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1.1. Списък на съкращенията (ако е необходимо)
ЕС – Европейски съюз
КИП – Комисия за избор на проекти
МЗХ – Министерство на земеделието и храните
МИГ – Местна инициативна група
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ОД ДФЗ – Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие”
РА – Разплащателна дирекция
СМР – Стратегия за местно развитие
УО – Управляващ орган
УС – Управителен съвет
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1.2. Кратко резюме на извършената дейност:
Отчетният период - 2012г. беше основен за стартирането и работата по изпълнението на
Стратегията на МИГ ХАРМАНЛИ.
През този период бяха изпълнени дейности по:
 Разработването на нормативни документи за уреждане работата на Сдружението.
 Популяризиране, информиране и публичност на мероприятията от процедурите
залегнали в Стратегията на МИГ Харманли, по предстоящото отваряне на мерките за
кандидатстване.
 Създаване и поддръжка на интернет страница на МИГ Харманли.
 Разработка и направа на всички документи за поканите за кандидатстване и ел.
регистри за завеждане на заявленията, всички чек – листове и готови предварителни
анонси за отварянето на поканите.
 Подготовка и организация за информация и консултации на потенциални
бенефициенти от страна на МИГ Харманли.
 Подготовка, организация и провеждане на публична покана за одобрените в бюджет
2012г. обучения по седем обособени позиции.
 Подготовка и провеждане на три проучвания на територията на МИГ Харманли.
 Организация за прием и регистриране на заявления за кандидатстване, създаване и
поддържане на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие,
тяхното състояние и движение, извършване на проверка за административно
съответствие и допустимост на проектите, извършване на проверка за основателност
на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени
условия. Създаване и поддръжка на система за регистрация и мониторинг.
 Осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите, извършване
на подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти в МИГ
Харманли.
 Подготовка, организация и изпращане на заверени копия на заявленията и на
придружаващите ги документи, списъщи на одобрените 13 проектни предложения по
първа и втора покана одобрени от Комисията за избор на проекти и УС на МИГ
Харманли, в областната ОД ДФЗ-РА гр. Хасково за извършване на проверка за
съответствие с процедурите, описани в Стратегията за местно развитие, критериите за
допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните
разходи.
2. Цели на стратегията за местно развитие.
Стратегическа цел: Развитието на територията на МИГ Харманли като
привлекателно място с преобладаващ дял на младите хора, живеещи на една подредена,
озеленена и чиста територия, обезпечена със съвременна инфраструктура, модерни
комуникации и промишленост, развито селско стопанство, преработваща промишленост
и качествени услуги, които създават възможности за трудова и социална реализация.
Приоритет 1. Подобряване на конкурентоспособността на местните стопански субекти
в областта на земеделието, промишлеността, туризма и услугите и разнообразяване на
местната икономика чрез иновации.
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот и диверсифициране на възможностите
за заетост на територията обхваната от МИГ.
Приоритет 3. Повишаване качеството на човешкия фактор и социалния капацитет на
територията, обхваната от МИГ.
Специфични цели на СМР за територията на МИГ Харманли:
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Приоритет 1. Подобряване на конкурентоспособността на местните стопански субекти в
областта на земеделието, промишлеността, туризма и услугите и разнообразяване на местната
икономика чрез иновации и съвременни практики.
Специфични цели:
 Подобряване на икономическото състояние на земеделските стопанства и прилагане на
съвременни практики за биологично производство.
 Модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите.
 Развитие на туризма и услугите на територията на МИГ Харманли.
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот и диверсифициране на възможностите за
заетост на територията обхваната от МИГ.
Специфични цели:
 Подобряване на условията за живот на територията, обхваната от МИГ Харманли –
селата.
 Диверсифициране на възможностите за заетост.
Приоритет 3. Повишаване качеството на човешкия фактор и социалния капацитет на
територията, обхваната от МИГ.
Специфични цели:
 Изграждане на местен капацитет за изпълнение на СМР и ПРСР.
3. Кратко описание на изпълнението на СМР:
Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във
връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите
действия за преодоляването им.
По Договор № РД 50-151/ 13.10.2011г. през периода бяха изпълнени планираните за 2012
година дейности по мярка 431.1. „Управление на местни инициативни групи, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” и дейности по мярка 41.
„Прилагане на стратегии за местно развитие”.
Същинската дейност по прилагането на мерки от Стратегията за местно развитие стартира
през месец февруари с назначаването на Екипа на МИГ Харманли.
По процедура 1 – Обявяване на покани – извършени са всички дейности:
Бяха разработени пакети от документи за кандидатстване, Ръководство за кандидатстване,
брошури, насоки и указания по всички мерки от стратегията.
През отчетния период бяха обявени три покани за подаване на заявления за кандидатстване по
всички мерки от стратегията за местно развитие. Кратки анонси и поканите за кандидатстване
се публикуваха на страницата на МИГ Харманли, на страницата на Община Харманли, в
сградата на община Харманли и в кметствата по отделните населени места, както и съобщения
в следните местни и регионални медии: в-к Наблюдател, в-к Харманлийски новини.
По процедура 2 - Информиране, консултиране и подпомагане на подготовката на проекти на
потенциалните кандидати - извършени са всички дейности:
Информационната кампания по всички мерки бе постоянна, информация и документите за
кандидатстване по отделните мерки бяха публикувани на уеб-страницата на МИГ Харманли.
Периодично в местните печатни медии – в-к Наблюдател, в-к Харманлийски новини, се
публикуваха материали, посветени на изпълнението на СМР. Текстовете се подготвиха от
екипа на МИГ. На страницата на МИГ Харманли към всяка мярка има секция „Въпроси и
отговори”. Бяха проведени 13 информационни дни/обучителни семинари в населените места
от община Харманли. Проведоха се 64 консултации в офиса на сдружението. Периодично се
актуализираха документите на сайта, във връзка с промените в наредбите по различните
мерки. Беше отпечатано и публикувано на електронната страница Ръководство за
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кандидатстване по СМР. Бяха издадени 3 броя информационни бюлетини – в края на всяко
тримесечие.
По процедура 3 - Приемане и регистриране на заявления за кандидатстване - извършени са
всички дейности:
През отчетния период бяха приети 22 заявления за кандидатстване. При приема на пакетите
документи бяха попълнени съответните чек-листове за документална проверка. Данните се
въведоха в електронен регистър – част от създадената система за регистрация и мониторинг.
Приема се осъществи съгласно индикативния график, одобрен от УС на МИГ Харманли.
По процедура 4 – Създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по
Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение - извършени са всички
дейности:
Разработи се единна електронна база данни – система за регистрация и мониторинг, за целите
на отчетността по изпълнение на стратегията и за извличане на агрегирана информация по
отделните мерки. Поддържа се ежедневно актуална информация.
По процедура 5 - Проверка за административното съответствие и допустимост на проектите извършени са всички дейности:
На 19 от входираните проекти беше извършена проверка за административно съответствие и
допустимост в съответния седемдневен срок. Бяха изготвени контролни листи, оценителни
листи, протоколи и доклади. Провери се съответствието с формалните изисквания към
документите и съответствие с условията за допустимост на кандидатите, дейностите,
разходите съгласно СМР, Наредба 23 и наредбата за съответната мярка по ПРСР.
По процедура 6 – Проверка за основателност на предложените разходи, липса на двойно
финансиране и изкуствено създадени условия- извършени са всички дейности:
На 16 от входираните проекти беше извършена проверка за основателност на предложените
разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия. Провери се
основателността на разходите съгласно СМР, Наредба 23 и наредбата за съответната мярка по
ПРСР. Бяха изготвени контролни листи, оценителни листи, протоколи и доклади.
По процедура 7 - Техническа експертна оценка и класиране на заявленията за кандидатстванеизвършени са всички дейности:
След публикуване на първата покана за отваряне на мерките от СМР, МИГ Харманли обяви
конкурс за външни експерти, които да извършват техническа оценка на заявленията за
кандидатстване, отговарящи на критериите за допустимост и преминали успешно проверката
за административно съответствие.
Разработиха се критерии и ред за избор на външни експерт-оценители и бяхаобсъдени и
утвърдени от УС на МИГ.
Поканата за отваряне на конкурса беше публикувана в регионалните медии (в-к Хасковска
Марица, 1), както и в следндтд националнд медиия: приложение К3 Кариери на в-к Капитал.
Управителният съвет на МИГ Харманли проведе среща за избор на експерт-оценители.
Те участваха на ротационен принцип в оценяването на заявленията за кандидатстване, в
зависимост от фокуса на подадените заявления. С одобрените експерт-оценители се сключиха
рамкови договори със срок на действие до края на 2013 г. За всички подадени заявления за
кандидатстване експерт-оценителите подписха декларация за липса на конфликт на интереси.
Управителният орган на МИГ Харманли утвърди експерт-оценителите за всяка покана
подадени заявления за кандидатстване.
Всяко заявление за кандидатстване се оцени от двама външни експерт-оценители.
Техническото оценяване се извърши в рамките на 40 календарни дни след крайната дата на
съответната покана, съгласно предварително зададени критерии.
Заявленията се качиха в защитена с парола специална секция на системата за регистрация и
мониторинг на МИГ, като всеки оценител получи ключ за достъп до тях, за да може да ги
изтегли. Изготвиха се индивидуални оценки, доклади, протоколи, протоколи от консенсусни
срещи, ранжирани списъци на одобрените проекти. Ранжираните списъци и оценките бяха
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предадени на КИП. На 13 –те входирани проекта по първа и втора покана бе извършена
техническа експерттна оценка и класиране на заявленията за кандидатстване.
Възникнали трудности:
По отношение на втори етап на техническото оценяване – консенсусни срещи в офиса на МИГ
Харманли на всички експерт-оценители, участвали в оценяването на проектопредложения в
рамките на една покана – експерт-оценителите са лица от територията на цялата страна и е
много трудно да се насрочи среща, така че да присъстват всички експерт оценители от една
покана. В стратегията е изрично посочено, че ако разликата между оценките на двамата
експерт-оценители е до 20% от максималния възможен брой точки при приложението на
техническите критерии за оценка, които могат да бъдат присъдени на дадено
проектопредложение, то консенсусната оценка се формира като средно аритметично на
оценките на двамата експерт-оценители както по индивидуалните критерии, така и при
общата оценка. В този случай става напълно излишно събирането на експерт-оценителите за
консенсусни срещи, тъй като общата оценка трябва задължително да е средно аритметична от
оценките на двамата независими експерт-оценители.
Предприети действия:
По решение на годишното Общо събрание на сдружение „МИГ Харманли” - подаване на
искане за промяна на стратегията за местно развитие, в което да се поиска отпадането на втори
етап от техническата оценка.
По процедура 8 – Подготовка и провеждане на заседания на Комисията за избор на проекти
към МИГ Харманли- извършени са всички дейности:
Комисията за избор на проекти се формира до 15 календарни дни след крайната дата за прием
на заявления за кандидатстване по съответната покана с решение на Управителния орган на
МИГ. Преди започване на работа на Комисията за избор всички нейни членове подписаха
декларации за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси.
С цел осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на Комисията за избор на
проекти, като наблюдатели (без право на глас) по време на заседанието се поканиха за участие
в нейната работа следните външни лица: представител на Общото събрание на МИГ,
определен с решение на Общото събрание, представител на местни неправителствени
организации и двама представители на местни медии. Наблюдателите също подписаха
декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси.
Екипът на МИГ Харманли изготви правила за работа на Комисията за избор, които се
утвърдиха от УС на МИГ. Бяха проведени по две заседания на КИП по всяка от двете
приключили през периода покани. Извършени бяха и посещения на място на всички
бенефициенти, подали проекти. Изготвени бяха таблици с комплексни оценки, протоколи,
доклади, основни и резервни списъци. Проведоха се заседания на УС на МИГ Харманли,
където се приеха резултатите от техническите оценки и от проверките на място. Издадени
бяха решения за окончателно класиране на одобрените проекти.
По процедура 9 – Уведомяване на Областната дирекция на фонда - отдел "Прилагане на схеми
и мерки за подпомагане” - извършени са всички дейности:
Заверени копия на заявленията от основния и резервния списък, както и на придружаващите
ги документи, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ Харманли и одобрени от
УС на МИГ и по двете приключили през периода покани бяха подадени в Областната
дирекция на фонда - отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", по седалище на
МИГ, за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за
местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на
проекта и планираните разходи.
Възникнали трудности:
Забавяне във времето на извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в
Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за
допустимост на проекта и планираните разходи в ДФЗ – РА. Трудностите се състоят в това, че
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бенефициентите започнаха да оттеглят проектите си. Ние бяхме организацията, която накара
тези хора да повярват в Европейските ценности, да тръгнат да работят за да модернизират
земеделските си производства, да разнообразят своята дейност, да тръгнат да правят своя
малък бизнес и в крайна сметка да намерят прехраната за себе си, за своите семейства и
вероятно да създадат някое и друго работно място. За съжаление ние не можем да им дадем,
какъвто и да било отговор – кога ще бъдат одобрени, кога ще се подписват договорите и кога
ще започнат да изпълняват дейностите си по проектите.
Ние сме задължени да договорим целия си бюджет по Стратегиите за местно развитие да края
на 2013 г., т.е остава ни по-малко от една година.
Предприети действия:
По рещение на годишното Общо събрание на сдружение „МИГ Харманли” - подаване на
искане за промяна на стратегията за местно развитие, в което да се поиска удължаване на
приема вместо до края на юни 2013 – до 30.09.2013г
Таблица 1
Индикатор

Цел
за
периода
2007 – 2013
според
СМР

Постигнат
о
за
периода на
годишния
доклад

Постигнато
периода
началото
прилагане
стратегията,
включително
периода,
обхванат
годишния
доклад

за
от
на
на

от

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

694.625

Общ брой на населението, обхванато от
МИГ в СМР

24947

Брой проекти, финансирани от СМР
Брой участници,
обучение

успешно

завършили

30

0

0

325

197

197

4. Управление на Местната инициативна група.
Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на
управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива),
промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.
Пред отчетния период бяха проведени 2 общи събрания на сдружението, на които се прие
годишен доклад на сдружението за 2011г., годишен доклад за изпълнение на СМР за 2011г.,
бяха приети 28 нови членове и състава достигна до 55, промени се устава на сдружението.
Промени се броя членове и състава на Управителния съвет. Проведени бяха 23 заседания на
УС на МИГ Харманли с приети 84 Решения. Издадени бяха 105 заповеди на Председателя и
Изпълнителния директор на МИГ Харманли. На 15.02.2012г. на Общо събрание бяха приети
28 нови члена и състава достигна до 55. Адреса и седалището на управление на сдружението
бе преместено с намирането и започване на работа на новия офис на ул.Петко Каравелов” № 2.
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На 03.12.2012г. бе върчена заповед за тримесечно предизвествие за прекратяване на трудовия
договор на изпълнителния директор на МИГ Харманли – г-н Валери Монков, на основание
Решение № 110 от Протокол №33/16.11.2012г. на УС на МИГ Харманли, за времето от
03.12.2012г. до 01.03.2013г. включително.
5. Индикатори.
Попълват
се
таблиците
с
видовете
индикатори.
допълнителни/специфични индикатори от СМР.
Таблица 2
Вид
индикатор

Изходен

Индикатор

Добавя

Цел до края Постигнато
на
в периода,
стратегията обхванат от
доклада

се

таблица

с

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

Брой
консултирани
потенциални
бенефициенти

70

64

64

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

735

526

526

Брой подадени заявления
за кандидатстване по СМР

58

22

22

Дял
на
одобрените
заявления
за
кандидатстване, %

50

86

86

Таблица 3
Индикатор

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

Стойност
съобразноСтойност
съобразно
специфичните цели запостигнатото
за
периода 2007-2013
периода на отчитане
39

23

325

197

410

367
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Таблица индикатори по СМР:
Индикатори по отношение на цялостното прилагане на СМР за територията на МИГ
Харманли
Вид
индикато
р
Изходен

Резултат

Индикатор

Мерна
единица

Цел до края
на СМР

Брой
Брой
информационни
дни/обучителни
семинари
за
подаване
на
заявления
за
кандидатстване

17

13

Постигнато
от началото
на
изпълнението
до момента
13

Брой
подадени Брой
заявления
за
кандидатстване

60

22

22

Брой
проекти, Брой
финансирани по
СМР

30

0

0

Брой
Брой
бенефициенти,
подпомогнати по
СМР

58 – подали
заявления за
кандидатстван
е

22 – подали
заявления за
кандидатстван
е

22 – подали
заявления за
кандидатстван
е

Подкрепени
новосъздадени
микропредприяти
я

Брой

3

0

0

Подкрепени
проекти за нови
туристически
дейности

Брой

1

0

0

Създадени
постоянни
работни места

Брой

23

0

0

Създадени
временни работни
места
Население
от
територията,
което се ползва от
подобрени услуги
Стопанства
прилагащи
биологично
земеделие

Брой

60

0

0

Дял
в 5%
процент
и

0

0

Брой

0

0

2

Изпълнено
през отчетния
период

9

Увеличение
на
реализираните
нощувки в бази за
настаняване
на
територията
Създадени нови
производства

Дял
в 10%
процент
и

0

0

Брой

0

0
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6. Прилагане на Стратегия за местно развитие.
Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие – подход и стъпки.
Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на
извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на
периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно
развитие съобразно приложения план, разработен от МИГ.
6.1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията
Целите на стратегията за местно развитие за територията на община Харманли са базирани на
целите и приоритетните оси на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР2007 - 2013/
с акцент върху стратегическата цел, насочена към изграждане на разнообразни възможности за
заетост, подобряване качеството на живот на територията на МИГ Харманли, изграждане на
социален капацитет и придобиване на умения за прилагане на ЛИДЕР подхода.
6.2. Стратегически цели – формулировката по стратегията
Стратегическа цел: Развитието на територията на МИГ Харманли като привлекателно място
с преобладаващ дял на младите хора, живеещи на една подредена, озеленена и чиста
територия, обезпечена със съвременна инфраструктура, модерни комуникации и
промишленост, развито селско стопанство, преработваща промишленост и качествени услуги,
които създават възможности за трудова и социална реализация.
6.3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка
Приоритет 1. Подобряване на конкурентоспособността на местните стопански субекти в
областта на земеделието, промишлеността, туризма и услугите и разнообразяване на местната
икономика чрез иновации и съвременни практики.
Специфични цели:

Подобряване на икономическото състояние на земеделските стопанства и прилагане на
съвременни практики за биологично производство.
СЦ1.1 – Подобряване на икономическото състояние – мерки 121, 311 и 312

Модернизиране на технологичната база и насърчаване на иновациите.
СЦ1.2 – Модернизиране на технологичната база – мерки 121, 226 и 312

Развитие на туризма и услугите на територията на МИГ Харманли.
СЦ1.3 – Туризъм и услуги – мерки 311, 312 и 313
Приоритет 2. Подобряване качеството на живот и диверсифициране на възможностите за
заетост на територията обхваната от МИГ.
Специфични цели:
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Подобряване на условията за живот на територията, обхваната от МИГ Харманли –
селата.
СЦ2.1 – Подобряване на условията за живот – мерки 321 и 322

Диверсифициране на възможностите за заетост.
СЦ2.2 – Диверсифициране на възможностите за заетост – мерки 311, 312 и 313
Приоритет 3. Повишаване качеството на човешкия фактор и социалния капацитет на
територията, обхваната от МИГ
Специфични цели:

Изграждане на местен капацитет за изпълнение на СМР и ПРСР.
СЦ 3.1 – Изграждане на местен капацитет за изпълнение на СМР и ПРСР – мерки 421 и 431-1
6.4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления
за настоящата година
Всички мерки от СМР са постоянно отворени, като заявленията за кандидатстване се приемат
към края на всяко календарно тримесечие след старта на изпълнение на СМР.

121
226
311
312
313
321
322

Модернизиране на земеделските стопанства
Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
Разнообразяване към неземеделски дейности
Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Насърчаване на туристическите дейности
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
Обновяване и развитие на населените места

Сдружение МИГ Харманли изпълнява одобрената Стратегия за местно развитие от
м.февруари 2012г. Приет бе Индикатевен график за 2012г. и целия срок за приемане на
документи на кандидати с проекти до 30.06.2013г. на заседание на УС на МИГ Харманли от
30.01.2012г., периода бе разделен на 5 покани за прием на заявления, както следва:
1. Покана № 1 – 04.04.2012 – 29.06.2012г.
2. Покана № 2 – 05.07.2012 – 03.10.2012г.
3. Покана № 3 – 08.10.2012 – 04.01.2013г.
4. Покана № 4 – 08.01.2013 – 02.04.2013г.
5. Покана № 5 – 08.04.2013 – 30.06.2013г.
През октомври 2012 бе утвърден годишния график за 2013 година.
6.5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР:
1. Разработването на нормативни документи за уреждане работата на Сдружението:
- Правилник за вътрешния трудов ред в Сдружение МИГ Харманли.
- Вътрешни правила за работа в Сдружение МИГ Харманли.
- Вътрешни правила за работната заплата.
- Приемане на предложение от Изпьлнителния директор за лансиране на консурс за
експерт-оценители.
- Вътрешни правила за работа, прилагане и изпълнение за всички процедури, залегнали
в Стратегията за местно развитие, както следва:
-Вътрешни правила за прием на документи
-Вътрешни правила за администравно съответствие и допустимост.
-Вътрешни правила за одобрение на разходите, двойно финансиране и изкуствено
създадени условия.
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-Вътрешни правила за въвеждане на база данни.
-Вътрешни правила за техническа и експертна оценка
-Витрешни правила за избор и работа на КИП/Комисията за избор на проекти/.
-Вътрешни правила за одобрение на проекти от УС на МИГ Харманли и изготвяне на
списъци за ДФЗ-РА.
-Вътрешни правила за подготовка на документи и участие в публични покани по ЗОП.
-Вътрешни правила за процедура за избор на изпълнител за доставка на стоки и услуги.
-План за документооборота на счетоводните документи.
2. Със заповеди на Председателя на УС и Изпълнителния директор бяха направени и въведени
в действие:
- Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни в МИГ Харманли.
Регистрация в Комисията за защита на личните данни.
- Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Сдружение МИГ
Харманли.
3. Приемане и одобрение от УС на МИГ Харманли на:
- Индикативните графици за 2012 и 2013г. за прием на проекти.
- Поканите по съответните мерки и утвърждаване на заповедите за прилагането им, за
прием на заявления за кандидатстване по първата покана от 04.04.2012-29.06.2012, за прием на
заявления за кандидатстване по втора покана от 05.07.2012 – 03.10.2012г. и за прием на
заявления за кандидатстване по трета покана от 08.10.2012 - 04.01.2013г.
- утърди критерии за избор на експерт – оценители.
- избра Комисии за избор на експерт-оценители
- предложение към Общото събрание за избор на 3-ма членове на Общото събрание за
участие в Комисиите по избор на проекти, без право на глас, като наблюдатели.
4. Бяха пуснати обяви във в. Дневник и в. Хасковска Марица за набирането на експертоценители, както и в много други безплатни сайтове.
5. Направени бяха всички ел.регистри за завеждане на заявленията, всички чек – листове,
регистър за приемане и регистриране на получените оферти и предварителни анонси за
отварянето на поканите.
- Разработване и направа на информационна система за регистрация и мониторинг,
поддържаща база от данни на подадените заявления, тяхното състояние и движение и
сключените договори.
- Подготовка на документации и указания за кандидатстване по седемте мерки от
Стратегията, по които започна прием от 4 април 2012г.
6.6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос
1 от ПРСР).
През отчетния период бяха приети 12 проектни предложения по ос 1 от ПРСР:
Мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства:
Подадени заявления за кандидатстване
№
002

Кандидат

Наименование на проекта

Даниел Иванов
Жеков отхвърлен

Създаване на ново насаждение
от десертни лозя в землището на
с. Коларово, общ. Харманли
Доставка на земеделска техника
и инвентар за обработка на
почвата

003
Апти Шабан

Обща стойност

Стойност на
БФП

191 081,53 лв

114 648,91 лв

166 581,00 лв

83 290,50 лв
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Доставка на земеделска техника
и инвентар за обработка на
почвата

155 043,00 лв

93 025,80 лв

006

Мирослав Нейков Доставка на земеделска техника
- оттеглен
и прикачен инвентар

118 101,00 лв

70 860,60 лв

007

Доставка на земеделска техника
и прикачен инвентар

195 387,00 лв

117 232,20 лв

132 703,00 лв

79 621,80 лв

195 485,75 лв

117 291,45 лв

195 553,66 лв

78 221,46 лв

ЗК Напредък

Доставка на земеделска техника
и прикачен инвентар
Закупуване на земеделска
техника
Закупуване на земеделска
техника за отглеждане на
зърнено-житни, маслодайни и
фуражни култури

ЗКПУ Коларово

Доставка на земеделска техника
за обработка на почвата

99 210,84 лв

49 605,42 лв

Създаване на ново насаждение
от десертни лозя в землището на
с. Коларово, общ. Харманли

191 081,53 лв

114 648,91 лв

004
Ерджан Юсуф

008
009

Добри Добрев
Динко Христов
Станислав
Манолов

010

013

014

Даниел Иванов
Жеков

Кремена
Живкова
015
111 213,23 лв
66 727,93 лв
Делчева Доставка на машини и инвентар
оттеглен
за обработка на почвата
Кремена
017
111 213,23 лв
66 727,93 лв
Живкова
Доставка на машини и инвентар
Делчева
за обработка на почвата
Един проект беше отхвърлен при извършавне на посещения на място от КИП, поради
несъответствие в декларираните обстоятелства.
Два от проектите бяха оттеглени от кандидатите.
Одобрени проекти по мярка 121:
№

Кандидат

Ерджан Юсуф
Добри Добрев

Доставка на земеделска
техника и прикачен инвентар

195 387,00 лв

117 232,20 лв

Доставка на земеделска
техника и прикачен инвентар
Закупуване на земеделска
техника
Закупуване на земеделска
техника за отглеждане на
зърнено-житни, маслодайни и
фуражни култури

132 703,00 лв

79 621,80 лв

195 485,75 лв

117 291,45 лв

195 553,66 лв

78 221,46 лв

003
Апти Шабан
004
007
008
009

Динко Христов
Станислав
Манолов

010
ЗК Напредък

Обща стойност

Стойност на
БФП

Наименование на проекта
Доставка на земеделска
техника и инвентар за
обработка на почвата
Доставка на земеделска
техника и инвентар за
обработка на почвата

166 581,00 лв

83 290,50 лв

155 043,00 лв

93 025,80 лв
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013
ЗКПУ Коларово
014

Общо:

Доставка на земеделска
техника за обработка на
почвата

Даниел Иванов Създаване на ново насаждение
Жеков – в
от десертни лозя в землището
резервен списък на с. Коларово, общ. Харманли

99 210,84 лв

49 605,42 лв

191 081,53 лв

114 648,91 лв

1 331 045,78 лв.

732 937,54 лв.

Разпределението на общия публичен принос на средствата за 2012г. по мярка 121 е 700 000лв.
Тъй като одобрените проекти са с искана безвъзмездна помощ на стойност 732937,54лв. –
проект с вх. № МХ-121-2-014 беше оставен в резервен списък съгласно разписаното в СМР.
Проектите са подадени за разглеждане в ДФЗ-РА. Последният проект, посочен в таблицата за
подадените проекти по мярката е по трета покана и не е преминал през всички етапи на
оценка, които ще продължат и през 2013 година. Остатък от средствата по мярка 121 за 2012г.
без проекта в резевния списък е в размер на 81711,37лв.
Индикатори по Мярка 121 от СМР за територията на МИГ Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до края
Изпълнено
Постигнато
индикатор
единица
на СМР
през
от началото
отчетния
на
период
изпълнението
до момента
Брой проекти, Брой
8
0
0
Изходен
финансирани
по мярката
Брой
Брой
16
подали 12
подали 12
подали
бенефициенти,
заявления за заявления за заявления за
подпомогнати
кандидатстане кандидатстане кандидатстане
по мярката
Общ обем на хил.лв.
900 000.00
0
0
инвестициите
Създадени
Брой
5
0
0
Резултат
работни места
Стопанства
Брой
2
0
0
прилагащи
биологично
земеделие
Дял на жени и В %
30%
0
0
млади
фермери,
подкрепени по
мярката
Дял на
В%
15%
0
0
инвестициите
директно
свързани с
модернизиране
на
животновъдни
14

ферми
 Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).
През отчетния период не бяха подадени проектни предложения по ос 2 от ПРСР.
Мярка 226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности.
Остатъка от средствата по мярка 226 е в размер на 330 000лв.
Индикатори по Мярка 226 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до
Изпълнено Постигнато
индикатор
единица
края на
през
от началото
СМР
отчетния
на
период
изпълнението
до момента
Брой
проекти,
Брой
1
0
0
Изходен
финансирани по
мярката
Брой
Брой
1
0
0
бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Площ
гори, ха
15 000
0
0
обхванати
от
мероприятия
за
превенция
Създадени
Брой
10
0
0
Резултат
временни работни
места

Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и
разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).
През отчетния период бяха приети 10 проектни предложения по ос 3 от ПРСР:
Мярка 311 Разнообразяване към неземеделски дейности:
Подадени заявления за кандидатстване:
№
005

Кандидат

Наименование на проекта

ЕТ Илиндан- Генчо
Милков

Изграждане на магазин за
хранителни стоки и кафе

Обща стойност
118 618,00 лв

Стойност на
БФП
83 032,77 лв

Одобрени проекти по мярка 311:
№
005

Кандидат

Наименование на проекта

ЕТ Илиндан- Генчо
Милков

Изграждане на магазин за
хранителни стоки и кафе

Обща стойност
118 618,00 лв

Стойност на
БФП
83 032,77 лв

Разпределението на общия публичен принос на средствата за 2012г. по мярка 311 е 120 000лв.
Проекта е подаден за разглеждане в ДФЗ-РА. Остатъка от средствата по мярка 311 е в размер
на 36967,23лв.
Индикатори по Мярка 311 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до края
Изпълнено
Постигнато от
индикатор
единица
на СМР
през отчетния
началото на
15

период
Изходен

Резултат

Брой проекти,
финансирани
по мярката
Брой
бенефициенти,
подпомогнати
по мярката
Общ обем на
инвестициите
Създадени
работни места
Създадени
нови
производства,
услуги,
дейности
на
територията
Дял на жени и
младежи,
заети чрез
реализираните
проекти

изпълнението
до момента
0

Брой

4

Брой

8
подали 1 подал
1 подал
заявления
за заявление за
заявление за
кандидатстване кандидатстване кандидатстване

хил.лв

200 000.00 лв.

0

0

Брой

2

0

0

Брой

4

0

0

В%

35%

0

0

0

Мярка 312- Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.
Подадени заявления за кандидастване:
№
001

Кандидат
Елфи ООД

012

ЕТ Натали - Наталия
Пачеманова Костадин Пачеманов
Гого - Багер ЕООД

018

Бамзи 1 ООД

019

Фемили ООД

011

020
021
Общо

ЕТ Димитринка
Недева
Точаров ЕООД

Наименование на проекта
Закупуване на офис-техника и
компютърен софтуер
Закупуване на оборудване и
съоръжения за нуждите на
рекламна къща в гр. Харманли
Услуги със земекопна техника
Доставка на комбиниран багертоварач
Оборудване и модернизация на
автосериз на териоията на
гр.Харманли област Хасково
Доставка на оборудване на
автосервиз
Изграждане на автосервиз

Обща стойност

Стойност на
БФП

14 285,00 лв

9 999,43 лв

14 089,10 лв

9 862,37 лв

124 600,00 лв

87 220,00 лв

141 504,00 лв

99 052,80 лв

28 443,00 лв

19 910,10 лв

18 308,00 лв

12 815,60 лв

238 075,95 лв

166 653,16 лв
405513.46 лв.

579305.05 лв.

Одобрени проекти по мярка 312:
№

Кандидат

Наименование на проекта

Обща стойност

Стойност на

16

БФП
001
011
012
Общо

Елфи ООД

Закупуване на офис-техника и
компютърен софтуер

ЕТ Натали - Наталия
Пачеманова Костадин Пачеманов
Гого - Багер ЕООД

Закупуване на оборудване и
съоръжения за нуждите на
рекламна къща в гр. Харманли
Услуги със земекопна техника

14 285,00 лв

9 999,43 лв

14 089,10 лв

9 862,37 лв

124 600,00 лв
152 974.10 лв.

87 220,00 лв
107 081.80 лв.

Разпределението на общия публичен принос на средствата за 2012г. по мярка 312 е 700 000лв.
Проектите са подадени за разглеждане в ДФЗ-РА. Последните четири проекта, посочени в
таблицата за подадените проекти по мярката са по трета покана и не са преминали през всички
етапи на оценка, които ще продължат и през 2013 година. Остатъка от средствата по мярка 312
за 2012г. е в размер на 592 918.20лв.
Индикатори по Мярка 312 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна Цел до края
Изпълнено
Постигнато
индикато
единиц
на СМР
през
от началото
р
а
отчетния
на
период
изпълнениет
о до момента
Брой
проекти, Брой
8
0
0
Изходен
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти, Брой
16
подали 7 подали
7 подали
подпомогнати
по
заявления за заявления за
заявления за
мярака
кандидатства кандидатства кандидатства
не
не
не
Общ
обем
на хил.лв. 900 000.00 лв. 0
0
инвестициите
Подпомогнати/създаде Брой
3
0
0
ни микропредприятия
работни Брой
13
0
0
Резултат Създадени
места
Създадени
нови Брой
4
0
0
производства, услуги,
дейности
на
територията
Дял
на
жени
и В%
35%
0
0
младежи, заети чрез
реализираните проекти
Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности
По трите покани не бяха подадени проектни предложения по мярката.
Остатъка от средствата по мярката за 2012г. е в размер на 110 000,00лв.
Индикатори по Мярка 313 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до края
Изпълнено
Постигнато
индикатор
единица
на СМР
през
от началото
отчетния
на
период
изпълнението
до момента
17

Изходен

Резултат

Брой проекти,
финансирани
по мярката
Брой
бенефициенти,
подпомогнати
по мярката
Общ обем на
инвестициите
Брой
на
подпомогнатите
нови
туристически
дейности
Създадени
работни места
Увеличен дял
на
реализираните
нощувки
Увеличен дял
на еднодневни
посетители

Брой

3

0

0

Брой

6
подали 0
заявления
за
кандидатстване

0

хил.лв.

150 000.00

0

0

Брой

1

0

0

Брой

3

0

0

%

10%

0

0

%

20%

0

0

Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.
През 2012г. не бяха подадени проектни предложения по мярката.
Остатъка от средствата по мярката за 2012г. е в размер на 250 000,00лв.
Индикатори по Мярка 321 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до
Изпълнено Постигнато
индикатор
единица
края на
през
от началото
СМР
отчетния
на
период
изпълнението
до момента
Брой
проекти,
Брой
1
0
0
Изходен
финансирани
по
мярката
Брой бенефициенти, Брой
1
0
0
подпомогнати
по
мярака
Общ
обем
на хил.лв.
250 000.00 0
0
инвестициите
лв
Създадени временни Брой
20
0
0
Резултат
работни места
Население
на %
5%
0
0
територията
на
МИГ,
което
се
ползва
от
подобрените услуги
- дял
18

Мярка 322 Обновяване и развитие на населените места
През 2012г. по трета покана за каднидатстване с проекти по СМР по мярката бяха подадени
две проектни предложения.
№

Мярка Кандидат

016

322

Община Харманли

022

322

Община Харманли

Наименование на проекта
Ремонт на читалищни сгради в
с.Лешниково и с.Иваново , Община
Харманли
Реконструкция на улицата край
училището в с.Българин от о.т.203о.т.104-о.т.103-о.т.102-о.т.101-о.т.100о.т.149-о.т.111-о.т.257-о.т.80-о.т.79о.т.82-о.т.68-о.т.69 до о.т.40

Общо

Обща
стойност

субсидия

230 300,00 лв

230 300,00 лв

269 700,00 лв

269 700,00 лв

500 000,00 лв

500 000,00 лв

Разглеждането и оценката на проектите ще се извърши в началото на 2013г.
Остатъка от средствата по мярката за 2012г. е в размер на 400 000,00лв.
Индикатори по Мярка 322 от СМР за територията на община Харманли
Вид
Индикатор
Мерна
Цел до края
Изпълнено
Постигнато от
индикатор
единица
на СМР
през отчетния
началото на
период
изпълнението
до момента
Брой проекти, Брой
3
0
0
Изходен
финансирани
по мярката
Брой
Брой
6
подали 2 подали
2 подали
бенефициенти,
заявления
за заявления за
заявления за
подпомогнати
кандидатстване кандидатстване кандидатстване
по мярката
Общ обем на
хил.лв.
500 000.00 лв.
0
0
инвестициите
Създадени
Брой
30
0
0
Резултат
временни
работни места
Население на дял
60%
0
0
територията
обитаващо
населени
места
с
подобрен
облик


Между-териториално и транснационално сътрудничество.

Беше подадено проектно предложение за техническа помощ по мярка 421 Междутериториално и транснационално сътрудничество за предварителна техническа помощ с рег.
№ 421-8/10.12.2012г. и наименование „Изграждане на партньорство за насърчаване и
разпространение на местни продукти и услуги на териториите покрити от ЛИДЕР”
19

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици
със специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се
доколко балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати
територията на МИГ и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен
изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР.
Посочват се стойност и брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се
напредъка по отделните дейности с планирания график. Задължително се описва включването
на жени, младежи и хора в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по
изпълнение на СМР, колко от тях са кандидатствали с проекти.
7. Проблеми.
Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР
проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване.
-

Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти;

-

Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията;

-

1. По отношение на втори етап на техническото оценяване – консенсусни срещи в
офиса на МИГ Харманли на всички експерт-оценители, участвали в оценяването на
проектопредложения в рамките на една покана – експерт-оценителите са лица от
територията на цялата страна и е много трудно да се насрочи среща, така че да
присъстват всички експерт оценители от една покана. В стратегията е изрично
посочено, че ако разликата между оценките на двамата експерт-оценители е до 20% от
максималния възможен брой точки при приложението на техническите критерии за
оценка, които могат да бъдат присъдени на дадено проектопредложение, то
консенсусната оценка се формира като средно аритметично на оценките на двамата
експерт-оценители както по индивидуалните критерии, така и при общата оценка. В
този случай става напълно излишно събирането на експерт-оценителите за консенсусни
срещи, тъй като общата оценка трябва задължително да е средно аритметична от
оценките на двамата независими експерт-оценители.
2. Забавяне във времето на извършване на проверка за съответствие с процедурите,
описани в Стратегията за местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и
критериите за допустимост на проекта и планираните разходи в ДФЗ – РА.
Трудностите се състоят в това, че бенефициентите започнаха да оттеглят проектите си.
Ние бяхме организацията, която накара тези хора да повярват в Европейските
ценности, да тръгнат да работят за да модернизират земеделските си производства, да
разнообразят своята дейност, да тръгнат да правят своя малък бизнес и в крайна сметка
да намерят прехраната за себе си, за своите семейства и вероятно да създадат някое и
друго работно място. За съжаление ние не можем да им дадем, какъвто и да било
отговор – кога ще бъдат одобрени, кога ще се подписват договорите и кога ще започнат
да изпълняват дейностите си по проектите.
Ние сме задължени да договорим целия си бюджет по Стратегиите за местно развитие
да края на 2013 г., т.е остава ни по-малко от една година.
Какви мерки следва да бъдат предприети.

1. Подаване на искане за промяна на стратегията за местно развитие, в което да се поиска
отпадането на втори етап от техническата оценка.
2. Подаване на искане за промяна на стратегията за местно развитие, в което да се поиска
удължаване на приема вместо до края на юни 2013 – до 30.09.2013г
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8. Информиране.
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в
пресата – местни/ регионални/национални медии.
За популяризиране, информиране и публичност:
а) създаване и поддръжка на интернет страница – създаде се нова интернет
страница, която текущо се поддържа и се актуализират данните; създаде се линк от интернет
страницата на сайта на община Харманли към страницата на МИГ Харманли.
б) публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и
регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за
дейността, покани за организирани събития
Публикуваха се кратки анонси, преди отварянето на всяка от поканите. Направени
бяха публикации в местните медии за отваряне на първа, втора и трета покана за
кандидатстване с проекти от Стратегията за местно развитие и публикации за приетите
проекти.
в) издаване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване,
материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ – Бяха
разработени и отпечатани 1000 броя Брошури и Ръководства за кандидатстване по СМР.
г) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на СМР- Бяха
изработени и поставени 35 броя информационни табели и 5 броя билборди.
д) други дейности за популяризиране, информиране и публичност;
Издадени бяха три броя Информационен бюлетин на „МИГ Харманли” бюлетините бяха
раздадени на жителите на общината.
Проведени бяха срещи разговори от Изпълнителния директор с кметовете и кметските
намесници от всички 24 села в Община Харманли на 29.02. и 14.03.2012г. по предстоящото
отваряне на мерките и организирането на информационните дни през следващия месец.
Проведена бе работна среща на изпълнителния директор на МИГ Харманли с Председателите
на РПК и РКС в гр.Харманли,относно откриване на първата покана и взаимноизгодно
сътрудничество.
Уведомена бе Община Харманли и Общинския съвет на гр,Харманли за стартирането на
изпълнението на Стратегията на МИГ Харманли и отваряне на поканите за кандидатстване с
проекти.
Организирана бе работна среща с бизнеса и НПО във връзка с популяризирането на дейността
на МИГ и кандидатстването по Стратегията за местно развитие. Участници - физически и
юридически лица и НПО. Екип на МИГ.
Организирана и проведена бе работна среща с кметове и кметски наместници във връзка с
популяризирането на дейността на МИГ и кандидатстването по Стратегията за местно
развитие. Участници - кметове и кметски наместници. Екип на МИГ.
Организиране на обучения на местни лидери.
1. Двудневно обучение на потенциални кандидати с проекти – 3 бр.;
2. Еднодневно обучение на бенефициенти, сключили договор към СМР. В обучението
се включиха всички бенефициенти, подали проекти към „МИГ Харманли” – 2 бр..
3. Двудневни обучения по мярки121, 311, 312 и 313 – 4 бр.
4. Финансово управление на прокти – 1 бр..
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9. Планирани дейности.
Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за
придобиване на умения и постигане на обществена активност.
Дейности за изпълнение на СМР съгласно одобрен график:
1. Покана № 1 – 04.04.2012 – 29.06.2012г. изпълнени са процедури от №1 до №9
2. Покана № 2 – 05.07.2012 – 03.10.2012г. изпълнени са процедури от №1 до №9
3. Покана № 3 – 08.10.2012 – 04.01.2013г. изпълнени са процедури от №1 до №4
Проведени са всички информационни дни, планирани за годината.
Дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност:
№ по
Описание на
Дейност
Размер на
Размер Реализирани Степен на
ред
дейността
одобрените
на
дейности изпълнение
(Моля,
разходи за извърше
в%
отбележете,
отчетния
ните
дали
период
разходи
съответнит
за
реализи е дейности
са
ране на
съответн реализирани)
ата
дейност
в лв.
1

1.

2

3
1.1 Проучания на
тема "Биологично
зедеделие"

1.2 Проучване на
тема :
"Аутсорсването на
услугите на
територията на
Проучване на Община Харманли,
предпоставка за
съответната
подобряване
територия и
осигуряване на качеството на живот
информация за на местното
територията и население"
за стратегията 1.3 Маркетингово
проучване на тема
"Развитието на
туристическите
услуги-възможност
за икономическото
съживяване на
икономиката на
територията на МИГ"

4

5

ДА

НЕ

5000,00

4860,00

да

97,20%

5000,00

4800,00

да

96,00%

5000,00

4860,00

да

97,20%

6
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2.

3.

2.1 Организиране на
обучение за 25
човека на
тема"Мярка 121" за 2
дни
2.2 Организиране на
обучение за 25
човека на тема
"Мярка 311" за 2 дни
във връзка
2.3 Организиране на
обучение на
обучение за 25
екипа,
човека на тема
ангажиран в
"Мярка 312" за 2 дни
прилагането на
във връзка
СМР.
2.4 Организиране на
обучение за 25
човека на тема
"Мярка 313" за 2 дни
във връзка
2.7 Организиране на
обучения за 25
човека на тема
"Финансово
управление на
проекти по ПРСР"

3000,00

2760,00

да

92,00%

3000,00

2760,00

да

92,00%

3000,00

2760,00

да

92,00%

3000,00

2760,00

да

92,00%

3000,00

2736,00

да

91,20%

3.1 Разходи за
създаване на
интернет страница

2000,00

1998,00

да

99,90%

3.2 Разходи за
поддържане на
интернет страницата

756,00

756,00

да

100,00%

1200,00

1065,60

да

88,80%

Популязиране,
3.3 Разходи за
информираност
създаване и
и публичност
поддържка на
актуални новини, за
постигане на
прозрачност на
процеса на
реализация на СМР и
информиране на
обществеността за
постигане на
резултати.
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3.4 Разходи за
публикации на
покани за прием на
заявления за
кандидатстване

1692,00

1473,60

да

87,09%

3.6 Разходи за дизайн
и отпечатване на
брошура на МИГ
Харманли

1200,00

162,00

да

13,50%

1750,00

1692,00

да

96,69%

2500,00

2496,00

да

99,84%

7500,00

6900,00

да

92,00%

4000,00

2202,00

да

55,05%

2408,00

2160,00

да

89,70%

3600,00

3357,00

да

93,25%

445,00

409,95

да

92,12%

445,00

415,60

да

93,39%

3.7 Разходи за
информационни
табели.
3.8 Разходи за
изработване и
монтаж на
билбордове
3.9 Разходи за
обучения на
потенциални
кандидати с проекти
3.10 Разходи за
отпечатване на 1000
броя ръководство за
кандидатстване
3.11 Обучение на
бенефициенти,
сключили договори
към СМР

4.

3.12 Разходи за
отпечатване на
Информационен
бюлетин
4.2 Организиране на
работна среща с
бизнеса и НПО във
връзка с
популязиране на
дейността на МИГ
Тематични
4.3 Организиране на
обучения
работна среща с
кметове и кметски
наместници във
връзка с
популязиране на
дейността на МИГ
10. Финансово изпълнение на СМР
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Таблица 4
За периода на доклада
2012 година

Име на мярката

Отхвърлени
/оттеглени/
анулирани

Подадени
заявления
Код на
брой
мярката
4.1.1.
Мерки
насочени
към
конкурентоспособността (в това число
мерките от ос 1 на ПРСР)
Модернизиране на земеделските
стопанства
121
4.1.2. Мерки насочени към околната
среда/стопанисване на земята (в това число
мерките от ос 2 на ПРСР)
Възстановяване
на
горския
потенциал
и
въвежданена
превантивни дейности
226
4.1.3. Мерки насочени към качеството на
живота/ разнообразяване (в това число
мерките от ос 3 на ПРСР)
Разнообразяване към неземеделски
дейности
311

Сключени
заявления
договори
лева
брой
лева
брой
лева
12 1051902,91
3 252237,44
0

Изплатени
брой
лева
0
0

0

12 1051902,91

3 252237,44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

988546.23

0

0

0

0

0

0

1

83032,77

0

0

0

0

0

0

7

405513.46

0

0

0

0

0

0

312

Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

313

Насърчаване
дейности

на

туристическите

25

321

Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони

0

0

0

0

0

0

0

0

Обновяване и развитие на населените
места

2

500000,00

0

0

0

0

0

0

3 252237,44

0

0

0

0

322
4.2.1.
Между-териториално
национално сътрудничество

и

транс-

22 2040449.14

ОБЩО:
Таблица 5

Име на мярката

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад
Отхвърлени
Подадени
/оттеглени
заявления
/анулирани
заявления
Сключени договори Изплатени
брой
лева
брой
лева
брой
лева
брой
лева
12 1051902.91
3 252237.44
0
0
0
към
число

Код
на
мярката
4.1.1.
Мерки
насочени
конкурентоспособността (в това
мерките от ос 1 на ПРСР)
Модернизиране на земеделските
стопанства
121

4.1.2. Мерки насочени към околната
среда/стопанисване на земята (в това число
мерките от ос 2 на ПРСР)

12 1051902.91
0

0

0

3

252237.44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Възстановяване
на
горския
потенциал
и
въвежданена
превантивни дейности

0

0

0

0

0

0

0

0

10

988546.23

0

0

0

0

0

0

1

83032.77

0

0

0

0

0

0

7

405513.46

0

0

0

0

0

0

312

Подкрепа за създаване и развитие
на микропредприятия

0

0

0

0

0

0

0

0

313

Насърчаване на туристическите
дейности
Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони

0

0

0

0

0

0

0

0

Обновяване
и
населените места

2

500000,00

0

0

0

0

0

0

22 2040449.14

3

252237.44

0

0

0

0

226
4.1.3. Мерки насочени към качеството на
живота/ разнообразяване (в това число
мерките от ос 3 на ПРСР)
Разнообразяване
към
неземеделски
дейности
311

321
322
4.2.1.
Между-териториално
национално сътрудничество

ОБЩО:

развитие
и

на

транс-
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Таблица 6
Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка от СМР
Код на Име на мярката Име на бенефициента
Общ размер Одобрена
мярката
на разходите, сума (общо
за които се допустими
кандидатства разходи
по
със
проекта), лв.
заявлението
за
подпомагане,
лв.
1
2
3
4
5
Подкрепа
за
създаване
и
312
Елфи ООД
14 285,00 лв
14 285,00 лв
развитие
на
микропредприятия
Модернизиране на
121 земеделските
Апти Шабан
166 581,00 лв
166 581,00 лв
стопанства
Модернизиране на
121 земеделските
Ерджан Юсуф
155 043,00 лв
155 043,00 лв
стопанства
Разнообразяване
311 към неземеделски ЕТ Илиндан- Генчо Милков
118 618,00 лв
118 618,00 лв
дейности
Модернизиране на
121 земеделските
Добри Добрев
195 387,00 лв
195 387,00 лв
стопанства
Модернизиране на
121 земеделските
Динко Христов
132 703,00 лв
132 703,00 лв
стопанства

Процент
на
субсидията
по
проекта,
%

Одобрен
размер на
субсидията,
лв.

Размер на
изплатените
от
РА
средства,
лв.

6

7

8

70

50

60

70

60

60
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Модернизиране на
121 земеделските

121

312

312

121

121

322

121

312

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

Станислав Манолов

195 485,75 лв

195 485,75 лв

60

ЗК Напредък

195 553,66 лв

195 553,66 лв

40

14 089,10 лв

14 089,10 лв

70

124 600,00 лв

124 600,00 лв

70

99 210,84 лв

99 210,84 лв

50

Даниел Иванов Жеков

191 081,53 лв

191 081,53 лв

60

Община Харманли

230 300,00 лв

230 300,00 лв

100

Кремена Живкова Делчева

111 213,23 лв

111 213,23 лв

60

Бамзи 1 ООД

141 504,00 лв

141 504,00 лв

70

ЕТ Натали - Наталия Пачеманова - Костадин
Пачеманов

Гого - Багер ЕООД

ЗКПУ Коларово

29

312

312

312

322

Подкрепа
за
създаване
и
развитие
на
микропредприятия
Подкрепа
за
създаване
и
развитие
на
микропредприятия
Подкрепа
за
създаване
и
развитие
на
микропредприятия
Обновяване
и
развитие
на
населените места

Фемили ООД

28 443,00 лв

28 443,00 лв

70

ЕТ Димитринка Недева

18 308,00 лв

18 308,00 лв

70

Точаров ЕООД

238 075,95 лв

238 075,95 лв

70

Община Харманли

269 700,00 лв

269 700,00 лв

100

2 640 182,06 лв 2 640 182,06 лв

0

ОБЩО:
Таблица 7
Попълва се за всеки отделен бенефициент,
(отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления)

подал

Код
на Име на мярката
мярката

Име на бенефициента

1

3

2

заявление

по

Размер
на
разходите, за
които
кандидатства
със
заявлението
за
подпомагане,
лв.
4

мярка

от

СМР

и

неодобрен

0

за

0

подпомагане

Отхвърлено/оттеглено/анулирано Мотиви
за
заявление
отхвърляне
на
заявлението
(Моля, посочете вярното)
(Посочва се мотивът
за всеки бенефициент
с
отхвърлено
заявление
за
подпомагане)
5

6
30

Модернизиране

Даниел Иванов Жеков

191 081,53 лв Отхвърлено

При проверка на място
от КИП се установи, че
декларираните
в
заявлението данни не
отговарят
на
действителните

Мирослав Нейков

118 101,00 лв Оттеглено

Оттеглено
кандидата

на

121 земеделските

стопанства
Модернизиране
121 земеделските

на

от

стопанства
Модернизиране
на
Оттеглено
от
121 земеделските
Кремена Живкова Делчева
111 213,23 лв Оттеглено
кандидата
стопанства
420 395,76 лв
ОБЩО:
*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат
описани, вкл. причината за тяхното анулиране.
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11. Мониторинг и оценка.
Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане
на СМР. Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ.
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е
приложимо).
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати
Предвидените и проведени обучения от МИГ Харманли през отчетния период бяха
много полезни за екипа и за бенефициентите.
Като добра практика можем да споделим това, че мерките от Стратегията за местно
развитие на сдружение „МИГ Харманли” са постоянно отворени и бенефициентите не
трябва да се съобразяват с кратки срокове за кандидатстване.
13. Приложения

Дата: 11.02.2013

/Величко Сянков - председател на УС/
Подпис и печат на МИГ
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