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Европейски съюз - Европейски структурни и ипвесгиционии фондове

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ иэпълнвнивто НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА

ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ"

Период на отчитане 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.

Пореден номер на доклада 2

Номер на споразумение за изпълнение на
РД 50 -193/29.11.2016 г,

свомт

Седалище и адрес на управление на миг Гр. Панагюрище, пл. 20-ти Април 13

Председател на колективния управителен орган/ Галина Николова Матанова - Председател УС

представляващ миг Лучко Димитров Македонски - Изп. директор

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 0357/98970; 0882270816; lagpsl@'abv.bg;

страница http: lagpsl.bg

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD), като всички таблици към

доклада се представят включително и във формат .xls
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1. Съдържание на доклада с номерирани страници;
2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо);

ВОМР - Водено от общностите местно развитие
ДФЗ - Държавен фонд "Земеделие"
ЕИП - Единен информационен портал
ИГРП - Индикативна годишна работна програма
ИСУН- Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейските
КИП - Комисия за избор на проекти
МИГ - Местна инициативна група/ Местна инициативна рибарска група
СВОМР - Стратегия за Водено от общностите местно развитие
УО - Управляващ орган
УС - Управителен съвет

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията на МИГ;
Няма
4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при
наличие на такива;
Няма

5. Изпълнение на целите на СВОМР;
Няма

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период;
Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението.

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за вомр на миг;
• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
свомр/ индикативната годишна работна програма;

Разработени са Насоки за кандидатстване по следните 13 мерки от Стратегията за Водено от
общностите местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово":
1. Мярка 4.1.1 /ПРСР/ "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства";
2. Мярка 4.2.1 /ПРСР/ "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти;
3. Мярка б.4.1 /ПРСР/ "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности";
4. Мярка 7.2 /ПРСР/ "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура";
5. Мярка 7.5 /ПРСР/ "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура";
6. Мярка 21 "Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и
местната култура";
7. Мярка 1.б /ОПРЧР/ "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)";
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8. Мярка 1.7 /ОПРЧР/ "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към
промените";
9. Мярка 2.1 /ОПРЧР/ "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като
ромите";
10. Мярка 2.2.1 /ОПРЧР/ "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните
възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост";
11. Мярка 2.3 /ОПРЧР/ "Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви
и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес";
12. Мярка 1.1 /ОПИК/ "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията;
13. Мярка 2.2 /ОПИК/ "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Съгласувани са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите органи на Оперативните
програми:
- Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 "Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)" от ОПРЧР;
- Насоки за кандидатстване по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" от
ОПИК.
Съгласувани са с Министерство на финансите 3 броя Насоки за кандидатстване по отношение на
приложимия режим на държавните помощи:
- Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 "Подобряване на равния достъп до възможностите за
учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно обучения за работещи)" от ОПРЧР;
- Насоки за кандидатстване по мярка 2.2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" от
ОПИК;
- Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР.

На 31.10.2017 г. е обявен прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по процедура за подпомагане BG05M90P001- 1.026 "МИГ Панагюрище,
Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица. До крайния срок за прием на проекти - 29.12.2017 г.
са подадени 4 броя проектни предложения.

МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" обяви конкурс за външни оценители. До
определения краен срок бяха получени 18 броя заявления на кандидати с богат опит в оценката на
проекти. В резултат на проверка на документи за съответствие с посочените в поканата изисквания
и подробно разглеждане на всяко едно заявление, бе изготвен списък на допуснатите външни
оцените за участие в комисията за избор на проекти по Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово".

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати;

На 23.11.2017 г. от 10.00 ч. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се проведе
среща за информиране на местната общност с възможностите за подготовката на проекти по
СВОМР, процедура за подбор на проекти BG05M90P001- 1.026 "МИГ Панагюрище, Стрелча,
Лесичово - обучения за заети лица". Поканени бяха представители на микро, малки и средни
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предприятия от територията, обучителни организации, дирекция "Бюро по труда" и други лица,
проявяващи интерес към СВОМР и ОПРЧР. в информационната среща взеха участие 10/ десет
човека/.
С оглед подготовката на срещата бе извършено следното:
1. Изготвена бе програма за организираната информационна среща.
2. Разработен и изготвен бе списък за участниците в срещата. Подготвен бе офиса на МИГ за
провеждане на срещата, осигурени бяха достатъчен брой места и необходимото техническо
оборудване.
3. Проведени бяха информационни мероприятия за провеждането на срещата - покана за
организираното събитие бе публикувана на сайта на МИГ и залепена на всяка една от общините от
територията на МИГ.

На 15 и 16 декември 2017г. в офиса на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово" се проведе
двудневно обучение на тема: "Разработване и управление на проекти по публични мерки от ПРСР
2014 - 2020". Присъстваха местни лидери - представители от нестопански организации, културни
институции, образователни институции и др.
В дневният ред на обучението бяха включени мерките, залегнали в Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 Г., както и публичините мерки, включени в Стратегията за водено от
общностите местно развитие на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово", Сред темите
представени в първия ден на обучението бяха: "Базови елементи на проект. Как да разработим
проект по мерки от ПРСР" и провеждане на практическо упражнение в група - "Идентифициране
на проектна идея и подготовка за подаване на проект в ИСУН 2020."
През вторият ден от обучението бяха разгледани публичните мерки от СВОМР на МИГ:

• Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура;

• Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура;

• Мярка 21 Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и
местната култура;
На участниците в обучението бяха представени начина на кандидатстване и управление на

проект по всяка една от мерките, допустими бенефициенти, допустими дейности, допустими
разходи и документите за кандидатстване.

в периода октомври - декември 2017 г. бяха извършени всички предвидени дейности по
проучване "Брой посетители на туристически атракции и степен на удовлетвореност от тях, във
връзка с реализацията на СВОМР" на сдружение "Местна инициативна група Панагюрище,
Стрелча, Лесичово". В този период бе осъществена подготовката на проучването, разработването
на въпросниците, събирането на данните, логистичния оглед, въвеждането, статистическата
обработка и анализа на данните и разработването на доклад, като беше изготвено аналитично
обобщение на резултатите от проучването и препоръки към прилагането на СВОМР и развитието
на алтернативните туристически услуги.
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Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на
финансова помощ до сключване на договор;
Няма

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ;
Деловодната система и архива на МИГ се поддържат от Експерт "Административно устройство".
През периода кореспонденция е водена с УО на програмите, финансиращи подхода.
Кореспонденцията надлежно е заведено в ЕДСД.
Приложение - Опис на водената кореспонденция

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане
на електронната страница на МИГ;

Сключен е договор за разработване, издаване и отпечатване на рекламни материали, свързани с
популяризиране на дейността на МИГ и информиране на населението.
При спазване на изискванията за публичност са изработени рекламни материали за
популяризиране на МИГ и СВОМР - календари, тефтери, химикали, чаши, тениски, шапки,
ключодържатели, чадъри, раници, часовници и флаш памет.
Разработен и отпечатан информационен бюлетин за дейности на МИГ по прилагане ВОМР - 2
тиража х 500 броя.
На електронната страница на МИГ бяха публикувани СВОМР, ИГРП за 2018 Г., решения на ОС и
УС, проведени през отчетния период.

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с
получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане,
включително посещения на място от представители на МИГ;

Няма

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им.
Няма

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР
Няма

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо);
1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);
Не
2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за Вб М}' (ако е приложимо);
Не
3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);
4. Не
5. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);
Не
6. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);
7. Промяна в състава на колективния управителен орган на МИГ;
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През отчетния период бяха направени следните промени в УС на МИГ:
Освободени бяха като членове на Управителен съвет на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово":
- Мариана Нечева Няголова - представител на Народно читалище "Просвещение - 1871 г.
- Зоя Стойкова Чочко ва, представител на "Лес Агра" ЕООд,
Избрани бяха за членове на Управителен съвет на МИГ "Панагюрище, Стрелча, Лесичово"
- Георги Николов Цоков - ЕГН 6102213566, като физическо лице.
- Зоя Стойкова Чочкова ЕГН 6511013499, като представител на ЕТ "Зоя Чочкова 2013 г.
Така извършените промени не нарушават разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 и 5 от Наредба N2 22/
14.12.2015 г. и §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредба N2 1/22.01.2016 г. на МЗх.
Извършената промяна е при спазване на условията, които са били предмет на оценка по чл. 29 на
Наредба N2 22/14.12.2015 г. на МЗХ.
УО на ПРСР е уведомен за извършените промени с писмо изх. N2 15 от 15.03.2017 г.

8. Промяна на офиса на миг (ако е приложимо);
Не
9. Други въпроси свързани с управлението на миг (ако е приложимо);
Не

9. Промяна на споразумение за изпълнение на свомр с допълнително споразумение (ако е
приложимо); Няма

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ
и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е
приложимо);

Проведено посещение на представител на отдел "Противодействие на измамите" от ДФЗ - РА.
Липсват установени нередности и не са установени никакви извършени нарушения на българското
законодателство и регламентите на ЕС.

Проведено посещение на технически инспекторат към ДФЗ по повод проверка "Анализ на
риска". Съставен е протокол. Няма забележки и нередности.

11. Индикатори
Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с
допълнителни/специфични индикатори от свомрна миг
12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо);

Изпълнителният директор на МИГ - Лучко Македонски взе участие в семинар на тема
"Оползотворяване на опита на подхода ВОМР - Изграждане на устойчиви местни общности".
Семинарът се проведе в периода 08.11.2017 г. - 11.11.2017 г. в гр. Гьор, Унгария и беше
организиран от Европейската комисия. В семинара взеха участие местни инициативни групи,
разплащателни органи, управляващи органи от цяла Европа и членове на Европейските комисии
за земеделие и регионално развитие. Дискутирани бяха редица въпроси, относно проблемите при
текущото прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие, споделени бяха редица
добри практики от страни като Португалия, Великобритания, Унгария и др. Един от основните
акценти на семинара беше и дискусия относно бъдещето на подхода "ЛИДЕР" и все по-голямото
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му значение за изграждане на местни устойчиви общности. Програмата на семинара включваше и
посещение на проекти реализирани от Местната инициативна група, действаща на територията на
гр. Гьор.

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред;

14. Опис на приложения
- Опис на кореспонденцията с УО на програми иДФЗ

Дата: tI~· '{)2. - ~o/8 I

Подпис
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