефициентите – 600 бр.;
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✓ Рекламна сгъваема торбичка от полиестер - 200 бр.;
✓ Рекламни чадъри – 50 бр.;
✓ Рекламни материали с пчелен мед - местно производство – 50 бр.;
✓ Луксозно издание на резюме на стратегията /на три езика/ - 3 пъти по 100 броя
или общо 300 бр.;
✓ Рекламни стенни календари – 500 бр.;
✓ Рекламни органайзери – 30 бр.;
С договор от 30.04.2018 г. на Фондация „Разпространение на знания и социални
дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян е възложено да предостави услуга, която включва
следните дейности:
✓ Подготовка, организация и провеждане на два броя (една в гр.Джебел и една в
гр.Ардино) еднодневна информационна конференция за най-малко 50
участници на събитие, включваща разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и
харния;
✓ Подготовка, организация и провеждане на 2 броя еднодневни тематични
обучения на на патенциални бенефициенти за най-малко 20 участника на
обучение, включващи разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия;
✓ Подготовка, организация и провеждане на 22 броя еднодневни
информационни срещи на (12 на територията на община Ардино и 10 на
територията на община Джебел) с минимум 20 участника на събитие,
включващи разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия;
✓ Подготовка, организация и провеждане на 4 броя еднодневни тематични
обучения на на патенциални бенефициенти за най-малко 20 участника на
обучение, включващи разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия.
През 2018 г. МИГ е осъществила следната кореспонденция:
Входяща поща за 2018 г.
Вх.№

Относно

01/
Повторно съгласуване на документи
12.01.2018 г. по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по мярка
„Подобряване на производствения
капацитет в МСП на територията на
МИГ Ардино – Джебел“ към СВОМР
по ОПИК 2014-2020.

Кореспондент
Министерство на
икономиката

Вид документ
Писмо
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02/
Заявление за платен годишен отпуск
14.02.2018 г.

Вътрешен
документ

Заявление

03/
Заповед за частично одобрение на
22.02.2018 г. предложените дейности и разходи за
2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19
ВОМР от ПРСР 2014-2020 г. на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
04/
Заявление за промяна на
22.02.2018 г. Споразумение за изпълнение на
Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“.
05/
Одобрение на годишен доклад за
01.03.2018 г. извършените дейности през 2017 г. по
подмярка 19.4 ‚Текущи разходи и
популяризиране на СВОМР от ПРСР
2014 – 2020 г.
06/
Заявление за платен годишен отпуск
16.03.2018 г.

Министерство на
земеделието и
храните

Заповед

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

Вътрешен
документ

Заявление

07/
Необходимост от изменение на мерки
29.03.2018 г. от одобрената стратегия за ВОМР.

Министерство на
земеделието и
храните
Община Ардино

Писмо

Община Ардино

Писмо

Община Ардино

Писмо

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

08/
Кандидатстване на Община Ардино
02.04.2018 г. пред ДФЗ по подмярка 7.2 от мярка 7
от ПРСР 2014 – 2020 г. /Реконструкция
на улици в гр. Ардино/.
09/
Кандидатстване на Община Ардино
02.04.2018 г. пред ДФЗ по подмярка 7.2 от мярка 7
от ПРСР 2014 – 2020 г./СУ Васил
Левски/.
10/
Кандидатстване на Община Ардино
02.04.2018 г. пред ДФЗ по подмярка 7.2 от мярка 7
от ПРСР 2014 – 2020 г. / парк
Нилюфер/.
11/
Относно: Допусната техническа
10.04.2018 г. грешка в наименованието на
бюджетното перо 8.1 от разход 8 в
бюджета на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ за 2017 г. по подмярка 19.4.

Писмо
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12/
Заявление за платен годишен отпуск
18.04.2018 г.

Вътрешен
документ

Заявление

13/
Одобрение на Доклад за напредъка по
19.04.2018 г. прилагане на стратегия по подмярка
19.2 на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
за 2017 г.
14/
Заявление за платен годишен отпуск
19.04.2018 г.

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

Вътрешен
документ

Заявление

15/
Заповед за изменение на одобрените
24.04.2018 г. дейности и разходи за 2018 г. по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
16/
Относно: Допусната техническа
24.04.2018 г. грешка в наименованието на
бюджетното перо 8.1 от разход 8 в
бюджета на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ за 2017 г. по подмярка 19.4
17/
Уведомително писмо за отстраняване
26.04.2018 г. на нередовности
№09/19/4/0/00029/3/03/02/01 в заявка
за плащане №09/19/4/0/00029/3/03 на
СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.
18/
Заявление за платен годишен отпуск
26.04.2018 г.

Министерство на
земеделието и
храните

Заповед

Министерство на
земеделието и
храните

Заповед

ДФЗ -РА

Писмо

Вътрешен
документ

Заявление

19/
Относно: Заявление за промяна на
14.05.2018 г. Заповед №РД09-122 от 14.02.2018 г. за
одобрение на предложените дейности
и разходи по подмярка 19.4 от СВОМР
на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ за
2018 г.

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

20/
Относно: Съгласуване за съответствие
21.05.2018 г. с приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и Условията за
изпълнение на проекти по процедура

Министерство на
финансите

Писмо
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21/
22.05.2018 г.

22/
22.05.2018 г.

23/
29.05.2018 г.

24/
06.06.2018 г.

25/
06.06.2018 г.

26/

на подбор на проекти за БФП по мярка
7.2 от СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел“, финансирана по ПРСР
2014 – 2020 г.
Относно: Съгласуване за съответствие
с приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и Условията за
изпълнение на проекти по процедура
на подбор на проекти за БФП по мярка
6.4 от СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел“, финансирана по ПРСР
2014 – 2020 г.
Относно: Съгласуване за съответствие
с приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и Условията за
изпълнение на проекти по процедура
на подбор на проекти за БФП по мярка
7.5 от СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел“, финансирана по ПРСР
2014 – 2020 г.
Относно: Съгласуване за съответствие
с приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и Условията за
изпълнение на проекти по процедура
на подбор на проекти за БФП по мярка
7.6 от СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел“, финансирана по ПРСР
2014 – 2020 г.
Уведомително писмо за връщане на
Запис на заповед
№09/19/4/0/00029/3/03/10/01 с която е
обезпечено авансово плащане по
Споразумение РД 50-198/ 29.11.2016 г.
Решение №09/19/4/0/00029/1/02/03/01
за изплащане на авансова финансова
помощ по договор РД 50-198/
29.11.2016 г., съгласно заявка за
плащане №09/19/4/0/00029/1/02.
Уведомително писмо за връщане на

Министерство на
финансите

Писмо

Министерство на
финансите

Писмо

Министерство на
финансите

Писмо

ДФЗ -РА

Писмо

ДФЗ -РА

Писмо

ДФЗ -РА

Писмо
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06.06.2018 г. оригинал на Запис на заповед
№09/19/4/0/00029/3/03/10/02, с която е
обезпечено авансово плащане по
Споразумение РД 50-198/ 29.11.2016 г.
27/
Писмо за извършено плащане по
06.06.2018 г. банкова сметка според договора за
отпускане на финансова помощ и
подадена заявка за плащане.
28/
Определяне на наблюдател в КППП по
07.06.2018 г. процедура BG16RFOP002-2.018 МИГ
Ардино – Джебел „Подобряване на
производствения капацитет на МСП на
територията на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“.
29/
Относно Заповед за изменение на
19.06.2018 г. одобрените дейности и разходи за
2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19
ВОМР от ПРСР 2014 – 2020г. на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
30/
Относно: Организаиране на обучение
26.06.2018 г. на МИГ в изпълнение на мерки/
операции в стратегиите за ВОМРс
финансиране по програмата
31/
Заявление за платен годишен отпуск
29.06.2018 г.
32/
Уведомително писмо относно Решение
04.07.2018 г. №09/19/4/00029/3/03/03/01 за
изплащане на финансова помощ и
налагане на финансова корекция.
33/
Съгласуване на проекти на документи
13.07.2018 г. за кандидатстване по процедура
„Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл.
чрез диверсификация и алтернативни
дейности“ от СВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“, финансирани по
ОПИК 2014 – 2020 г.
34/
Заявление за платен годишен отпуск
13.07.2018 г.
35/
Заявление за одобрение на промяна по

ДФЗ -РА

Писмо

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Заповед

Министерство на
икономиката

Покана

Вътрешен
документ
ДФЗ - РА

Заявление

Министерство на
финансите

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на

Заявление

Уведомително
писмо

Писмо
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19.07.2018 г. чл.43, ал.1, т.1 от Наредба №22 от 2015
г. за прилагане на подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на
СВОМР от СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“
36/
Повторно съгласуване за съответствие
23.07.2018 г. с приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и Условията за
изпълнение на проекти по процедура
за БФП BG05M9OP001-1/1.1-001
„Обучения и заетост на територията на
МИГ Ардино – Джебел“.
37/
Изплащане на финансова помощ по
07.08.2018 г. договор № РД50-198 от 29.11.2016 г.
съгласно заявка за плащане
№09/19/4/0/00029/3/02.
38/
Относно: Покана за участие на
08.08.2018 г. наблюдатели в работата на КППП по
мерки 4.1 и 4.2 от СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“
39/
Относно: Възражение постъпило с
09.08.2018 г. вх.№26 – И-127/23.07.2018 г. от
ИДЕАЛФЕШЪН“ ООД кандидат в
процедура BG16RFOP002-2.018 МИГ
Ардино – Джебел „Подобряване на
производствения капацитет на МСП на
територията на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ с референтен номер на
проектното предложение
BG16RFOP002-2.018-0006
40/
Заявление за платен годишен отпуск
14.08.2018 г.
41/
Заявление за платен годишен отпуск
15.08.2018 г.
42/
Заповед за изменение на одобрения
16.08.2018 г. общ бюджет на ФП по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на
СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“
43/
Уведомително писмо за отстраняване
17.08.2018 г. на нередовности

земеделието,
храните и горите

Министерство на
на финансите

Писмо

ДФЗ - РА

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
икономиката

Писмо

Вътрешен
документ
Вътрешен
документ
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Заявление

ДФЗ - РА

Уведомително
писмо

Заявление
Заповед
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№09/19/4/0/00029/3/04/02/01 към
Заявка за плащане.
44/
Относно:Съгласуване на документи по
17.08.2018 г. чл.26, ал.1 на ЗУСЕСИФ по процедура
за подбор на проекти за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ
„Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел
чрез създаване на възможности за
местен бизнес, включително чрез
диверсификация и алтернативни
дейности“, финансирана от ОПИК
2014 – 2020 г.
45/
Относно: Заявление за промяна на
20.08.2018 г. Споразумение за предоставяне на БФП
№РД50 – 198 от 29.11.2016 г. на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“, отнасящо се
за временна промяна нс служителя на
позиция „Изпълнителен директор“
46/
Относно: Заявление за промяна на
03.09.2018 г. Споразумение №РД50 – 198 от
29.11.2016 г. за изпълнение на СВОМР
по подмярка 19.2 от СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“
47/
Заявление за платен годишен отпуск
05.09.2018 г.
48/
Заповед за изменение на одобрения
05.09.2018 г. бюджет на финансова помощ по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“
49/
Извършване на предврителен контрол
05.09.2018 г. на оценителен доклад на КППП за
спазване на процедурата за подбор на
проекти по първи краен срок за
кандидатстване BG16RFOP002-2.018
МИГ Ардино – Джебел „Подобряване
на производствения капацитет на МСП
на територията на СНЦ „МИГ Ардино
– Джебел“
50/
Относно: Съгласуване на индикативна

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Заявление

Министерство на
икономиката

Писмо

Министерство на

Писмо

Заповед
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11.09.2018 г. годишна работна програма за 2019 г.
на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“ за
обявяване на процедури за подбор на
проекти с финансиране по ОПИК
51/
Копие на контролен лист от извършена
13.09.2018 г. проверка на място по ПРСР –М 19.4
преди плащане с УРН 548663 и УИН
29/300616/10728
52/
Заявление за платен годишен отпуск
17.09.2018 г.
53/
Извършване на пълна проверка по
21.09.2018 г. Първи краен срок за кандидатстване
BG16RFOP002-2.018 МИГ Ардино –
Джебел „Подобряване на
производствения капацитет на МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел
54/
Заявление с вх.№19-19-2-0126.09.2018 г. 19/10.08.2018 г. за извършена промяна
в състава на КВО на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“
55/
Определяне на наблюдатели в КППП
26.09.2018 г. по м. 7.2 от ПРСР
56/
01.10.2018 г.
57/
02.10.2018 г.

58/
05.10.2018 г.

59/
11.10.2018 г.

60/
26.10.2018 г.

икономиката

ДФЗ ОД Кърджали

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на
икономиката

Заявление

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
земеделието,
храните и горите
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен
документ
Съгласуване на проект на
Министерство на
Индикативни графици за прием на
труда и
мерки за 2018г. и 2019 г. по СВОМР на социалната
МИГ Ардино - Джебел.
политка
Съгласуване на Индикативен годишен Министерство на
работен график за 2018г. и
икономиката
Индикативен годишен работен график
за 2019 г. на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“ в изпълнение на СВОМР.
Заявление за одобрение на планирани
Министерство на
дейности и разходи за 2019 г. по
земеделието,
подмярка 19.4 „Текущи разходи и
храните и горите
популяризиране на стратегия за ВОМР
на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.
Доклад от Ралица Василева - главен
Министерство на
експерт, отдел ВОМР и Борислав
земеделието,
Асенов - главен експерт, отдел ВОМР. храните и горите,

Писмо

Писмо

Заявление
Писмо
Писмо

Писмо

Доклад
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Относно: Резултатите от участието
като наблюдатели без право на глас в
КППП по процедура
№BG06RDNP001-19.028 МИГ Ардино
– Джебел - мярка 7.2
61/
Отказ за активиране на процедура за
29.10.2018 г. прием на проекти в ИСУН
BG06RDNP001-19.112МИГ Ардино –
Джебел, мярка 6.4.
62/
Съгласуване за съответствие с
29.10.2018 г. приложимите правила за държавни
помощи на Условията за
кандидатстване и условията за
изпълнение на процедура за подбор на
проекти за безвъзмездна финансова
помощ „Подобрени условия на труд и
приспособяване на работниците,
предприятията и предприемачите към
промените от СВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“.
63/
Заявление за платен годишен отпуск
31.10.2018 г.
64/
Относно: Покана от СНЦ МИГ
01.11.2018 г. Ардино – Джебел за номиниране на
наблюдател/и по Втори краен срок по
процедура за подбор на проектни
предложения №BG16RF002-2.018
65/
Заявление за платен годишен отпуск
02.11.2018 г.
66/
Относно: Заявление за промяна на
05.11.2018 г. изпълнителния директор на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
67/
Повторна проверка и съгласуване на
05.11.2018 г. документи по процедура за подбор на
проекти „Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ чрез създаване на
възможности за местен бизнес
включително чрез диверсификация и
алтернативни дейности“, финансирани
по ОПИК 2014-2020.
68/
Решение №09/19/4/0/00029/3/04/03/01

Дирекция
„Развитие на
селските райони“
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
на финансите

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на
икономиката

Заявление

Вътрешен
документ
Министерство на
земеделието,
храните и горите
Министерство на
икономиката

Заявление

Министерство на

Писмо

Писмо

Писмо
Писмо
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07.11.2018 г. за изплащане на финансова помощ по
Споразумение №РД50189/29.11.2016г., съгласно заявка за
плащане №09/19/4/0/00029/3/04/
69/
Покана за подписване на
26.11.2018 г. допълнително споразумение към
Споразумение за изпълнение на
СВОМР №РД50-189/29.11.2016г.
70/
Заявление за платен годишен отпуск
07.12.2018 г.
71/
Предоставяне на допълнителна
10.12.2018 г. информация по заявление №19-19-201-40 от 27.09.2018 г. за одобрение на
планирани дейности и разходи за 2019
г. п подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за
ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г.
72/
Относно: Покана за участие на
11.12.2018 г. наблюдатели в работата на КППП по
мерки 4.1, 4.2, 7.2 от СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“.
73/
Относно: Съгласуване на ИГРП за
18.12.2018 г. прием на проекти по СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино – Джебел“ за 2019 г.
74/
Доклад на наблюдатели във връзка с
31.12.2018 г. изпълнение на Заповед
№20/01.11.2018 г. на Председателя на
УС на СНЦ МИГ Ардино – Дцжебел
за назначаване на КППП и
наблюдатели от УО на ОПИК 20142020г. по втори краен срок по
процедура №BG16RFOP002-2.018 –
МИГ „Ардино – Джебел“ –
„Подобряване на производствения
капацитет в МСП.

земеделието,
храните и горите
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Вътрешен
документ
Министерство на
земеделието,
храните и горите

Заявление

Министерство на
земеделието,
храните и горите

Писмо

Министерство на
труда и
социалната
политика
Министерство на
икономиката

Писмо

Писмо

Доклад

Изходяща поща 2018 г.
Изх. №

Относно

01/15.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,

Получател

Вид документ

Вътрешен документ СИС
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ал. 4 ЗДДФЛ.
02/29.01.2018 Предоставяне на обобщен годишен
доклад по подомярка 19.4

МЗХГ

Доклад

03/30.01.2018 Служебна бележка за доходи от трудови
правоотношения (по чл.45, ал.1 и ал.2,
т.4 от ЗДДФЛ)
04/30.01.2018 Служебна бележка за доходи от трудови
правоотношения (по чл.45, ал.1 и ал.2,
т.4 от ЗДДФЛ)
05/30.01.2018 Служебна бележка за доходи от трудови
правоотношения (по чл.45, ал.1 и ал.2,
т.4 от ЗДДФЛ)
06/30.01.2018 Служебна бележка за доходи от трудови
правоотношения (по чл.45, ал.1 и ал.2,
т.4 от ЗДДФЛ)
07/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ
08/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.
09/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФ
10/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.

Вътрешен документ Служебна
бележка

11/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.

Вътрешен документ Служебна
бележка

12/31.01.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
ал. 4 ЗДДФЛ.

Вътрешен документ Служебна
бележка

Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка
Вътрешен документ Служебна
бележка

13/08.02.2018 Проверяване от страна на УО на ОПИК Министерство на
във връзка с обявяване на процедура
икономиката – ГД
BG16RFOP002-2.018 за подбор на ПП по „ЕФК“
ОПИК

Писмо
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14/13.02.2018 Предоставяне на Годишен доклад за
МЗХГ;
отчитане на изпълнението на СВОМР по Минист. на
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в икономиката;
рамките на стратегии за ВОМР“ за
МТСП
календарната 2016 г.
15/16.02.2018 Искане за промяна на бюджет 2018 г. на МЗХГ
СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“

Доклад

16/22.02.2018 Заявления за издаване на удостоверения Главна инспекция
за липса на влязло в сила наказателно
по труда
постановление или съдебно решение,
свързани с чл.118,чл.128, чл.245 и
чл.301-305 от Кодекса на труда за
всички юридически лица членове на УС
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“
17/26.02.2018 Списък на планираните в процес на
ДФЗ
провеждане и проведени ОП за 2018 г.
на СНЦ „МИГ Ардино - Джебел“

Заявление

18/22.03.2018 За допусната техн. грешка при записване МЗХГ – Стефан
на разход 8.1 в перо 8 от одобрен
Спасов
бюджет за 2017 г. на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“
19/22.03.2018 За допусната техн. грешка при записване МЗХГ – УО на
на разход 8.1 в перо 8 от одобрен
ПРСР
бюджет за 2017 г. на СНЦ „МИГ
Ардино - Джебел“
20/27.03.2018 Обобщена информация по чл. 230, ал.1, АОП
т.7 от ЗОП

Писмо

21/30.03.2018 Отговор на изх. № 1.002-0062/27.03.2018 УО на ОПРЧР
г. за определяне на финансова корекция
при изпълнението на проект
BG05M9OP001-1.002-0062
22/03.04.2018 Отговор на увед. Писмо за отстраняване ДФЗ
на нередовности
№09/19/4/01/00029/3/03/02/01 с изх.
№01-6300/166

Писмо

Писмо

Списък

Писмо

Информация

Писмо
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23/1/17.04.20 Запитване за оферта
18

ЕТ „Дием ДМ Запитване за
Метин Мюмюнов“ оферта

23/18.04.2018 Корекция на бюджет 2018

МЗХГ

Писмо

24/25.04.2018 График за датата и провеждане на
информационни срещи, събития,
семинари и обучения през месеците май
и юни 2018 г.
25/08.05.2018 Съгласуване за съответствие за
приложимия режим на държавни
помощи на условията за кандидатстване
по процедура № BG06RDNP001-19.028
26/11.05.2018 Съгласуване за съответствие за
приложимия режим на държавни
помощи на условията за кандидатстване
по мярка 7.5
27/11.05.2018 Съгласуване за съответствие за
приложимия режим на държавни
помощи на условията за кандидатстване
по мярка 7.6
28/14.05.2018 Съгласуване за съответствие за
приложимия режим на държавни
помощи на условията за кандидатстване
по мярка 6.4
29/17.05.2018 Съгласуване с УО на ОПРЧР на условия
за кандидатстване и приложенията към
тях по мярка 001-4 от ОПРЧР

МЗХГ
ДФЗ

График

МЗХГ

Насоки за
кандидатстване

Министерство на
финансите
МЗХГ
Министерство на
финансите
МЗХГ
Министерство на
финансите
МЗХГ
Министерство на
финансите
МТСП

30/17.05.2018 Съгласуване с УО на ОПРЧР на условия МТСП
за кандидатстване и приложенията към
тях по мярка 001-5 от ОПРЧР
30/А/21.05.20 Запитване за оферта
18

Насоки за
кандидатстване
Насоки за
кандидатстване
Насоки за
кандидатстване
Насоки за
кандидатстване

Насоки за
кандидатстване

ЕТ „Дием ДМ Запитване за
Метин Мюмюнов“ оферта

31/28.05.2018 Проверяване и обявяване на приеми по МЗХГ
процедури BG06RDNP001-19.27 и
BG06RDNP001-19.40 от СВОМР на
МИГ Ардино - Джебел

Писмо
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32/30.05.2018 Определяне на наблюдател в КППП по
г.
процедура BG16RFOP002-2.018

Министерство на
икономиката
ОПИК
Министерство на
икономиката
УО на ОПИК

33/02.06.2018 Уведомително писмо за приключил
г.
първи краен срок за подаване на
проектни предложения по процедура
BG16RFOP002-2.018 – Заповед и Заявки
за създаване на профили в ИСУН 2020
34/02.06.2018 Уведомително писмо за приключил
Министерски съвет
г.
първи краен срок за подаване на
- ЦКЗ
проектни предложения по процедура
BG16RFOP002-2.018 – Заповед и Заявки
за създаване на профили в ИСУН 2020
35/05.06.2018 Определен наблюдател в КППП по
УО на ОПИК
г.
процедура BG16RFOP002-2.018 и нова
Заповед № 06 от 04.06.2018 г.
36/05.06.2018 Определен наблюдател в КППП по
г.
процедура BG16RFOP002-2.018 и нова
Заповед № 06 от 04.06.2018 г.

Писмо
Уведомително
писмо

Уведомително
писмо

Уведомително
писмо

Министерски съвет Уведомително
- ЦКЗ
писмо

37/11.06.2018 Уведомително писмо за смяна на член на Министерски съвет
г.
КППП за оценка на проектни
- ЦКЗ
предложения по процедура
BG16RFOP002-2.018
38/11.06.2018 Промяна на период на прием по
МЗХГ
г.
процедура BG06RDNP001-19.28 – мярка
7.2

Уведомително
писмо

39/11.06.2018 Проверяване и активиране от страна на МЗХГ
г.
УО на ПРСР на процедура
BG06RDNP001-19.28 на МИГ Ардино Джебел по ОПИК
40/12.06.2018 Смяна на член на КППП по процедура УО на ОПИК
г.
BG06RDNP001-19.28 на МИГ Ардино Джебел по ОПИК

Писмо

41/19.06.2018 Уведомително писмо за актуализирана
г.
ИГРП за 2018 г.

Уведомително
писмо

МЗХГ

Уведомително
писмо

Уведомително
писмо
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42/26.06.2018 Уведомително писмо за актуализирана МЗХГ
Уведомително
г.
ИГРП за 2018 г. с извършена промяна в
писмо
сроковете за кандидатстване по мярка
7.2 от СВОМР на МИГ Ардино - Джебел
43/29.06.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45, Вътрешен документ Служебна
г.
ал. 4 ЗДДФЛ.
бележка

44/29.06.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
г.
ал. 4 ЗДДФЛ.

Вътрешен документ Служебна
бележка

45/29.06.2018 Служебна бележка за доходи по чл.45,
г.
ал. 4 ЗДДФЛ.

Вътрешен документ Служебна
бележка

46/03.07.2018 Съгласуване за съответствие с
г.
приложимия режимите правила за
държавни помощи по мярка 001-1 от
ОПИК от СВОМР на МИГ
47/06.07.2018 Проверяване и съгласуване на
г.
условията за кандидатстване по мярка
001-1-„Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ „
48/09.07.2018 Повторно съгласуване за съответствие с
г.
приложимите правила за държавни
помощи по мярка BG05M9OP001-1.1 от
ОПРЧР
49/09.07.2018 Заявление за промяна на екип –
г.
изпълнителен директор

Министерство на
финансите

Условия за
кандидатстване

Министерство на
икономиката
УО на ОПИК

Условия за
кандидатстване

Министерство на
финансите;
МТСП

Условия за
кандидатстване

МЗХГ

Писмо

50/18.07.2018 Уведомление до Сабахтин Гьокче, че
г.
проектното му предложение с рег. №
BG06RDNP001-19.28-0006 се предлага
за отхвърляне от КППП
51/18.07.2018 Уведомление до Аднан Юсеинов, че
г.
проектното му предложение с рег. №
BG06RDNP001-19.28-0005 се предлага
за отхвърляне от КППП

Сабахтин Гьокче, Уведомление
представляващ
„Идеалфешън“ ООД
Аднан Юсеинов,
представляващ
„ВИП-37“ - ООД

Уведомление
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52/18.07.2018 Уведомление до Симеон Бонев, че
г.
проектното му предложение с рег. №
BG06RDNP001-19.28-0001 се предлага
за отхвърляне от КППП
53/18.07.2018 Уведомление до Веселин Чаушев, че
г.
проектното му предложение с рег. №
BG06RDNP001-19.28-0003 се предлага
за отхвърляне от КППП
54/18.07.2018 Уведомление до Шинаси Ахмедов, че
г.
проектното му предложение с рег. №
BG06RDNP001-19.28-0004 се предлага
за отхвърляне от КППП
55/25.07.2018 Покана за определяне на наблюдател в
г.
КППП по процедура BG06RDNP00119.27, мярка 4.1 от СВОМР на МИГ
Ардино - Джебел
56/25.07.2018 Покана за определяне на наблюдател в
г.
КППП по процедура BG06RDNP00119.27, мярка 4.1 от СВОМР на МИГ
Ардино - Джебел
57/26.07.2018 Коригирано Заявление по чл.43, ал.1 от
г.
Наредба №22 от 14.12.2015 г.

Симеон Бонев,
Уведомление
представляващ ЕТ
„Симеон Бонев“

58/02.08.2018 Уведомително писмо за изтекъл краен
г.
срок за подаване на ПП по процедура
BG06RDNP001-19.027 и заявки за
създаване на профили в ИСУН 2020
59/02.08.2018 Уведомително писмо за изтекъл краен
г.
срок за подаване на ПП по процедура
BG06RDNP001-19.040 и заявки за
създаване на профили в ИСУН 2020
60/02.08.2018 Уведомително писмо за изтекъл краен
г.
срок за подаване на ПП по процедура
BG06RDNP001-19.027 и изпратени
заявки за създаване на профили в ИСУН
2020 на членовете на КППП и Заповед
за назначаване на КППП

Веселин Чаушев,
Уведомление
представляващ
„Пано-тех“- ЕООД
Шинаси Ахмедов,
представляващ
„Шанси“ - ЕООД

Уведомление

МЗХГ
УО на ПРСР

Писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Писмо

МЗХГ

Заявление

ЦКЗ

Уведомително
писмо

ЦКЗ

Уведомително
писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Уведомително
писмо
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61/02.08.2018 Уведомително писмо за изтекъл краен
г.
срок за подаване на ПП по процедура
МЗХГ
BG06RDNP001-19.040 и изпратени
УО на ПРСР
заявки за създаване на профили в ИСУН
2020 на членовете на КППП и Заповед
за назначаване на КППП
Заявление за промяна на Споразумение
62/09.08.2018 за изпълнение на стратегия за ВОМР № МЗХГ
г.
РД 50-198/ 29.11.2016 г.

Уведомително
писмо

63/13.08.2018 Заявление за промяна на Стратегия за
г.
ВОМР № РД 50-198/ 29.11.2016 г.

МЗХГ

Заявление

64/14.08.2018 График за обучения и информационни
г.
срещи през септември-ноември 2018 г.

МЗХГ
ДФЗ

Писмо

65/20.08.2018 Удостоверение за получени доходи за
г.
периода 08.2017 – 07.2018 г.

Вътрешен документ Удостоверение

Заявление

66/29.08.2018 Допълнителни документи към заявление МЗХГ
г.
за промяна на Споразумение № РД 50198/ 29.11.2016 г. по чл.16, ал.1, т.2

Писмо

67/29.08.2018 Отговор на писмо с вх. № 01-6300/517 от ДФЗ
г.
10.08.2018 г. във връзка с подадена
заявка за плащане

Писмо

68/05.09.2018 Предоставяне на оценителен доклад на МЗХГ
г.
КППП по процедура BG06RDNP001ДФЗ
19.027

Уведомително
писмо

69/05.09.2018 Предоставяне на оценителен доклад на МЗХГ
г.
КППП по процедура BG06RDNP001ДФЗ
19.040

Уведомително
писмо
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70/10.09.2018 Уведомление до Любослав Узунов, че
г.
ПП с регистр. № BG06RDNP001-19.040
– 001 се предлага за отхвърляне от
КППП
71/12.09.2018 Изискани документи с писмо с изх. №
г.
19-19-2-01-19 от 29.08.2018 г. касаещи
Заявление за промяна на СВОМР

Любослав Узунов - Уведомление
ЕТ „Кравеферма
Еньовче – Л.
Узунов“
МЗХГ
Писмо

72/13.09.2018 Определяне на наблюдател/и в КППП по МЗХГ
г.
процедура BG06RDNP001-19.028 мярка
7.2

Писмо

73/17.09.2018 Уведомително писмо за назначаване на МЗХГ
г.
КППП по процедура BG06RDNP001УО на ПРСР
19.028 и изпратени заявки за създаване
на профили в ИСУН 2020
74/17.09.2018 Заявки за създаване на профили в ИСУН ЦКЗ
г.
2020 на членовете на КППП по
процедура BG06RDNP001-19.028

Уведомително
писмо

75/21.09.2018 Искане за възстановяване на сума
г.

Уведомително
писмо

Ресми Мурад кмет Искане
на Община Ардино

76/27.09.2018 Заявление за одобрение на планираните
г.
дейности и разходи за 2019 г. на СНЦ
МЗХГ
„МИГ Ардино – Джебел“

Заявление

77/27.09.2018 Уведомително писмо за издадена нова
г.
Заповед №15/27.09.2018 г. за
назначаване на КППП по процедура
BG06RDNP001-19.028
78/02.10.2018 Активиране на процедури за прием на
г.
проекти по мерките 4.1, 4.2 и 7.2 от
СВОМР на МИГ Ардино - Джебел

МЗХГ

Уведомително
писмо

МЗХГ

Писмо

79/02.10.2018 Уведомление до УО на ПРСР че са
МЗХГ
г.
налични остатъчни средства по мерките
4.1, 4.2 и 7.2

Писмо
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80/10.10.2018 Съгласуване с приложимите правила за Министерство на
г.
държавни помощи на УК и Условия за финансите
изпълнение на проекти по мярка 001 – 5
от ОПРЧР
81/15.10.2018 Проверка от УО на ПРСР за обявяване МЗХГ
г.
на процедура за прием на проекти по
мярка 6.4. с регистр. № BG06RDNP00119.112 в ИСУН 2020
82/19.10.2018 Допълнителни документи към заявление МЗХГ
г.
за одобрение на планираните дейности и
разходи за 2019 г.

Писмо

83/23.10.2018 Уведомление за предоставяне на
ДФЗ
г.
оценителен доклад на КППП по
МЗХГ
процедура BG06RDNP001-19.028 във
връзка с приключила работа на
оценителната Комисия
84/23.10.2018 Определяне на наблюдател/и в КППП по Министерство на
г.
процедура BG16RFOP002 - 2.018 от
икономиката – УО
ОПИК
на ОПИК

Уведомително
писмо

85/25.10.2018 Заявление за промяна на споразумение
г.
РД 50-198/29.11.2016 г. на основание
МЗХГ
чл.43 ал.1 т.1 от Наредба 22/14.12.2015г.
86/31.10.2018 Проверяване и обявяване на процедура
г.
BG06RDNP001 -19.112 – М. 6.4
МЗХГ

Писмо

Писмо

Уведомително
писмо

Писмо

Писмо

87/13.11.2018 Оттегляне на заявление за одобрение на Лозана Василева –
г.
промяна на изпълнителен Директор на зам. Министър на Писмо
СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
МЗХГ
88/22.11.2018 Определяне на наблюдател/и в Комисии
г.
за подбор на проектни предложения по МЗХГ
мерките – 4.1; 4.2 и 7.2

Писмо
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89/03.12.2018 Уведомително писмо, че няма постъпили МЗХГ
г.
проектни предложения по процедура №
BG06RDNP001-19.028 - мярка 7.2

Уведомително
писмо

90/03.12.2018 Заповед №22 от 03.12.2018 г. за
МЗХГ
Уведомително
г.
определяне на състав на КППП по
ЦКЗ – Министерски писмо
процедура №BG06RDNP001-19.027 – М съвет
4.1
91/03.12.2018 Заповед №23 от 03.12.2018 г. за
МЗХГ
Уведомително
г.
определяне на състав на КППП по
ЦКЗ – Министерски писмо
процедура №BG06RDNP001-19.040 – М съвет
4.2
92/13.12.2018 Предоставяне на допълнителна
МЗХГ
Писмо
г.
информация по Заявление № 19-19-01-40
от 27.09.2018 г. за одобрение на
планираните дейности и разходи за 2019
г. по подмярка 19.4
93/17.12.2018 Предоставяне за съгласуване ИГРП за МТСП
ИГРП
г.
приемите по съответните мерки от
Оперативна програма „РЧР“ за 2019 г.
94/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Алпер Абдурахман СИС
г.
95/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Боряна Алексова
СИС
г.
96/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Милена Драгова
СИС
г.
97/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Елка Сотирова
СИС
г.
98/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Хамди Моллов
СИС
г.
99/28.12.2018 Сметка за изплатена сума
Азис Мурад
СИС
г
100/28.12.201 Сметка за изплатена сума
Васка Каптебилова СИС
8г.
101/28.12.201 Сметка за изплатена сума
Мирослава Рудолф СИС
8г.
102/28.12.201 Сметка за изплатена сума
Гергана Василева Служебна
8г.
бележка
103/31.12.201 Служебна бележка
Алпер Абдурахман Служебна
8г.
бележка
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104/31.12.201 Служебна бележка
8г.
105/31.12.201 Служебна бележка
8г.
106/31.12.201 Служебна бележка
8г.
107/31.12.201 Служебна бележка
8г.

Боряна Алексова

108/31.12.201 Служебна бележка
8г.
109/31.12.201 Служебна бележка
8г.
110/31.12.201 Служебна бележка
8г.
111/31.12.201 Служебна бележка
8г.

Азис Мурад

Милена Драгова
Елка Сотирова
Хамди Моллов

Служебна
бележка
Служебна
бележка
Служебна
бележка
Служебна
бележка

Служебна
бележка
Васка Каптебилова Служебна
бележка
Мирослава Рудолф Служебна
бележка
Гергана Василева Служебна
бележка

4.2.4. Извършени дейности по изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Ардино - Джебел“ за 2019 г. по подмярка 19.4
Със Заповед № РД 09-110/08.02.2019 г.. е получено одобрение на бюджет по
подмярка 19.4 за 2019 г.
Сключен е договор за доставка на офис консумативи и канцеларски материали
МИГ Ардино – Джебел сключи договор с „Седи Инвест” ЕООД гр. Ардино на
02.01.2019 г.
Юджел Шакир – експерт на МИГ, Мефкюре Емрула – счетоводител на МИГ и
Вейсел Мехмед Акиф – асистент МИГ, са взели участие в информационна среща по
подхода ВОМР на 28.02.2019 г. и 01.03.2019 г. в хотел „Камена” гр.Велинград.
Изет Шабан - Председателя на УС на МИГ и Юджел Шакир – експерт на МИГ са
взели участие в гр.Плевен, хотел „Балкан”, в информационна събитие за прилагане на
подхода ВОМР на 28.03.2019 г. и 29.03.2019 г.
Сключен е договор А-2013-11-120/22.06.2013 г. за годишният абонамент на
софтуер Финанси и счетоводство Standart се поддържа от „Бонев Софт Одитинг" ООД.
Закупена е компютърна конфигурация – съгласно договор от 11.09.2019 г. с от
„Нетроникс” ЕООД, с.Енчец.
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Със застрахователна полица №111219081002513 от 01.06.2019 г., издадена от ДЗИ
- ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД са застраховани офис техника закупени по Наредба №
16 от 2015 г.
Със застрахователна полица № Е19460000293 от 26.03.2019 г., издадена от ЗД
БУЛ ИНС АД са застраховани билбордове изработени по Наредба № 1 от 22.01.2016 г.
С договор от 01.04.2019 г. на Фондация „Разпространение на знания и социални
дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян е възложено да предостави следните услуги:
Подготовка, организация и провеждане на 6 двудневни или 12 еднодневни обучения на
екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на
стратегията за местно развитие с участието на минимум по 10 души.
Сключен е договор с Алпер Сами Абдурахман за поддръжка на интернет на
02.01.2019 г.. С приемо- предавателни протоколи от 04.02.2019, 06.03.2019, 02.04.2019,
03.05.2019, 04.06.2019 и 02.07.2019, 02.08.2019 г., 03.09.2019 г., 30.09.2019 г.
изпълнителят представи Доклади за извършената работа през периода.
В резултат на сключен договор от 19.06.2019 г. с ЕТ „ДИЕМ ДМ – Метин
Мюмюнов” са изработени следните материали за популяризиране, информиране и
публичност:
✓ Отпечатване и на шестмесечни бюлетини на дейността на МИГ – 1000 бр.
✓ Отпечатване на информационна брошура за подпомагане на бенефициентите,
съдържаща информация за мерките към СВОМР, разработване, кандидатстване и
реализиране на проекти – 1000 бр.;
✓ Изработване на рекламни стенни календари с три секции – 500 бр.;
✓ Изработване на рекламни химикалки – 200 бр.;
✓ Изработване на рекламна спортна раница тип мешка – 500 бр.;
✓ Изработване на рекламна термо чаша – 500 бр.
На 01.04.2019 г. е сключен договор с Фондация „Разпространение на знания и
социални дейности – АВИЦЕНА” гр. Смолян за предоставяне на следните услуги:
✓ Подготовка, организация и провеждане на два броя (една в гр.Джебел и една
в гр.Ардино) еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници на
събитие, включваща разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и харния, на стойност
✓ Подготовка, организация и провеждане на 2 броя еднодневни тематични
обучения на на патенциални бенефициенти за най-малко 20 участника на обучение,
включващи разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор
✓ Подготовка, организация и провеждане на 22 броя еднодневни
информационни срещи на (12 на територията на община Ардино и 10 на територията
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на община Джебел) с минимум 20 участника на събитие, включващи разходи за зала,
кафе-паузи, консумативи и хартия
Подготовка, организация и провеждане на 4 броя еднодневни тематични
обучения на на патенциални бенефициенти за най-малко 20 участника на обучение,
включващи разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и хартия, лектор През 2019 г.
МИГ е осъществила следната кореспонденция:
Входяща поща за 2019 година
Вх.№

Относно

Кореспондент

Вид документ

01/
Извършване на проверка за спазване на
11.01.2019 г. процедура за подбор на проекти по
процедура „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ Ардино – Джебел“
към СВОМР по ОПИК 2014-2020.
02/
Заявление за платен годишен отпуск
24.01.2019 г.

Министерство на
икономиката

Писмо

03/
Откриване на производство по налагане на
30.01.2019 г. финансови корекции по Договор
№35/3/3211361 от 11.08.2014 г.
04/
Относно покана за участие на наблюдатели
06.02.2019 г. в работата на КППП по подмярка 6.4 от
СВОМР на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“

ДФЗ - РА

Писмо

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

05/
Методически указания за подпомагане на
13.02.2019 г. МИГ в изпълнение на мерките по ОП
„ОПИК“2014-2020

Министерство на
икономиката

Писмо

06/
Одобрение на годишен доклад за
18.02.2019 г. извършените дейности за 2018 г. по
подмярка 19.4 от ПРСР 2014-2020

Министерство на
земеделието и
храните

Писмо

07/
Заповед за одобрение на годишен бюджет
18.02.2019 г. по подмярка 19.4 на СНЦ „МИГ Ардино –
Джебел“
08/
Уведомително писмо за отстраняване на
21.02.2019 г. нередовности по заявка за плащане
№09/19/4/0/00029/3/05

Министерство на
земеделието и
храните
ДФЗ - РА

Заповед

Вътрешен документ Заявление

Писмо
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09/
Заявление за платен годишен отпуск
22.02.2019 г.

Вътрешен документ Заявление

10/
Относно номиниране на наблюдатели по
Министерство на Писмо
26.02.2019 г. процедура BG16RFOP002-2.036-МИГ
икономиката
Ардино-Джебел „Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности.
11/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
08.03.2019 г.
12/
Относно номиниране на наблюдатели по
21.03.2019 г. процедура BG16RFOP002-2.018-МИГ
Ардино-Джебел „Подобряване на
производствеиния капацитет на МСП на
територията на МИГ Ардино-Джебел.
13/
Заявление за платен годишен отпуск
22.03.2019 г.

Министерство на
икономиката

Писмо

14/
Съгласуване на проекти на документи за
26.03.2019 г. кандидатстване по процедура
BG05M9OP001-1.063 „МИГ АрдиноДжебел-Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот“
финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез
подхода ВОМР.
15/
Съгласуване на проекти на документи за
03.04.2019 г. кандидатстване по процедура
BG05M9OP001-1.065 „МИГ АрдиноДжебел-Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на
предприятия, вкл. иновативни микро-,
малки и среднипредприятия“ финансирана
от ОП „РЧР“ 2014-2020, чрез подхода
ВОМР.
16/
Относно: Предоставяне на информация по
03.04.2019 г. проведена процедура за подбор на
проектни предложения с код в ИСУН

Министерство на
финансите

Писмо

Министерство на
финансите

Писмо

ДФЗ -РА

Писмо

Вътрешен документ Заявление
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BG06RDNP001-19.040-S1
17/
Относно: Предоставяне на информация по ДФЗ -РА
03.04.2019 г. проведена процедура за подбор на
проектни предложения с код в ИСУН
BG06RDNP001-19.028-S1
18/
Относно: Предоставяне на информация по ДФЗ -РА
03.04.2019 г. проведена процедура за подбор на
проектни предложения с код в ИСУН
BG06RDNP001-19.027-S1
19/
Относно: Отстраняване на нередовности по Община Ардино
12.04.2019 г. процедура за подбор на проектни
предложения с код в ИСУН
BG06RDNP001-19.028-S1

Писмо

Писмо

Писмо

20/
Одобрение на годишен доклад за
Министерство на Писмо
16.04.2019 г. извършените дейности за 2018 г. по
земеделието и
подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020
храните
21/
Относно: Доклад на наблюдател от оценка Министерство на Доклад
13.05.2019 г. и класиране на подадените проектни
икономиката
предложения по трети краен срок за
кандидатстване по процедура
BG16RFOP002-2.018-S3-МИГ АрдиноДжебел „Подобряване на производствения
капацитет на МСП на територията на МИГ
Ардино-Джебел“.
22/
Относно: Покана за участие на
Министерство на Писмо
14.06.2019 г. наблюдатели в работата на КППП по
земеделието и
подмярка 6.4 от СВОМР на СНЦ „МИГ
храните
Ардино – Джебел“
23/
Оферта за изработване на ракламни
ЕТ „Дием ДМОферта
17.06.2019 г. материали
Метин Мюмюнов“
24/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
21.06.2019 г.
25/
Постановен отказ по заявление с
Агенция по
Писмо
12.07.2019 г. вх.№20190701161109
вписванията
26/
Относно: Доклад на наблюдатели от оценка Министерство на Писмо
22.07.2019 г. и класиране на подадените проектни
земеделието и
предложения по процедура BG06RDNP001- храните
19.112, мярка 6.4 от СВОМР на СНЦ „МИГ
Ардино – Джебел“
27/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
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24.07.2019 г.
28/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
31.07.2019 г.
29/
Относно номиниране на наблюдатели по
Министерство на Писмо
05.08.2019 г. процедура BG16RFOP002-2.036-МИГ
икономиката
Ардино-Джебел „Повишаване на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности.
30/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
05.08.2019 г.
31/
Относно: Покана за подписване на
Министерство на Писмо
08.08.2019 г. допълнително споразумение към
земеделието,
споразумение за изпълнение на стратегия за храните и горите
ВОМР №РД50-198/29.11.2016г.
32/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
09.08.2019 г.
33/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
16.08.2019 г.
34/
Относно: Ликвидно задължение на Община ДФЗ - РА
Писмо
19.08.2019 г. Ардино при извършена проверка на същите
преди сключване на административен
договор по проведена процедура за подбор
на ПП с код в ИСУН BG06RDNP00119.028-S1
35/
Относно: Предоставяне на екземпляр/копие Министерство на Писмо
23.08.2019 г. от допълнително споразумение на СВОМР земеделието,
от СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
храните и горите
36/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
23.08.2019 г.
37/
Относно: Ликвидно задължение на Община ДФЗ - РА
Писмо
30.08.2019 г. Ардино при извършена проверка на същите
преди сключване на административен
договор по проведена процедура за подбор
на ПП с код в ИСУН BG06RDNP00119.040-S1
38/
Относно: Връщане на запис на заповед във ДФЗ - РА
Писмо
30.08.2019 г. връзка с изплатено авансово плащане по
заявка №09/19/4/0/00029/1/02.
39/
Относно: Изплащане на авансова
ДФЗ - РА
Писмо
30.08.2019 г. финансова помощ по Споразумение
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№РД50-198 от 29.11.2016 г. съгласно заявка
за плащане №09/19/4/0/00029/1/03.
40/
Относно: Връщане на запис на заповед във ДФЗ - РА
Писмо
30.08.2019 г. връзка с изплатено авансово плащане по
заявка №09/19/4/0/00029/1/02.
41/
Относно: Изплащане на авансова
ДФЗ - РА
Писмо
30.08.2019 г. финансова помощ по Споразумение
№РД50-198 от 29.11.2016 г. съгласно заявка
за плащане №09/19/4/0/00029/3/05.
42/
Относно: Заповед за одобрена процедура за ДФЗ - РА
Писмо
05.09.2019 г. ППП с код в ИСУН BG06RDNP001-19.0270001-S1
43/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
09.09.2019 г.
44/
Относно: Заповед за одобрена процедура за ДФЗ - РА
Писмо
9.09.2019 г. ППП с код в ИСУН BG06RDNP001-19.040S1
45/
Относно: Уведомление за повторно
Министерство на Писмо
13.09.2019 г. обявяване на ППП с код в ИСУН
икономиката
BG16RFOP002-2.060 „Подобряване на
производствения капацитет на МСП на
територията на МИГ Ардино-Джебел“.
46/
Съгласуване на проекти на документи за
Министерство на Писмо
16.09.2019 г. кандидатстване по процедура
финансите
BG16RFOP002-2.060 „Подобряване на
производствения капацитет на МСП на
територията на МИГ Ардино-Джебел“, чрез
подхода ВОМР, финансирани от ОПИК
2014-2020г.
47/
Съгласуване на ИГРП за 2020 г. на СНЦ
Министерство на Писмо
19.09.2019 г. „МИГ Ардино – Джебел“ в изпълнение на икономиката
СМР.
48/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
19.09.2019 г.
49/
Съгласуване на ИГРП за 2020 г. на СНЦ
МТСП
Писмо
19.09.2019 г. „МИГ Ардино – Джебел“ в изпълнение на
СМР.
50/
Отразяване на коментари на Министерство Министерство на Писмо
27.09.2019 г. на финасите във връзка с повторно
икономиката
обявяване на процедура BG16RFOP0022.060 „Подобряване на производствения
капацитет на МСП на територията на МИГ
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51/
02.10.2019 г.

52/
07.10.2019 г.
53/
14.10.2019 г.
54/
14.10.2019 г.

55/
16.10.2019 г.

Ардино-Джебел“, чрез подхода ВОМР,
финансирани от ОПИК 2014-2020г.
Доклад на наблюдател по процедура за ПП Министерство на Писмо
по втори краен срок по процедура
икономиката
BG16RFOP002-2.036-МИГ Ардино-Джебел
„Повишаване на конкурентоспособността
на МСП на територията на МИГ, чрез
създаване на възможности за местен
бизнес, вкл. чрез диверсификация и
алтернативни дейности“.
Заявление за одобрение на планирани
Министерство на Писмо
дейности и разходи за 2020 г. по подмярка земеделието,
19.4 на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“.
храните и горите
Относно: Предоставяне на разяснения по ДФЗ - РА
Писмо
проведена процедура за подбор на ПП с код
в ИСУН BG06RDNP001-19.040-S2
Относно: Предоставяне на екземпляр от
Министерство на Писмо
допълнително споразумение за изпълнение земеделието,
на стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ
храните и горите
Ардино – Джебел“.
Относно: Предоставяне на необходими
ЕТ „Кравеферма – Писмо
документи по процедура за подбор на ПП с Еньовче –
код в ИСУН BG06RDNP001-19.040-S2
Любослав Недков
Узунов“
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление

56/
18.10.2019 г.
57/
Относно: Възражение от „Ардсофт“ ООД, Министерство на Писмо
28.10.2019 г. кандидат по процедура BG16RFOP002икономиката
2.036-S1-МИГ Ардино-Джебел
„Повишаване на конкурентоспособността
на МСП на територията на МИГ, чрез
създаване на възможности за местен
бизнес, вкл. чрез диверсификация и
алтернативни дейности”.
58/
Относно номиниране на наблюдател по Министерство на Писмо
31.10.2019 г. процедура
BG16RFOP002-2.036-МИГ икономиката
Ардино-Джебел
„Повишаване
на
конкурентоспособността на МСП на
територията на МИГ, чрез създаване на
възможности за местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности.
59/
Относно отказ за изпълнение на проект
НЧ „Родопска искра Писмо
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01.11.2019 г. BG05M9OP001-1.065-0001„Успешен старт 1921“
за самостоятелна стопанска дейност на
територията на МИГ Ардино-Джебел“ и
подписване на административен договор по
процедура BG05M9OP001-1.065 МИГ
Ардино-Джебел – Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни
микро-, малки и средни предприятия.
60/
Относно: Предоставяне на разяснения по ДФЗ - РА
Писмо
12.12.2019 г. проведена процедура за подбор на ПП с код
в ИСУН BG06RDNP001-19.027-S2
61/
Заявление за платен годишен отпуск
Вътрешен документ Заявление
20.12.2019 г.

Изходяща поща 2019 г.
Изх. №

Относно

01/11.01.2019

Уведомление
за
отхвърляне
на
проектно
предложение
с
№
BG06RDNP001-19.027-0003
Предоставяне на оценителен доклад по
втори
срок
по
процедура
№
BG06RDNP001-19.027
Предоставяне на оценителен доклад по
втори
срок
по
процедура
№
BG06RDNP001-19.040
Определяне на наблюдатели по втори
срок в КППП по
процедура №
BG06RDNP001-19.112
Предоставяне на обобщен годишен
доклад по подмярка 19.4 за 2018 г.
Уведомително писмо за назначаване на
на
КППП
по
процедура
№
BG06RDNP001-19.112
Уведомително писмо за назначаване на
на
КППП
по
процедура
№
BG06RDNP001-19.112
За доходи по трудови правоотношения

02/14.01.2019

03/14.01.2019

04/24.01.2019

05/29.01.2019
06/01.02.2019

07/01.02.2019

08/01.02.2019

Получател

Вид документ

Радко Янков
Пашов

Уведомление

ДФЗ, МЗХГ

Уведомително
писмо

ДФЗ, МЗХГ

Уведомително
писмо

МЗХГ- УО на
ПРСР

Писмо

МЗХГ- УО на
ПРСР
МЗХГ- УО на
ПРСР

Доклад

МС, ЦКЗ

Уведомително
писмо

Бюлент Ахмед

Служебна
беелжка

Уведомително
писмо
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09/01.02.2019
10/07.02.2019
11/11.02.2019
12/18.02.2019

13/22.02.2019

14/27.02.2019

15/27.02.2019

16/01.03.2019

17/07.03.2019

18/12.03.2019

19/12.03.2019

20/13.03.2019

21/13.03.2019

За доходи по трудови правоотношения

Мефкюре Емрула Служебна
беелжка
Съгласуване на УК и приложенията към МТСП
Писмо
тях по процедура BG05M9OP001-2.20
Годишен доклад по подмярка 19.2 за
МЗХГ, МИ,
Доклад
2018 г. на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ МТСП
Определяне на наблюдатели в КППП по Министерство на
Писмо
процедура № BG16RFOP002-2.036
икономиката-УО
на ОПИК
Проверяване и активиране на процедура
МЗХГ- УО на
Писмо
№ BG06RDNP001-19.255 от СВОМР на
ПРСР
СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“
Проверяване и активиране на процедура
МЗХГ- УО на
Писмо
№ BG06RDNP001-19.259 от СВОМР на
ПРСР
СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“
Процедура за осъществяване на
ДФЗ
Писмо
предварителна проверка и последващ
контрол
Уведомително писмо до МИ-УО на
Министерство на Уведомително
ОПИК, че няма постъпили ПП по първи икономиката-УО
писмо
прием по процедура № BG16RFOP002на ОПИК
2.036
Отговор на уведомително писмо към
ДФЗ
Уведомително
заявка за плащане за период 07.07 –
писмо
31.12.2018г.
Уведомление за неодобрение на Радко Пашов
Уведомление
проектно
предложение
с
№ „Пашов - ЯР“
BG06RDNP001-19.112-0004
ЕООД
Предоставяне на оценителен доклад на
КППП по първи срок по процедура №
ДФЗ, МЗХГ
Доклад
BG06RDNP001-19.112
График за провеждане на
информационни срещи, събития,
МЗХГ
Процедура
семинари, обучения и др. през периода
април – юни 2019 г.СВОМР на СНЦ
„МИГ Ардино - Джебел“
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи по процедура BG05M9OP0011.63 – ОП „РЧР“

МФ
МТСП/ УО на
ОП „РЧР“

Писмо
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22/15.03.2019

23/19.03.2019

24/20.03.2019

25/20.03.2019

Съгласуване на Условия за
кандидатстване и приложенията към
тях по процедура BG05M9OP001-1.29 –
ОП „РЧР“ – „Достъп до обучения и
заетост“
Определяне на наблюдател/и по
процедура BG16RFOP002-2.018
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи по процедура BG05M9OP0011.65 – ОП „РЧР“
Удостоверение за получени доходи

МТСП/ УО на
ОП „РЧР“

Писмо

Министерство на
икономиката-УО
на ОПИК
МФ
МТСП/ УО на
ОП „РЧР“

Писмо

Хамди Моллов

Удостоверение

Писмо

26/22.03.2019

Допълнителни документи към заявка за
плащане 01.07. – 31.12.2018 г.

ДФЗ

Писмо

27/03.04.2019

Представяне
на
допълнителни
документи по проектно предложение с
регистр. № BG06RDNPOP001 – 19.028 –
0002 на Община Ардино
Отговор на писмо с изх. № 01-6300/312
от 28.03.2019г. на ДФЗ за установени
нередности по оценката на подадените
проектни предложения по процедура
BG06RDNPOP001 – 19.040
Обобщена информация по чл.230 ал.1,
т.7 от ЗОП

Кмет на Община
Ардино

Писмо

ДФЗ

Писмо

АОП

Информация

Определяне на наблюдатели по
процедура BG05M9OP001- 2.20 – ОП
„РЧР“
Информация и документи в отговор на
писмо с изх. № 01-6300/328 от
29.03.2019 г.
Информация и документи в отговор на
писмо с изх. № 01-6300/327 от
29.03.2019 г.
Уведомително писмо за приключил
прием на на ПП по процедура
BG05M9OP001- 2.20: Заповед за
назначаване на КППП и Протокол на
УС

МТСП/ УО на
ОП „РЧР“

Уведомително
писмо

ДФЗ

Писмо

ДФЗ

Писмо

МТСП

Уведомително
писмо

28/09.04.2019

29/09.04.2019
30/11.04.2019

31/12.04.2019

32/12.04.2019

33/22.04.2019
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Съгласуване на УК и приложенията към МТСП
тях по процедура BG05M9OP001- 1.063
ОП „РЧР“
Уведомление за неодобрение на ПП с
Аднан Юсеинов
рег. № BG16RFOP002-2.018-0011
– ВИП-37 ЕООД

Писмо

Предоставяне на оценителен доклад на
КППП по процедура BG16RFOP0022.018 за трети прием
Заявление за промяна на споразумение
за изпълнение на СВОМР

Министерство на
икономиката
УО на ОПИК
УО на ПРСР

Уведомително
писмо

38/13.05.2019

Допълнителни документи към заявка за
авансово плащане

ДФЗ

Писмо

39/20.05.2019

Съгласуване на УК и приложенията към МТСП
тях по процедура BG05M9OP001- 1.065 УО на ОПРЧР

Писмо

40/23.05.2019

Определяне на наблюдател/и в КППП
във връзка с приключващ втори прием
на ПП по процедура BG06RDNP00119.112
Съгласуване на УК и приложенията към
тях по процедура BG05M9OP001- 1.067

МЗХГ
УО на ПРСР

Писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Писмо

42/03.06.2019

Заповед №12 за назначаване на КППП
по процедура BG06RDNP001-19.112

МЗХГ
УО на ПРСР

Заповед

43/07.06.2019

Предоставяне на оценителен доклад по
първи срок по процедура
BG05M9OP001- 2.020
Запитване за оферта

УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

ЕТ „Дием“

Запитване за
оферта

Уведомително писмо за назначаване на
блюдатели по процедура
BG06RDNP001-19.255
Заповед №14 за изменение на Заповед
№12 от 03.06.2019 г.

МЗХГ
УО на ПРСР

Уведомително
писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Заповед

Уведомително писмо за определяне на
наблюдател/и по процедура
BG05M9OP001- 1.063
Уведомително писмо за определяне на
наблюдател/и по процедура
BG05M9OP001- 1.029

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

34/30.04.2019

35/03.05.2019
36/07.05.2019

37/08.05.2019

41/28.05.2019

44/07.06.2019
45/12.06.2019

46/17.06.2019
47/19.06.2019

48/19.06.2019

Уведомление

Заявление
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Уведомително писмо за определяне на
наблюдател/и по процедура
BG05M9OP001- 1.065
Уведомяване за непостъпили проектни
предложения по първи прием по
процедура BG06RDNP001-19.255
Уведомително писмо за определяне на
наблюдател/и по процедура
BG05M9OP001- 1.067
Уведомително писмо във връзка със
Заповед за назначаване на КППП по
процедура BG05M9OP001- 1.063
Уведомително писмо във връзка със
Заповед за назначаване на КППП по
процедура BG05M9OP001- 1.029
Уведомително писмо във връзка със
Заповед за назначаване на КППП по
процедура BG05M9OP001- 1.065
Уведомително писмо във връзка със
Заповед за назначаване на КППП по
процедура BG05M9OP001- 1.067
Уведомително писмо за приключила
работа на КППП по втори срок по
процедура BG06RDNP001-19.112
Отлагане на третите срокове за приеми
по мерките: 4.1, 4.2, 7.2 и мярка 6.4

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

ДФЗ
МЗХГ

Уведомително
писмо

МЗХГ
Дирекция „РСР“

Писмо

58/08.08.2019

Предоставяне на оценителен доклад по
процедура BG05M9OP001- 1.029

МТСП
УО на ОПРЧР

Писмо

59/14.08.2019

Уведомително писмо за частично
одобрение на на ПП с рег. №
BG05M9OP001- 1.065 - 0001
Предоставяне на оценителен доклад по
процедура BG05M9OP001- 1.065

Юксел Исмаил
НЧ „Родопска
искра“
МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

График за провеждане на
информационни събития, семинари и
др. мероприятия за периода за периода
октомври - ноември 2019 г.
Доходна бележка на Юджел Зафер
Шакир за получени доходи през 2019 г.

МЗХГ
ДФЗ

График

Юджел Зафер –
експерт СВОМР

Доходна
бележка

49/19.06.2019

50/21.06.2019

51/25.06.2019

52/01.07.2019
г.
53/02.07.2019

54/03.07.2019

55/08.07.2019

56/11.07.2019

57/15.07.2019

60/14.08.2019
61/16.08.2019

62/29.08.2019

Уведомително
писмо
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63/02.09.2019

Уведомително писма за отхвърляне на
ПП с рег. № BG05M9OP001- 1.067 –
0001 на „Идеалфешън“ ООД

Сабахатин
Гьокче –
„Идеалфешън“
ООД
Севди Халил „Флаш текстил“
ООД

Уведомление

64/02.09.2019

Уведомително писмо за частично
одобрение на на ПП с рег. №
BG05M9OP001- 1.067 – 0002 на „Флаш
текстил“ ООД
Уведомително писмо за частично
одобрение на на ПП с рег. №
BG05M9OP001- 1.067 – 0003 на
„Артекс“ АД
Предоставяне на оценителен доклад на
КППП по процедура BG05M9OP0011.067
Съгласуване за съответствие с
приложимите правила за държавни
помощи на УК и приложенията към тях
по процедура № BG16RFOP002-2.60
Покана за подписване на
Административен договор

Сафет Илязов
„Артекс“ АД

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Уведомително
писмо

Министерство на
финансите

Писмо

Радко Пашов
„Раян“ ООД

Покана

Заявление за профил за достъп на
ръководителя на бенефициента „Раян“
ООД до ИСУН 2020
Уведомително писмо за приключила
работа на КППП по процедура
BG16RFOP002-2.36 - ОПИК
Уведомление за отхвърляне на ПП с
регистр. № BG16RFOP002-2.36 - 0001

ДФЗ

Заявление

Министерство на
икономиката

Уведомително
писмо

Н. Тошева
„Ардсоф“ ООД

Уведомление

72/27.09.2019

Заявление за одобрение на планираните
дейности и разходи за 2020 г.

МЗХГ

73/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Мирослава
Рудолф

Проект на
бюджет за
2020г.
СИС

74/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Елка СотироваСтефанова

СИС

75/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Хамди Моллов

СИС

76/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Азис Мурад

СИС

65/02.09.2019

66/02.09.2019

67/02.09.2019

68/05.09.2019
69/19.09.2019

70/19.09.2019

71/19.09.2019

Уведомително
писмо
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77/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Борислав
Хаджиев

СИС

78/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Васка
Каптебилова

СИС

79/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Боряна Алексова

СИС

80/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Милена Драгова

СИС

81/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Даниела Салкина

СИС

82/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Петя Якимова

СИС

84/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Слава
Бахчеванска

СИС

84/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Надежда Бобчева

СИС

85/30.09.2019

Сметка за изплатени суми

Алпер
Абдурахман

СИС

86/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Мирослава
Рудолф

Служебна
бележка

87/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Елка СотироваСтефанова

Служебна
бележка

88/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Хамди Моллов

Служебна
бележка

89/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Азис Халибрям

Служебна
бележка

90/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Борислав
Хаджиев

Служебна
бележка

91/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Васка
Каптебилова

Служебна
бележка

92/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Боряна Алексова

Служебна
бележка

93/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Милена Драгова

Служебна
бележка
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94/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Даниела Салкина

Служебна
бележка

95/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Петя Якимова

Служебна
бележка

96/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Слава
Бахчеванска

Служебна
бележка

97/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Надежда Бобчева

Служебна
бележка

98/30.09.2019

Служебна бележка по чл.45, ал.4 от
ЗДДФЛ

Алпер
Абдурахман

Служебна
бележка

Отговор на изх. №19-19-2-01-19 от
03.10.2019г. за установени непълноти и
неясноти по „Заявление за одобрение на
планираните дейности и разходи за
2020г. по мярка 19.4“
100/21.10.2019 Предоставяне на допълнителна
информация по процедура №
BG06RDNP001 – 19.040 – S2
101/25.10.2019 Допълнение към писмо с изх.
№100/21.10.2019г.

МЗХГ

Коригиран
проект на
бюджет 2020г.

ОД на ДФЗ г.
Сливен

Допълнителни
документи и
информация
Допълнителни
документи

102/01.11.2019 Уведомително писмо за не постъпили
проекти ПП по процедура №
BG16RFOP002 – 2.036 по ОПИК
103/06.11.2019 Определяне на наблюдател/и по втори
срок по процедура № BG06RDNP001 –
19.255 по ПРСР
104/18.11.2019 Уведомително писмо за непостъпили
ПП по втори срок по процедура №
BG06RDNP001 – 19.255
105/25.11.2019 Искане за прехвърляне на остатъчни
финансови средства към мярка 001-4 от
СВОМР
106/11.12.2019 Предоставяне на удостоверение за
липса на данъчни задължения към
Община Ардино от Изет Шабан – кмет
на Община Ардино
107/18.12.2019 Предоставяне на информация по
проведена процедура за подбор на
проекти по втори срок по процедура №
BG06RDNP001 – 19.027-S2

Министерство на
икономиката

Писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Писмо

МЗХГ
УО на ПРСР

Уведомително
писмо

МТСП
УО на ОПРЧР

Писмо

Ралица Мотовска
– ДФЗ - РА

Удостоверение

ДФЗ - РА

Писмо-отговор

99/08.10.2019

ОД на ДФЗ г.
Сливен
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4.2.5. Извършени промени в бюджетите по подмярка 19.4
МИГ „Ардино - Джебел“ не е извършвала промени в одобрените си бюджети за
2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.
4.2.6. Изпълнение на бюджетите по подмярка 19.4
МИГ „Ардино - Джебел“ е изпълнила всички дейности, заложени в бюджета за
2016 г. От заложените средства в размер 11,006.34 лв., МИГ е изразходвала 9,672.16 лв.,
или 87.87 %. Възстановени от ДФЗ са средства в размер 9,617.13 лв. или 99.43 % от
заявената сума.
За 2017 г. МИГ „Ардино - Джебел“ не е изпълнила всички дейности, заложени в
бюджета за годината. Не са извършени разходите, свързани с провеждане на комисии
за оценка на проектни предложения, тъй като такива не са постъпвали в МИГ. Част от
одобрените разходи, са извъшени на по-ниска стойност. Причините за това са посочени
в съответните части на настоящата оценка. Също така не са извършени и част от
заявените от МИГ разходи, свързани с консултански услуги, външни експерт и други.
Всички останали заявени за 2017 г. разходи са били извършени от МИГ, като от общата
одобрена сума от 134,443.73 лв. са изразходвани 122,695.99 лв., което е 91.26 %.
Възстановени от ДФЗ са средства в размер 121,808.12 лв. или 99.27 % от заявената
сума.
За 2018 г. МИГ отново не е извършила всички дейности, включени в бюджета за
годината. Не се извършени разходи за изработване и излъчване на рекламен видеоклип
за дейността на МИГ, участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската
селска мрежа за развитие на селските райони. Част от одобрените разходи, са извъшени
на по-ниска стойност. От одобрените 171,522.96 лв. са изразходвани 134,798.81 лв.,
което е 78.58 %. Разликата в изразходваните и заявените средства идва главно от помалкия размер на изразходвани средства за провеждане на комисии за оценка на
проектни предложения. От заявените средства за 2018 г. е възстановена от ДФЗ сума в
размер 134,788.81 лв. или 99,99 %.
За 2019 г. МИГ отново не е извършила всички дейности, включени в бюджета за
годината. Не се извършени разходи за изработване и излъчване на рекламен видеоклип
за дейността на МИГ и други. Част от одобрените разходи, са извъшени на по-ниска
стойност. От одобрените 193.722,00 лв. са изразходвани 146,853.88 лв., което е 75.80
%. Разликата в изразходваните и заявените средства идва главно от по-малкия размер
на изразходвани средства за провеждане на комисии за оценка на проектни
предложения.
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4.2.7. Изпълнение на индикаторите по подмярка 19.4
Изпълнение на индикаторите за 2016 г.
Индикатор
Брой консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на участниците в
обучения
Брой на участниците в
семинари и
информационни срещи

Мъже
< 25
≥25

Жени
< 25
≥25

Общо

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

5

Изпълнение на индикаторите за 2017 г.
Индикатор
Брой консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на участниците в
обучения
Брой на участниците в
семинари и
информационни срещи

Мъже
< 25
≥25

Жени
< 25
≥25

Общо

-

-

-

-

-

-

38

-

30

68

-

71

-

42

113

Изпълнение на индикаторите за 2018 г.
Индикатор
Брой консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на участниците в
обучения
Брой на участниците в
семинари и
информационни срещи

Мъже
< 25
≥25

Жени
< 25
≥25

Общо

-

25

-

12

37

-

24

-

25

59

-

49

-

22

71
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Изпълнение на индикаторите за 2019 г.
Индикатор
Брой консултирани
потенциални
бенефициенти
Брой на участниците в
обучения
Брой на участниците в
семинари и
информационни срещи

Мъже
< 25
≥25

Жени
< 25
≥25

Общо

12

37

5

18

72

-

74

-

46

120

-

196

-

124

320

Както е видно от представената в четирите таблици информация МИГ „Ардино Джебел“ през 2016, 2017, 2018 и 2019 година е работила активно за изпълнение и
популяризиране на стратегията си за ВОМР. Местната група е поставила фокус върху
консултирането на потенциалните бенефициенти относно възможностите, които
представя стратегията за ВОМР и върху обученията за нейното прилагане.
Информацията относно стратегията МИГ и възможностите за кандидатстване е
предоставяла посредством публикации в местния печат, своята интернет страница и на
проведените информационни семинари и срещи.
Фигура 3. Брой на консултираните потенциални бенефициенти към
стратегията за ВОМР, брой на участниците в обученията и брой на участниците в
семинари и информационни срещи, извършени от МИГ (изпълнение на
индикаторите по подмярка 19.4 по години)
350
300
250
200
150
100
50
0
2016

2017

2018

Брой консултирани потенциални бенефициенти
Брой на участниците в обучения
Брой на участниците в семинари и информационни срещи

2019

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД 50-198/29.11.2016г.

През 2016 г. не са налице консултирани потенциални бенефициенти и участници в
обучения, но следва да се има предвид, че това е резултат в рамките на 1 месец, след
подписване на споразумението за партньорство. Броят на участниците в семинари и
информационни срещи е 5 души. През 2017 г. отново консултирани потенциални
бенефициенти липсват, но броят на участниците в обученията, семинарите и
информационните срещи е увеличен съответно на 68 участници в обучения и 113
участници в семинари и информационни срещи. Нулевият брой за консултирани
потенциални бенефициенти през 2016 г. и 2017 г. се обяснява от липсата на отворени
приеми през първите две години от изпълнението на споразумението за партньорство.
През 2018 г. и 2019 г. броят на консултираните лица и участниците в обучения и
семинари и информационни среши, рязко се увеличава. През 2018 г. броят на
консултираните бенефициенти е 37 души, участниците в обученията са 59 души, а
броят на участниците в семинари и информационни срещи е 71. През 2019 г.
тенденцията се запазва, като тук вече консултираните бенефициенти са 72, участниците
в обученията са 120 души, а участниците в семинари и обучения са 320. Увеличаването
на броя на консултираните лица и броят на участниците в обученията и семинарите се
дължи на засилен интерес поради отварянето на приеми по мерките от СВОМР.
Като цяло от представената информация може да се заключи, че МИГ „Ардино Джебел“ е извършила значителна работа по изпълнение на стратегията от гледна точка
на предоставянето на обучения и консултации на местната общност – 109 консултирани
и 247 обучени предтавители на местната общност и 509 участници в семинари и
информационни срещи.
Включването на мъже и жени под 25 годишна възраст в обученията и
консултациите е много слабо представено. Брой консултирани мъже и съответно жени
до 25 годишна възраст от 2016 г. до 31.12.2019 г. е 12 мъже и респективно 5 жени.
Липсват участници под 25 годишна възраст в обученията и семинарите и
информационните срещи. Участието на жени в обученията и консултациите е 61%,
което е добър показател за прилагането на хоризонталните политики на Европейския
съюз, залегнали в стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино - Джебел“.
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Фигура 4. Участие на жени и мъже в обученията и консултациите, проведени
от МИГ
350
300
250
200
150
100
50
0
под 25 г.

над 25 г.
Мъже

под 25 г.

над 25 г.
Жени

Брой консултирани потенциални бенефициенти
Брой на участниците в обучения
Брой на участниците в семинари и информационни срещи

4.2.8. Проблеми и предизвикателства при изпълнението на подмярка 19.4 на
стратегията за ВОМР
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 за 2016 г. МИГ посочва проблем
при разработването на процедурите за подбор на проекти към стратегията за ВОМР,
които трябва да отговаят едновременно на ПМС № 161 от 4.07.2016 г. за определяне на
правила за координация между управляващите органи на програмите и местните
инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението
на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020г. и
разработените Минимални изисквания по отношение на процедурата на МИГ/МИРГ за
подбор на проекти към стратегията за ВОМР и Наредба № 22 от 14 декември 2015г.
МИГ припознава като ползата, ако същите са унифицирани за многофондовите
стратегии и съгласувани от УО на съответните програми и предоставени от УО на
ПРСР на Местните инициативни групи.
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 аз 2017 г. МИГ посочва следните
проблеми:
- Промени в нормативната база, регламентираща прилагането на подхода ВОМР
(измененията на Указанията на Управляващите органи при изготвянето на Условията за
кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурите, които пък от своя страна са
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продуктувани от измененията на основната нормативна уредба – ЗУСЕСИФ и ПМС
№161), довели до невъзможност за откриване на прием за проекти към стратегията за
ВОМР;
- Закъснение от страна на ДФЗ за предоставяне на необходими за откриването на
приеми по стратегията документи, което също е попречило за изпълнение на
индикативната работна програма по изпълнението на стратегията;
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 аз 2018 г. МИГ посочва следният
основен проблем:
- За 2018 г. като единствен проблем МИГ идентифицира бавния съгласувателен
процес на Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурите от
ОПРЧР 2014-2020г.
При изпълнение на дейностите по подмярка 19.4 аз 2019 г. МИГ посочва следният
основен проблем:
- За 2019 г. като единствен проблем МИГ идентифицира бавния процес на
разглеждане на процедурите по ПРСР от страна на ДФЗ – Разплащателна агенция.
4.2.9. Изводи и препоръки
През 2016 г. МИГ „Ардино - Джебел“ е извършила необходимите дейности за
изпълнение на стратегията за ВОМР. МИГ е осигурила договори с изпълнители на
основни за изпълнението на стратегията дейности, информирала е местната общност
относно дейностите по изпълнение на стратегията за ВОМР, изготвила е важни
документи за работа на МИГ, взела е участие в работна среща с други МИГ,
представители на МЗХ и ДФЗ. МИГ е използвала целия заявен бюджет, което говори за
извършеното добро планиране на необходимите средства за 2016 г. и е поставила
основите за успешното прилагане на стратегията за ВОМР. Постигнати са не високи
стойности на резултатите на индикаторите за обучени и консултирани хора от
територията предвид краткия срок от един месец, с който е разполагала МИГ (от
29.11.2016 г. до 31.12.2016 г.).
За 2017 г. МИГ е организирала и провела обучения за местни лидери,
потенциални бенефициенти и за членовете на групата за прилагане на стратегията.
МИГ е провела информационна кампания, представяща всички аспекти от прилагането
на стратегията за ВОМР. МИГ не е реализирала единствено дейностите, свързани с
прием на проектни предложения и с оценката на проекти поради причини, описани погоре. Стойностите на индикаторите за брой участниците в обучения и в семинари и
информационни срещи е на високо ниво. Може да се заключи, че за 2017 г. МИГ е
предприела правилни действия спрямо създалата се обстановка при прилагането на
подхода ВОМР, като е подготвила изпълнението на стратегията за 2018 г.
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През 2018 г. МИГ е извършила необходимите действия за обучение и
информиране на местната общност, като най-важното – организирала е оценката на
получените по откритите приеми проекти. През 2018 г. МИГ е извършила дейностите
по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, спазвайки нормативно установените
изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на местната общност.
През 2019 г. МИГ е запазила тенденцията от предходната година и е извършила
необходимите действия за обучение и информиране на местната общност, продължила
е с процесите по оценката на получените проекти по планираните за 2019 г. приеми. По
някой мерки от СВоМР финансовият ресурс е изчерпан. През 2019 г. МИГ е извършила
дейностите по подмярка 19.4 на високо професионално ниво, спазвайки нормативно
установените изисквания и срокове и отговаряйки на очакванията на местната общност.
В заключение може да се посочи, че към момента на изготвяне на настоящата
оценка МИГ изпълнява успешно дейностите по подмярка 19.4. От много голямо
значение за това е опитът и професионализмът на членовете на екипа на МИГ, на
членовете на УС, както и подкрепата на местната общност за групата.
5. Заключение
От събраната и представена в настоящия документ информация е видно, че в
изпълнение на подмярка 19.2 МИГ „Ардино - Джебел“ е извършила приеми на
проектни предложения по 12 от общо 15 мерки от стратегията за Водено от общностите
местно развитие. По 10 от мерките са получени общо 44 проекта, а са одобрени 24
проекта, като 19 са отхвърлени, а един проект е поставен в резервен списък.
Бенефициент с одобрен проект по мярка 001-3 е отказал да сключи договор. По мярка
7.6 е отворена процедура, но в МИГ не са получени проектни предложения и целият
бюджет е наличен. По мерки 7.5, 8.6 и 120 от СВОМР, финансирани от ПРСР, не са
отваряни приеми до момента. Общата заявена субсидия на одобрените от МИГ
проектни предложения е в размер на 2,434,565.15 лева, което е 42,15 % от общия
финансов размер на стратегията. Следва да се има предвид, че по мерки 7.5, 7.6, 8.6,
120, 001-1 ОПИК и мярка 001-3 ОПРЧР, по която бенефициентът е отказал да сключи
договор целият разполагаем бюджет е на лице. От одобрените проектни предложения
са сключени 10 договора. Разпределението на договорите по мерки са представени в
следващата фигура.

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД 50-198/29.11.2016г.

Фигура 5. Сключени договори по мерки от СВОМР на МИГ „Ардино Джебел“
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Към дата 31.12.2019 г. МИГ има сключени 10 договора по 6 мерки, както следва:
1 договор по мярка 4.1, 2 договора по мярка 001-1 (ОПРЧР), 2 договора по мярка 001-4,
2 договора по мярка 001-5, 2 договора по мярка 002-3 и 1 договор по мярка 001-2
„Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино Джебел“.
Местната инициативна група е одобрила проекти за почти целия финансов ресурс
по мерки 4.1, 4.2, 001-1 ОПРЧР, 001-5 и 002-3. По мерки 6.4, 7.2 и 001-4 МИГ е
одобрила проекти за около половината от разполагаемия по стратегията за ВОМР
бюджет.
Видно от представената информация е, че МИГ е извършила значителна по обем
работа и се е справила успешно с възникналите по време на изпълнението на
стратегията предизвикателства. Предстои да се получи информация от ДФЗ и УО на
ОПИК относно извършените от МИГ процедури и оценки на проекти, които не са
разгледани от Управляващите органи, да се сключат договори с одобрените
бенефициенти и след това може да се получи най-точна информация относно степента
на договаряне на средствата по проекта.
В заключение може да се направи извод, че към 31.12.2019 г. МИГ „Ардино Джебел“ е постигнала високо ниво на изпълнение на стратегията за ВОМР. Поради
причини извън компетенцията на МИГ все още не са постигнати индикаторите от
стратегията, касаещи подмярка 19.2.
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Основната препоръка към МИГ за успешното прилагане на стратегията за ВОМР
е да продължи да работи както през периода, предмет на настоящата оценка. Според
събраната и анализирана информация местната група е успяла да се справи на високо
ниво с изпълнението на своята стратегия и е преодоляла възникналите по време на
оценявания период трудности и проблеми.
Изпълнението на подмярка 19.4, осигуряваща средствата за управление и
популяризиране на стратегията за ВОМР на МИГ „Ардино - Джебел“ е извършено от
МИГ с висока прецизност, професионализъм, гъвкавост и умение за планиране.
Фигура 6. Изпълнение на бюджета по подмярка 19.4 от страна на МИГ
„Ардино - Джебел“. За 2019 г. данни не са представени, т.к. МИГ не е отчела
разходите по извършените дейности и средствата не са възстановени.
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Видно от информацията на фигурата е, че МИГ е извършила и отчела към ДФЗ
обосновани разходи, които почти изцяло са били възстановени. Това е доказателство за
точната и професионална работа на екипа на МИГ. Доброто планиране от страна на
МИГ на средствата за управление се доказва от факта, че за трите години – 2016 г.,
2017 г., и 2018 г., предмет на настоящата оценка МИГ няма извършена нито една
промяна в одобрените си бюджети. За 2019 г. данни не са представени, т.к. МИГ не е
отчела изцяло разходите по извършените дейности и средствата не са възстановени.
МИГ е постигнала успешно изпълнение на дейностите по подмярка 19.4,
спазвайки всички нормативни изисквания и провеждайки интензивна кореспонденция с
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони, Управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Управляващия орган
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и Държавен фонд
„Земеделие“.

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие
№ РД 50-198/29.11.2016г.

Основна препоръка от настоящата оценка е МИГ да продължи да изпълнява
задълженията си при прилагането на стратегията за ВОМР на високо професионално
ниво.
За успешното прилагане на стратегията за ВОМР МИГ „Ардино - Джебел“ следва
да извършва периодична текуща оценка на този процес. По този начин МИГ може да
получи важна информация относно прилагането на СВОМР, базираща се на извършен
анализ, която да бъде използвана за взимането на съответните управленски решения
когато е необходимо.
6. Използвани съкращения
ВОМР
ДФЗ
ЗПЗП
ЗУСЕСИФ
ИЕ
ИСАК
ИСУН
КИП
КППП
МИГ
ОС
ПКПП
ПРСР
ОПИК
ОПРЧР
ПППП
СВОМР
УО
УС

Водено от общностите местно развитие
Държавен фонд „Земеделие“
Закон за подпомагане на земеделските производители
Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни
фондове
Изпълнителен екип
Интегрирана система за администриране и контрол
Интегрирана система за управление и наблюдение
Комисия за избор на проекти
Комисия за подбор на проектни предложения
Местна инициативна група
Общо събрание
Процедура и критерии за подбор на проекти
Програма за развитие на селските райони
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Процедура за подбор на проектни предложения
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Управляващ орган
Управителен съвет

