Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

ГОДИШЕН ДОКЛАД - 2021
за извършените дейности по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“
на МИГ Кирково – Златоград

от 01.01.2021г. до 31.12.2021г.

Период на отчитане
Номер на договора за изпълнение на
стратегия за ВОМР
Телефон, факс, електронен адрес,
интернет страница

РД50-41/27.04.2018г.
Тел. 0879 000593
Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg
http://www.kirkovo-zlatograd.com

1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
Описание на действията/промените, които засягат управлението на
стратегията за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на
МИГ, промени в състава (ако има такива)
За календарната година са проведени 2 (две) Общи събрания с общ брой
решения – 8 (осем). Първото общо събрания (ОС-6) е проведено през м.февруари 2021 и
на него са приети решения, касаещи приоритетни критерии за мярка 6.4, предложения
за актуализация №5 на СВОМР, приемане на годишните доклади и ГФО за 2020г.
Второто Общо събрание (ОС-7) е от м. април 2021 и е свързано с възможността за
ползване на допълнителния финансов ресурс към СВОМР и за подмярка 19,4 чрез
искане за актуализации №6 на СВОМР и други свързани с неговата компетентност.
Решенията от Общите събрания са достъпни на адрес:
• Протокол от Общо събрание ОС -№6, проведено на 23.02.2021 г.
• Протокол от Общо събрание ОС -№7, проведено на 28.04.2021 г.
За отчетния период няма промени в състава на УС.
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За първото полугодие на 2021 Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград
е провел общо – 5 заседания, на които са приети 23 решения по компетентност,
свързани с организацията, управлението и изпълнението на стратегията, при спазване
на нормативните изисквания и договорните задължения към финансиращите
институции и по други въпроси.
За второто полугодие на 2021, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград
е провел общо 4 заседания, на които са приети 31 решения, свързани с управлението и
изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност за изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие, протоколите от които регулярно
се публикуват на електронната страница на сдружението.
В предходни отчетни периода са
подписани 4 Анекса към Споразумението за
изпълнение на СВОМР. Същите са указани в предходни доклади за изпълнение.
През първото полугодие на 2021 са подадени две искания до УО на ПРСР 2014-2020 за
промени на Споразумението (съгласно посочените по-горе Решения на КВО). И двете
искания за промени са след проведено обществено обсъждане, изготвяне на анализ с
обосновка и допустимост:
❖ Искане за допълнително споразумение №5 - Инициирано с Решение на Общото
събрание № ОС-6.35/23.02.2021 г
Подадено на 24.02.2021г. Предлаганата
промяна е свързана с преразпределяне на средства от Мярка 4,1 към мярка 4,2 на
МИГ Кирково-Златоград.
❖ Искане за допълнително споразумение №6 - Инициирано с Решение на Общото
събрание № ОС-7.38/28.04.2021 г
Подадено на 27.05.2021г. Предлаганата
промяна е свързана е във връзка с преходния Регламент ЕС 2020/2220 и
възможност за допълнително финансиране по мярка 19 от ПРСР 2014-2020 ( в т.ч.
799 хил. лв по подмярка 19,2 и 114 хил лв по подмярка 19,4 ).
В резултат на тези искания, през второто полугодие на 2021 г е подписано
Допълнително Споразумение №5 от 01.12.2021г. към Споразумение №РД5041/01.12.2021. В него са обобщени направените искания за изменение №5 и №6. С
допълнителните средства от 799 хил.лв са увеличени бюджетите на всички 5 мерки от
ПРСР, включени в СВОМР.
Пълният текст на Допълнително споразумение №5 (както и на предходните) са
публикувани в сайта на МИГ:
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/about-us/proekti-izpalnyavani-otmig/project-19-2
Актуалният текст на Стратегията за ВОМР след последното изменение е достъпен на
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/strategiya-za-vomr/strategia
След подписване на Доп. споразумение №5 /01.12.2021 е изпратено писмо до ЦКЗ
за актуализиране информацията в ИСУН 2020, относно финансовия ресурс на МИГ
Кирково-Златоград чрез ВОМР.
2. ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА.
Административният екип МИГ е съгласно одобрения поименен състав, длъжност и
длъжностна характеристика, заявени при подписване на Споразумението за ВОМР.
Персоналът отговаря на изискванията, посочени в чл. 13 и чл. 12, ал. 3 от Наредба 22.
Няма незаети позиции през отчетния период или част от него.
3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
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3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
3.1.1-Обща информация
Дейностите на МИГ Кирково-Златоград през настоящата година, бяха съобразени
с противоепидемиологични режими и мерки, за преодоляване на Ковид-19. Това
рефлектира върху промяна в начина на организиране на част от проявите, за да
съответстват на въведените нормативните разпоредби, мерки и ограничения. Това
повлия и върху
начина на организиране и изпълнение на
обучителните и
информационни събития от екипа на МИГ.
Извършените дейности по това направление от страна на персонала на МИГ "Кирково Златоград" през отчетния период са свързани с:
- взаимодействия с Управляващите органи на Оперативните програми, страни по
Споразумението, основно с УО на ПРСР 2014-2020, както и с ДФЗ.
- взаимодействие с потенциални и реални кандидати във връзка с обявяването на
нови процедури по мерки от Стратегията на МИГ;
- подготовка и разработване на нови Условия за кандидатстване по предстоящи
приеми на проектни предложения през 2022г. по мерки от ПРСР 2014-2020;
провеждане на обществени обсъждания, съгласуване с МФ.
- подпомагане и взаимодействие с бенефициенти с подписани Административни
договори към Стратегията на МИГ, във връзка с финансовото отчитане и
реализиране на изпълнение на дейностите по проектите;
- посещения на място при бенефициенти за проекти, в процес на изпълнение;
- наблюдение за изпълнение на проектните индикатори, както и на индикаторите за
изпълнение СВОМР;
- планиране и организиране на обучения и събития с членове на екипа и КВО;
- провеждане на обучения и информационни срещи с местни лидери, индивидуални
консултации със заинтересовани лица, във връзка с подготовката проектни
предложения и изпълненията на проекти чрез МИГ;
- дейности по планиране за следващ програмен период;
- административни и организационни дейности за функциониране на МИГ,
През периода е актуализиран Индикативния график за 2021 с Решения УС36.188/29.12.2020 г. и Реш. УС-42.218/30.08.2021.
За 2022 г, индикативният график за прием на проекти е приет с Решение УС42.219/30.08.2021, е акт. Решение УС-45.241/15.12.2021
Публикувани са в сайта на МИГ: https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priemna-proekti/igrp
В по-конкретен план, организационните аспекти на дейността, включват:
3.1.2 Приеми и оценки по процедури:
•
Приеми
През м- януари 2021 г. е финализиран приема по Приеми на проектни предложения не
са обявявани в периода на отчета. Процедура - МИГ Кирково – Златоград - Мярка 4.2
„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на
селскостопански продукти” - Втори прием, стартирал в предходна година. Постъпили по
приема проектни предложения: 2 броя;
•

Резултати и оценки на проектни предложения
В.1. Извършени от МИГ оценки на постъпили проектни предложения:
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• Мярка 4,2, втори прием (посочена по-горе) - Одобрени проектни предложения –
1(едно), с обща стойност на допустимите разходи: 195 496.29 лева и обща
стойност на одобрената БФП: 97 748.15 лева, Резервни проектни предложения – 1
брой, с обща стойност на допустимите разходи- 161 950,00 лв, и обща стойност на
БФП - 97 170,00 лева; Приет Оценителен Доклад на КППП по процедурата с
решение № УС-38.198/23.02.2021г. от проведено заседание на Управителния
съвет на МИГ. Оценителният доклад е представен на 01.03.2021г. за одобрение по
компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S2 по
Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“. Основание: Уведомително писмо
изх.№01-6300/528 от 23.04.2021г. (вх.№21-1251/27.04.2021) на Изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“. Одобрен от МИГ Оценителен доклад на КППП по
процедурата с решение № УС-41.213/01.06.2021г. от проведено заседание на
Управителния съвет на МИГ. Представен на 04.06.2021г. за одобрение на
доклада по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия BG06RDNP001-19.195-S1, от проведена
процедура № BG06RDNP001-19.195 МИГ Кирково - Златоград Мярка
6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ“.
Основание: Уведомително писмо изх.№01-6300/527 от 23.04.2021г. (Вх.№211250/27.04.2021г). на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.Одобрен
Оценителен доклад на КППП по процедурата с решение № УС41.214/01.06.2021г. от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ.
Представен на 04.06.2021г. за одобрение на Оценителен доклад по
компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
• Преразглеждане на оценителна сесия с код в ИСУН BG06RDNP001-19.224-S1 по
Процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства“ .Основание: съгласно Уведомителното
писмо с изх. №01-050-3400/93 от 02.09.2021 г. на ДФЗ, (вх.№211424/10.09.2021).Одобрен от МИГ
Оценителен доклад на КППП по
процедурата с решение № УС-44.240/07.10.2021г. от проведено заседание на
Управителния съвет на МИГ. Представен на 12.10.2021г. за одобрение на
доклада по компетентност пред ДФЗ/УО ПРСР.
В.2. Становища от ДФЗ за оценителни процедури:
През 2021 г са разгледани от ДФЗ всички подадени за становище Оценителни
процедури. По тях има следните становища:
• Оценителна процедура по мярка 4,1 – първи прием BG06RDNP001-19.224-S1одобрена със Заповед №03-РД/2253 от 21.07.2021г. на Изпълнителния директор
на ДФЗ
• Оценителна процедура по мярка 4,2 – първи прием BG06RDNP001-19.225-S1одобрена със Заповед №03-РД/2685 от 20.08.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ
• Оценителна процедура по мярка 6,4– BG06RDNP001-19.195-S1- отказана със
Заповед №03-РД/2819 от 31.08.2021г. на Изпълнителния директор на ДФЗ
• Оценителна процедура по мярка 4,2 – втори прием BG06RDNP001-19.225-S2одобрена със Заповед №03-РД/3059 от 24.09.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ
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• Оценителна процедура по мярка 4,1 – втори прием BG06RDNP001-19.224-S2одобрена със Заповед №03-РД/3679 от 16.11.2021г.на Изпълнителния директор
на ДФЗ
В.3 Подписани договори с Бенефициенти:
През 2021 г са подписани общо 6 договора с Бенефициенти, от които 2- през първо
полугодие и 4 - през второ. С това общият брой подписани договори за БФП към
31.12.2021 е 26. Подписаните през годината договори са по следните мерки на ПРСР:
• Мярка 4,2- 2 договора;
• Мярка 7,2 - 1 договор;
• Мярка 7,5,1-3 договора;
Подписани са
Бенефициенти;

Анекси към Административни договори по мерки 7,2 и 7,5,1 с

Актуална информация за подадените, оценените, договорените и приключили
проекти е налична в Електронния регистър
на проекти в сайта на МИГ.
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/dogovaryane/registri-na-proekti
3.1.3 Други дейности по управление:
През целия отчетен период за 2021г., от екипа на МИГ са прилагани Вътрешни
правила и процедури регламентиращи организационната дейност, приети са
вътрешно-нормативни уредби с решение на КУО, извършване на анализи за
постигнати резултати от прилагането на СВОМР при спазване на нормативните
изисквания.
- Приети са нови ВП.№16 – „Вътрешни правила за мониторинг и оценка на
цялостното изпълнение на Стратегията за ВОМР“, ведно с КЛ за мониторинг на
проекти - №УС-43.222/11.09.2021г.
- Изготвена и подадена заявка за I-во шестмесечие на 2021г. до ДФЗ-РА за отчитане
разходите и дейностите на МИГ по подмярка 19.4;
- Текущи задачи по управление и изпълнение на СВОМР;
- Изготвен и внесен бюджет до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020, за
одобрение на планираните дейности и разходи за 2022г. /27.09.2021г.;
- Консултиране на кандидати и бенефициенти от територията на МИГ по мерки и
процедури, обявявани през периода ;
- Дейности и срещи с Бенефициенти във връзка с изпълнение на проекти и
отчитане на текущо изпълнение на индикатори;
- Организационни дейности за функциониране на МИГ, вкл. взаимодействия с
Управляващите органи и ДФЗ;
- Текуща поддръжка и застраховка на придобитите активи, в съответствие с
изискванията на Наредба №1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4;
Всички извършени и заявени разходи по раздела съответстват на изпълнените
дейности и са отразени във финансовите таблици към заявката за плащане, както и в
счетоводната система на МИГ Кирково-Златоград.
Подробна информация и цифрови данни, във връзка с подготовката и изпълнението на
проектни предложения по Стратегията на ВОМР е представена в раздела ВОМР от
публичния модул на ИСУН 2020
http://2020.eufunds.bg/bg/0/889/LocalActionGroup?companyId=xl7jJqvOKZM%3D
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Ходът на изпълнението на проектите се проследява динамично чрез връзка от сайта с
новата функционалност, достъпна в ИСУН2020 за ВОМР и всяка процедура на МИГ.
Поддържа се актуална информация за всяка от оценителните процедури.
За отчетната 2021 г е съгласуван с ДФЗ списък с проведените, в процес на провеждане и
планираните обществени поръчки. Предоставена в АОП през 02/2021 и публикувана в
сайта е обобщена информация до АОП по чл.230 от ЗОП за 2020 г. Поддържа се
публичен регистър за сключените договори с физически и юридически лица.
Участията на екипа на МИГ в обучения и събития, организирани от Управляващия орган
на ПРСР, срещи с други МИГ, Лидер асоциации и МЗХГ бе силно редуцирано, поради
Ковид-пандемията или същите бяха организирани чрез онлайн прояви. Тези прояви
включваха:
• На 11 март 2021 г. от 10 до 13 часа Управляващият орган на ПРСР организира онлайн
среща с местните инициативни групи и ДФЗ-РА. На срещата беше представен
напредъкa по прилагането на подхода през програмния период 2014 - 2020 г.,
подготовката за неговото изпълнение през преходния период 2021 - 2022 г., както и
през следващия програмен период 2023 - 2027 г. като част от Стратегическия план за
развитие на земеделието и селските райони.
• На 08 април 2021 г, Председателят на Сдружението участва като презентатор в
онлайн тренинг за „Прилагане на подхода ЛИДЕР и създаване на потенциални МИГ“
за общини от Република Турция, организиран от Главна Дирекция за земеделска
реформа на МЗ на Турция.
• На 23 юни 2021г. членове на екипа участваха в работна среща гр. Пловдив - Набиране
на идеи в подкрепа на разработването на нов Национален план за биологично
производство в контекста на Европейската зелена сделка и амбициозните цели за
2030 г." организиран от НСМ.
• На 29 юли 2021г. в сградата на ДФ "Земеделие" двама представителя на МИГ
Кирково-Златоград участваха в организирана от ДФЗ среща с всички МИГ, в сградата
на ДФЗ -София по теми, свързани с прилагане на ПМС 160;
• На 18 и 19 август 2021г. Хотел „Рила“, Боровец двама представителя на МИГ КирковоЗлатоград участваха в работна среща на тема: „Водено от общностите местно
развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето”, организирана по
инициатива на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“;
• На 03 септември 2021 изпълнителният директор участва в церемония по връчване
на Заповедите за увеличения финансов ресурс на МИГ с Министъра на земеделието в
МЗХГ-София.
• На 9-10 септември 2021 г., Хотел „Перелик“, Пампорово трима представители на МИГ
Кирково-Златоград участваха в работна среща по прилагането на подхода „Водено от
общностите местно развитие” – многофондово прилагане и подготовка за следващия
период;
3.2 Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на
нейното изпълнение:
3.2.1 Популяризиране, информиране и публичност:
През второто полугодие, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“, са извършени
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следните дейности, възложени с Договор №Д-17/01.09.2021 г. с предмет: „Доставка на
рекламни материали“:
A. Изработени рекламни материали:
-Календари работни – 3 секции-стенни- 200 броя;
- Календари настолни –
200 броя;
- Рекламни тениски с визуализация
- 400 броя;
- Рекламни шапки с визуализация
- 500 броя;
- Плакети за бенефициенти и партньори- 50 броя;
- Бележници с визуализация
200 броя;
В. Бюлетини – подготвени и отпечатани са 4 броя Бюлетини, които включват
информация за постигнатото от
дейността на МИГ „Кирково - Златоград“ реализираните процедури на МИГ, изпълнени дейности по проекти на Бенефициенти,
чрез мерки от Стратегията и други проекти, реализирани на територията на МИГ. Всеки
от тях представя конкретни проекти и споделени истории от изпълнителите.
Бюлетините са в печатен вариант, с меки корици, предоставено съдържание,
предпечатна подготовка, дизайн на корица, обем 30 страници, размер на страница
200х130 см, цветни корици и съдържание – за всеки Бюлетин, в тираж 200 броя на за
бюлетин.
Наименование на Бюлетините:
Бюлетин №5 – „Проекти с поглед към миналото, с мисъл за бъдещето“
Бюлетин №6 – „Инвестиции за младите хора“
Бюлетин №7 – „Проектите на МИГ – за по привлекателна жизнена среда“
Бюлетин №8 – „ Коледен дух и хармония, чрез местни инициативи“
Бюлетините са разпространени до публични институции в страната, УО на
Оперативните програми, Областните и Общински администрации, Библиотеките на
територията на двете общини и двете регионални библиотеки, местния бизнес,
училища, хотели, публични чакални, информационни центрове, други МИГ-ове. На
бенефициентите, представяни в съответния бюлетин са предоставени допълнителни
количества за техни партньори.
С. Публикации и излъчвания
Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии и телевизионни
медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране
дейността на МИГ – дейността е изпълнена съгласно Договор У-31/05.04.2021г. През
периода бяха извършени излъчвания и публикации в местни и регионални медии,
предоставяне на информация за проекти
С.1 Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за проекти
изпълнявани чрез МИГ в Регионална телевизия ТВ САТ-ТМ www.zlatograd.net, гледана
на територията на целия МИГ:
През първо полугодие на 2021 г:
 Клип на презентация- Информация за проекти по процедура МИГ Кирково-Златоград,
Мярка 7.5.1- Инвестиции за съхраняване на нематериалното културно и природно
наследство на територията на МИГ (19.202);
 Покани за планирани обучения за кандидати бенефициенти по мерки от СВОМР - по
график: 11.05.2021 и 15.05.2021;
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През второ полугодие на 2021 г:
 Покана и програма за събитие по проект „К3 Ултрамаратон“
24-25 септември 2021г.

Мярка 7.5.1

(.225)

 Репортаж с интервю на Изпълнителния директор на МИГ- обзор на дейността на
МИГ Кирково-Златоград през 2021; 13 декември 2021г.
 Покани за планирани информационни срещи за кандидати по предстоящи приеми от
мерките от СВОМР-14-15 декември 2021г.
 Предстоящите приеми през 2022 г./ Репортаж и съобщение за предстоящи приеми на
МИГ по мерки от ПРСР с допълнителния финансов ресурс, излъчени на 20 декември
2021г.
С.2 Публикации в регионални медии
- Статия „МИГ Кирково-Златоград привлече инвестиции в размер на 2,2 млн. лева“
Издание Смолян Инфо https://www.smolyaninfo.com/2021/12/13/81450/ – на 13 декември
2021г
 Статия МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси Издание Смолян Прес-новини от Родопите http://smolyanpress.net/?p=93400 На 14
декември 2021г.
 Статия - Резултати от многофондовото финансиране на МИГ –проектите за малки
и средни предприятия Издание
Смолян Прес-новини от Родопите
http://smolyanpress.net/?p=93393 - на 16 декември 2021г.
 Статия - МИГ Кирково-Златоград стимулира инвестициите в човешки ресурси
Новинарско издание „Пламък“ https://www.plamak.bg/mig-kirkovo-zlatograd-stimulirainvestitsiite-v-choveshki-resursi/ На 17 декември 2021г
 Статия - Проекти с поглед към миналото и мисъл за бъдещето - изпълнени проекти
на МИГ по мярка 7,5,1 на ПРСР Издание
Смолян НЮЗ -новини от Родопите
https://www.smolyannews.com/news/obshtina/proekti-s-pogled-kam-minaloto-i-misal-zabadeshteto?fbclid=IwAR1WX8osCu8NkU_sPuypR0jXytk6V2fjVxIWZ5TDXtkB0B0po1MTsvVoxQ
w - на 17 декември 2021г.
 Статия - Възможностите с МИГ Кирково-Златоград през 2022 г. – какво предстои?
Издание
Смолян
НЮЗ
-новини
от
Родопите
https://www.smolyannews.com/news/obshtina/vazmozhnostite-s-mig-kirkovo-zlatogradprez-2022-g
Извън предварително планираните публикации и излъчвания, дейността на МИГ
Кирково-Златоград беше популяризирана, без средства по мярката чрез:
- чрез информационните канали на ОИЦ Смолян и ОИЦ Кърджали;
- чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград;
3.2.2 За организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни
лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително
роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани
с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода
Темите на проведените обучения съответстват на темите, одобрени в
бюджета на МИГ за 2021 година и са насочени към постигнатия напредък по прилагане
на СВОМР от началото на нейното изпълнение до края на 2021 г. – научени уроци, често
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срещаните проблеми съпътстващи нейното реализиране, предстоящи дейности по
изпълнение на стратегията за ВОМР през 2022 година, както и представяне на
актуализирания ИГ. Също така бяха представени примери на добри практики като
резултат на прилагане на СВОМР тяхното социално и икономическо въздействие в
резултат на изпълнението на СВОМР.
Местна инициативна група Кирково-Златоград организира обучения и
информационни срещи на местни лидери с участието на земеделски производители,
представители на кметствата, на читалищата, училищата и неправителствените
организации, на общинските и социални институции и проведе по населени места на
територията на двете общини – Кирково и Златоград.
В рамките на обученията одобрените бенефициенти получиха знания и
умения как да изпълнят правилно проектите си, съгласно одобрените инвестиции, как
да изготвят заявките си за плащане, от какви документи следва те да бъдат придружени,
какво трябва да се съблюдава при изготвяне на документацията, какви срокове трябва
да се спазват и други въпроси, свързани с темите включени в обученията.
По време на обученията, екипът на МИГ представи информация пред
присъстващите с предвидения допълнителен размер на финансова подкрепа до 799 000
лева за дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегията за
Водено от общностите местно развитие, предоставени от ЕЗФРСР, за които
Управителните органи на МИГ Кирково-Златоград са направили разпределение по
мерките, финансирани от този фонд и че по отношение на ресурсите и разпределението
на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., ще има допълнително организирани процедури
за прием по мерки от Стратегията:
Обученията и информационните срещи се проведоха присъствено при спазване
на анти Covid-мерки и здравни изисквания, със осигурен достъп и предоставен линк за
онлайн достъп до обучението чрез платформата Zoom за желаещи да участват онлайн
в часовете предвидени по програмата.
Екипът на МИГ Кирково – Златоград проведе информационните събития по
населени места на територията на МИГ – Златоград по предварителна оповестена
програма, за датата, мястото и часа на провеждане, съгласно Договор №У-30/25.03.2021
г. за изпълнение на услуга. За всички събития за съставени необходимите отчетни
документи, на основания изискванията на Наредба №1/2016г. и са приложени към
настоящият отчет.
През първо полугодие на 2021 г
•
6 (шест) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и
отчитане на проекти по СВОМР (за най-малко 10 участници)с надслов „Пътят на
проекта“, в населени места на територията на МИГ – Златоград. -Май 2021
През второ полугодие на 2021 г
•
•

6 (шест) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и отчитане
на проекти по СВОМР, (за най-малко 10 участници) с надслов „Успешният ни проект
чрез МИГ“; - Септември 2021
1 (едно) обучение на екипа и членове на КВО (за най-малко 10 участници)
Тема на обучението: „Мониторинг за изпълнението на проектите, финансирани от
СВОМР“ – септември 2021
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• 4 (четири) еднодневни информационни срещи, (от планирани 6), свързани с
подготовката на проекти по СВОМР (за най-малко 10 участници)с надслов „Новите
приеми на проекти чрез МИГ през 2022 г.“- декември 2021
По време на обученията беше разгледано подробно новото Ръководство за
изпълнение на договори за БФП по ПРСР 2014-2020 на ДФЗ от 2021г.
В срещите и обученията взеха участие общо 204 активни граждани, представители
на бизнеса, публичния и нестопанския сектор, включително и членове на КВО и екипа
на МИГ.
За всички горепосочени публични прояви, в указания срок е уведомяван писмено
УО на ПРСР и ДФЗ.
3.2.3 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията
на нейното изпълнение:
Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представяна и на електронната
страница: http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com, и интернет страниците на общините
www.kirkovo.bg , www.zlatograd.bg, както и на фейсбук страницата на МИГ.
Поддържа се актуално съдържание на интернет страницата на МИГ. На
информационните срещи е популяризиран начина на ползване на сайта и намиране на
нужната информация. Текущата поддръжка е възложена на външен изпълнител.
Персоналът на МИГ създава и публикува част от съдържанието.
Поддържа се актуална информация съгласно чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015г.
със следното съдържание:
- Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за
одобряване на бюджета и нейните актуализации, Одобреното споразумение;
- Всички решения и протоколи от проведените през периода 9 заседания на
УС и 2 Общи събрания;
- Списък на членовете на УС и ОС;
- Устав на сдружението;
- Вътрешни Правила за работа на МИГ от ВП1 до ВП16
- Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията по трите
оперативни програми;
- Списък на планираните, в процес на провеждане и проведени обществени
поръчки и Списък на лицата, с които МИГ има сключени договори
- Списък на лицата, подписали декларация по приложение 6, към чл.24, ал.1, т.8
от Наредба №22/2015г.
- Доклади за дейността и Годишни финансови отчети, вкл. за 2020, Годишни
доклади за изпълнение на стратегията за ВОМР по 19,2 и по 19,4.
- Мерки по Стратегията – раздел, който освен СВОМР и актуализации, съдържа
резюме на стратегията и на осемте мерки, насоки на обявените мерки, изготвени
анализи и проучвания;
- Прием на проекти – съдържащ индикативни графици за 2018, 2019г, 2020г и
2021г. с техните актуализации, актуални и преминали покани за прием на проектни
предложения;
- Раздел „Договаряне” съдържащ регистър на постъпилите предложения и
оценката, Заповеди, решения и документация на оценителните комисии, Ръководства
за кандидатстване и изпълнение на проекти.
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- Раздел Събития съдържащ 8 статии през периода относно организирани
информационни срещи, обучения, заседания на ОС и УС и други мероприятия с
участието на МИГ;
- Раздел Новини – съдържащ 72 статии с конкретна актуална информация за
дейността на МИГ, както и актуална информация за фирмите за преодоляване
последствията от COVID-19.
В резултат на проучване мнението на потребителите на сайта, през
настоящия отчетен период на 2021 г, беше променена структурата в два от разделите на
сайта „Приеми“ и „Договаряне“ с оглед на по-лесно и контекстно намиране на търсената
информация от потребителя. Направени са динамични връзка с ИСУН 2020 и други
публични източници на информация. С доставчика на домейна Супер-Хостинг са
осигурени пакети с допълнителна функционалност и информационна сигурност.
Информацията в сайта се актуализира периодично и е актуална
Поддържа се и фейсбук страница на МИГ популяризираща дейността на
сдружението. Информацията в нея пряко кореспондира с информацията от официалния
сайт.
Същата е с 656 последователи към края на 2021г. (554 - към 31.12.2020, 602-към
30.06.2021).
През второто полугодие на 2021 г са публикувани 69 статии, а общо за годината - са
създадени 131 публикации, със средна степен на ангажиране 280 посетители. /от 151
до 4,4 хил. пос./
4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите
мерки за тяхното отстраняване.
-

Дългата (макар и вече по-ускорена) продължителност от крайния срок за
прием до подписване на договор за финансиране с одобрените Кандидати;
Продължителния период на одобряване на анекси (както на бенефициенти,
така и за изменение Стратегията за ВОМР);
Конкретен проблем за нашия МИГ е отказа на ДФЗ за одобрение на
оценителна процедура по мярка 6,4 с прием 01-3/2019г. От страна на МИГ е
направен анализ на причините, подготвени са нови условия за
кандидатстване по нова процедура на Мярката през 2022 г, с отчет на
отразените и споделените от участниците в процеса констатации и бележки
и актуализирана нормативна база и бизнес среда.

5.– Планирани и отчетени разходи за 2021г, лв
Описание на дейността

ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ и ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
СТРАТЕГИЯТА
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
Отн. дял на раздел П (мин. 20%)

ОБЩО ПО 19,4
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Планирани

Отчетени

142 394,29

115823,06

36 780,46

32 551,03

20,5%

179 174,75

21,9%

148 374,09
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6. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е
приложимо).
•
Възможности за взаимодействие в условия на ограничена мобилност и спазване
на антиКовид мерки;
•
Прилагане на он-лайн и дистанционни форми;
•
Споделяне на успешни практики чрез изготвени от МИГ бюлетини за успешни
проекти;
•
Взаимодействие във връзка с използване на възможности за финансиране на
местни фирми и организации, вкл. извън СВОМР
•
Прилагане на Публикувано ръководство за бенефициенти по ПРСР от ДФЗ;
•
Добра практика при изпълнение на дейностите при изпълнение на подмярка 19.2
и по подмярка 19.4 е добрата комуникация с УО и в частност отдел ВОМР към дирекция
„Развитие на селските райони“ към МЗХГ.
•
Добра практика е и непрекъсната информираност на бенефициентите за
изпълнението на стратегията.
•
За отчетния период са осъществени над 80 консултации в офисите на МИГ при
индивидуални срещи със заинтересовани лица, откъдето може да се съди за
популярността на дейността на сдружението и желанието за все по - голяма
информираност на местното население. Интересът чувствително се повиши след
обявените предстоящи приеми с увеличения ресурс на МИГ.
•
Като добра практика, може да се сподели, също така, ползотворното
сътрудничество между МИГ и общините от територията, община Златоград и община
Кирково.
7. Основните ни акценти занапред:
•
В публичния модул на ИСУН 2020 – ВОМР може да се види в динамика,
сравнително високия отн. дял на договорени и изплатени средства по Стратегията за
ВОМР за МИГ Кирково-Златоград. Това дава предпоставка за
продължаващо
взаимодействие с всички заинтересовани страни на територията, за постигане
индикаторите на Стратегията;
•
Мониторинг за изпълнението на Стратегията;
•
Разработване на Стратегия за ВОМР за следващия програмен период и актуални
виждания за развитие на територията;
•
Осигуряване на текущо финансиране;
•
Комуникация с представители на бизнеса и общините, вкл. и по повод други
(извън МИГ) процедури за проектно финансиране;
•
Изпълнение на проекти от името на Местна инициативна група КирковоЗлатоград;
•
Представяне и популяризиране дейността на МИГ;
Дата: 27.01.2022г.
Изпълнителен Директор:
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