„Европейският

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските
МИГ Момчилград - Крумовград

райони",

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2017 г.
НА СНЦ „МИГ-ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД",
СЪГЛАСНО ЧЛ.40, АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ

1. Осъществени дейности, изразходвани за тях средства, връзката им с целите и
програмите на организацията и постигнатите резултати.
СНЦ "Местна инициативна група Момчилград - Крумовград" е юридическо лице,
регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Основната цел на Сдружението е да
подпомага развитието на селските райони и допринася за тяхното укрепване; да подпомага
развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособносттта, опазване на околната
среда, подобряване на качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности,
стимулира въвеждането на нови методи и ресурси и други. Сдружението е учредено

на

26.04.2010 г., като „МИГ Община Момчилград". На 27.04.2016 г. на Общото събрание на
Сдружението се взима решение МИГ „Крумовград" да се

влива в „МИГ Община

Момчилград" и се създава новото сдружение с наименование „МИГ - общини Момчилград и
Крумовград". В новото сдружение участват
земеделски производители, неправителствени

представители на местната власт, бизнес,
организации и физически лица,

имащи

постоянен адрес или развиващи дейност на територията на общините Момчилград и
Крумовград.
В настоящия момент общия брой членове на Общото събрание на МИГ Момчилград
- Крумовград са 100 със следното представителство:
•

Публичен сектор - 4 представители;

•

Стопански сектор - 48 представители;

•

Нестопански сектор - 48 представители.
Нито един от представените сектори в Общото събрание не превишава 49 на сто от

имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
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цел. Сдружението е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието за осъществяване
на

общественополезна

дейност,

под

№20100607002

и

е

издадено

Удостоверение

№002/07.06.2010 г. Органи на управление на Сдружението са Общо събрание и Управителен
съвет. Управителния съвет се състои от 7 (седем) члена. От състава на УС двама членове са
представители на общинските власти на общините Момчилград и Крумовград (28,57%), 3 са
представителите на стопанския сектор (42,85%),

1 представител на сектора на читалища

(14,29%) и неправителствените организации и 1 - физическо лице (14,29%). Сдружението се
представлява заедно и по отделно от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния
директор. Промяна на представителството на Сдружението е взето с решение на Общото
събрание на 20.04.2017 г. и последвало го съдебно решение на Окръжен съд град Кърджали
№34/26.06.2017 г.
На 20.04.2017 г. в град Момчилград се проведе Общо събрание на СНЦ" МИГ- общини
Момчилград и Крумовград". На проведеното общо събрание са взети следните решения:
Приемане на доклад за дейността и финансов отчет на СНЦ"МИГ-

общини

Момчилград и Крумовград" за 2016 година;
Приемане на програма за осъществяване на дейността на

СНЦ"МИГ- общини

Момчилград и Крумовград" за 2017 година;
Приемане на бюджета на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград" за 2017
година;
Приемане на промени в Устава на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Приемане на Вътрешен правилник за осъществяване на обществено полезна дейност
на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Приемане на Правилник за набиране и разходване на средства и имущество на
СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Приемане на размера на членски внос на членовете на Общото събрание;
Приемане на решение за промяна в представителството на СНЦ"МИГ- общини
Момчилград и Крумовград", а именно Сдружението да де представлява заедно и
поотделно от Председателя на УС и Изпълнителния директор.
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Приетите промени в Устава на Сдружението и представителството на Сдружението са
потвърдени от Окръжен съд град Кърджали с Решение №34/26.06.2017 г. За направените
промени са уведомени УО на ПРСР 2014-2020 г., Регистър - БУЛСТАТ и Регистър на
ЮЛНЦ, воден от Министреството на правосъдието.
Дейността на Управителния съвет на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и
Крумовград" през 2017 година бе свързана с приемане на основни правила за
функционирането на Сдружението. През 2017 г. Управителния съвет проведе пет заседания,
като две от тях бяха неприсъствени. Проведените заседания са в следната последователност,
като са приети следните решения, както следват:
• 25.01.2017 г.:
Приемане на Правилник за дейността на УС на СНЦ"МИГ- общини
Момчилград и Крумовград";
- Приемане на годишен доклад по мярка 19.4 на „Местна инициативна група" за
2016 г.;
- Приемане на процедура и критерии за подбор на проекти;
- Приемане на правилник за вътрешния трудов ред на „МИГ- общини
Момчилград - Крумовград".
• 30.03.2017 г./неприсъствено/:
Приемане на доклад за дейносттта на Сдружението в съотвествие с чл.40,
ал.2 от ЗЮЛНЦ за 2016 г.;
Приемане на вътрешен правилник за осъществяне на обществено полезна
дейност на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
- Приемане на правилник за набиране и разходване на средства и имущество
на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Приемане на инструкция за организация на деловодната дейност и архив на
СНЦ" МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
- Приемане на вътрешни правила за командировките в СНЦ" МИГ- общини
Момчилград и Крумовград";
- Приемане на правилник за документооборота на СНЦ" МИГ- общини
Момчилград и Крумовград";
Приемане на доклад за дейността на УС за 2016 г. на СНЦ" МИГ- общини
Момчилград и Крумовград";
- Приемане на финансовия отчет за 2016 г. на СНЦ" МИГ- общини
Момчилград и Крумовград";
- Приемане на предложения на председателя на УС за промяна в Уставана
Сдружението и определяне на размира на членския внос;
Разглеждане, обсъждане и приемане на Програма за осъществяване на
дейността на СНЦ" МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Сдружение „Местна инициативна група Момчилград - Крумовград", Споразумение № РД
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Определяне на място, дата, час и дневен ред за провеждане на Общо
събрание.
13.06.2017 г.:
Обсъждане и приемане на изменения в чл.19, ал.1, т.1 и т.2 от Вътрешния
правилник за дейността на СНЦ" МИГ- общини Момчилград и Крумовград";
Разглеждане и обсъждане предложението на изпълнителния директор,
касаещи сключване на договори с външни за Сдружението фирми, лица,
организации, съгласно одобрения бюджет на МИГ - Момчилград и
Крумовград със заповед №РД09-316/10.04.2017 г. на Министъра на
замеделието и храните;
09.08.2017 г./неприсъствено/:
Актуализиране на Индикативната годишна работна програма за 2017 г.;
Приемане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.
25.09.2017 г.:
Обсъждане и приемане на планираните дейности и разходи по подмярка 19.4
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за 2018 г. на МИГобщини Момчилград и Крумовград;
Информация за сключени договори на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и
Крумовград" с външни изпълнители за периода 01.01.2017 г.- 25.09.2017 г.;
Промяна на лицето, което изпълнява длъжността счетоводил в СНЦ"МИГобщини Момчилград и Крумовград".

Звеното за администриране на проекти на СНЦ"МИГ- общини Момчилград и
Крумовград" се състои от изпълнителен директор;експерти по прилагане на Стратегия за
ВОМР - 2 души;експерт административни дейности на МИГи счетоводител - 0,5 щат.
Извършените дейности от страна на звеното за администриране на проекти на СНЦ"
МИГ- общини Момчилград и Крумовград" през 2017 г. са свързани с изготвяне на проекти
на задължителната документация за функционирането на Сдружението и ефикасно
изпълнение на целите, заложени в Стратегията на ВОМР, организационни дейности за
фукциониране на МИГ, организиране на информационни срещи и обучения, във връзка с
предстоящия прием на проекти по ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г., подготовка за
разработване на насоки за кандидатстване по мерките от СВОМР, включени в ИГРП за 2017
г.
Във връзка с предстоящото стартиране на приемите на проекти по мерки от СВОМР,
МИГ- общини Момчилград и Крумовград сключи договор с външен изпълнител за
разработване на насоки за кандидатстване за мерките, включени в Стратегията. За периода са
разработени 4 насоки за кандидатстване за мерки от СВОМР, а именно за мерките: 4.1.1 „
Подкрепа за инвестиции в земеделските стопанства"/ПРСР/, 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
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/ПРСР/, 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за
всички възрастови групи" /ОПРЧР/ и 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на
МСП"/ ОПИК/. Пакетът от документи, съдържащи условията за кандидатстване, документи
за попълване/ Приложения към Условията за кандидатстване/, документи за информация/
Приложения към Условията за кандидатстване/ и условия за изпълнение на мярка 1.6
„Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички
възрастови групи" /ОПРЧР/ и мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет на
МСП"/ ОПИК/
са съгласувани от УО на съответните програми и от Министерство на
финансите с цел проверка на съотвествие с приложимите правила за държавни помощи. В
началото на 2018 година предстои отваряне на покани за кандидатстване по тези две мерки,
както и на другите мерки, заложени в Стратегията.
С цел популяризиране на Стратегията на ВОМР се изработиха и разпространиха рекламни
материали. За изработването на рекламни материали за популяризиране на Стратегията за
ВОМР на „МИГ- общини Момчилград и Крумовград" се сключи договор с външен
изпълнител. Изработените рекламни материали са следните:
- 2 броя табели, които се монтирани пред офисите на МИГ в град Момчилград и град
Крумовград; отпечатани информационни бюлетини - 300 бр; изработени годишни работни
календари-стенни-50бр.;тефтери-50бр.;химикали 100бр.;,ключодържатели-20бр.;чаши-60бр.;
флаш-памет-50бр.; раници-50бр.;чадъри-55бр.; шапки-ЗОбр.; стенни часовници-50бр. и
тениски-бОбр.
Дейностите, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР бяха свързани с
организиране на обучения 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. През отчетния период по инициатива и със съдействието на
общинските администрации в Момчилград и Крумовград се проведоха информационни
срещи по населени места за популяризиране на одобрената стратегия за Водено от
общностите местно развитие. Проведените информационни срещи по населените места от
територията на МИГ- общини Момчилград и Крумовград са следните:
-

22.02.2017 г. - с.Бук и с. Токачка;
23.02.2017 г . - с . Аврен
06.06.2017 г. - град Момчилград;
- 08.06.2017 г. - с.Звездел;
- 10.06.2017 г . - с . Г р у е в о ;
17.06.2017 г. - с. Нановица и с. Равен;
12.07.2017 г. - град Крумовград.
Срещите имаха за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на
стратегията, осъществена през последните месеци,
Презентирани и обсъдени бяха:
Индикативния график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2017
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година; Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение
на подадени проектни предложения, при отваряне на приема.На проведените
информационни срещи присъстваха над 100 лица. За тези информационнни събития не са
извършени разходи.
Информационни срещи и обучения за местни лидери и уязвими групи и застрашени от
бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на
проекти, свързани с популяризиране на СВОМР и прилагане на подхода ЛИДЕР се
организираха през месец декември 2017 година. Подготовката и провеждането на
информационните събития и обучения се възложиха на външен
изпълнител.
Информационните срещи се проведоха на:
12.12.2017 г. и 13.12.2017 г. - в град
Момчилград;
14.12.2017 г. и 15.12.2017 г. - в град Крумовград.
Информационните срещи имаха за цел потенциалните бенефициенти, заинтересованите
страни да бъдат запознати с мерки от Стратегията на ВОМР, във връзка с предстоящия
прием на проекти по ОПРЧР 2014-2020 г., а именно - „МИГ- общини Момчилград и
Крумовград - обучения на заети лица" и ОПИК 2014-2020 г. - „МИГ- общини Момчилград и
Крумовград - подобряване на производствения капацитет на МСП".
Броят лица, включени в информационните срещи по дати са следните:
- 12.12.2017 г. - 10;
- 13.12.2017 г.-10;
- 14.12.2017 г. - 13;
- 15.12.2014 г. - 14.
На 18.12.2017 г. и 19.12.2017 г. се проведе двудневно обучение в град Момчилград на
тема „Разработване и управление на проекти по мерки от ОПРЧР 2014-2020 г." за минимум
10 души местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително
роми, свързани с подготовка и изпълнение и отчитане на проекти.
На 20.12.2017 г. и 21.12.2017 г. се проведе двудневно обучение в град Крумовград на
тема „Разработване и управление на проекти по мерки от ОПИК 2014-2020 г." за минимум 10
души местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително
роми, свързани с подготовка и изпълнение и отчитане на проекти.
Целта на обученията бяха насочени към мотивиране активно гражданско участие на
представителите на местната общност в обсъждането на проблемите и приоритетите за
развитие на територията, в създаването и изграждането на капацитет за кандидатстване с
проекти по Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група. В обученията се
включиха 11 души от град Момчилград и 12 души от град Крумовград, които бяха
представители на различни заинтересовани страни, местни неформални лидери, младежи,
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служители на общинската администрация, микро и малки предприятия, земеделски
производители.
Офисите на МИГ се посещават от заинтерсовани лица, представители на местния бизнес,
земеделски производители и други. Със заинтересованите лица са обсъдени различни идеи,
сред които и такива с иновативни елементи за двете общини. Заявените идеи за проектни
предложения са в различни направления, като създаване на автомивка, къща за гости,
кладница, закупуване на земеделска техника и други. Потенциалните бенефициенти
получават експертна помощ и конкретни насоки във връзка с подготовка на техните
проектни предложения по конкретните мерки от Стратегията за ВОМР.
Друга дейност, свързана с популяризиране на Стратегията за ВОМР е поддръжка и
актуализиране на информацията в електронната страница на МИГ.
2. Размер на безвъзмездно получените средства и приходите от другите дейности
за набиране на средства.
Съгласно подписано Споразумение за изпълнение на стратегия по ВОМР №РД50190/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено
от общностите местно развитие" са одобрени средства в размер на - 6 363 745,00 лв. и
подмярка 19.4"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" 977 915,00 лв. за периода на прилагане на стратегията за Водено от общностите местно
развитие и средства за изпълнение на проекти при изпълнение на стратегията за ВОМР.
Одобрените средства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" са от Управляващите органи на ПРСР, ОП"РЧП" и
ОПИК по отделно в размер на:
•

ПРСР - 2 933 745,00 лв.;

•

ОП"РЧП" - 1 480 000,00 лв.;

•

О П И К - 1 950 000,00 лв.

С цел функциониране на МИГ-общини Момчилград и Крумовград, екипът на МИГ подготви
и внесе искане за авансово плащане, след одобрение на годишния бюджет за 2017 година.
МИГ- общини Момчилград и Крумовград получи авансово плащане в размер на 76 554,
00лв.. МИГ използва средства осигурени и от заеми от общините Момчилград и Крумовград,
през 2016г. в размер на 30,000 лв. общо. През 2017 г. с Решения на Общинските съвети на
двете общини са удължени срока за връщане на заема до края на изпълнение на СВОМР.

3.Финансов резултат за отчетния период.
>

Отчет на база приходи и разходи
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Признати приходи в размер на 120205,17лв., в т.ч.
•

приходи от финансиране на текущата дейност в размер на 76554,00лв.;

•

приходи /верификация на разходи за декември 2016г/ 5068,14лв.;

•

приходи от членски внос в размер на 5458,00лв.;

•

признати приходи от дарение на ДМА /в размер на начислените

амортизации -СС20/-8125,03лв.
•

финансови приходи за бъдещи периоди- 25000,00лв.

Признати разходи в размер на 118521,62лв. в т.ч.
•

начислени разходи за амортизации на активи в размер на 11238,77лв.за

•

финансови разходи за банкови такси в размер на 193,10лв.,

•

разходи за заплати и осигуровки в размер на 79966,19лв.;

•

разходи за канцеларски материали в размер на 816,90лв.;

•

разходи за външни услуги в размер на

2017г.,

5170,35лв.(наем,ел.енергия,пощенски услуги,ел.подпис,интернет,хостинг и
домейн,печати,такса за издаване на документи, телефон,обучения,застраховка,правна
консултация)
•

разходи за лихви -66,51лв.

•

разходи в размер на 16200,40лв. за популяризиране на стратегията за

ВОМР;(табели,интернет

страница,насоки,рекламни

материали,двудневни

обучения,еднодневни срещи)
•

Разходи за офис оборудване 3280,00лв.

•

Разходи за счетоводен софтуер 255,60лв.

•

Разходи разлика във верификация 232,12лв

•

други разходи 1101,68лв. (разходи за командировки)

Резултат от нестопанска дейност в размер на 1683,55лв.
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Отчет на база счетоводен баланс

Буква А - Актив:
1.

Офис оборудване от МИГ-Крумовград-10397,59лв.

2.

Офис техника- 900,00лв./дарение от Община Момчилград/

3.

Други вземания-11469,41лв.

4.

Наличност в банкова сметка-11252,06лв.

5.

Касова наличност-41,31лв.

6.

Компютърна техника -13086,00лв.

7.

Резултат от дейността- 1583,15 лв./положителен/ за 2017г./резултат

от дейността за 2016г. 2399,44лв/отрицателен/=816,29лв.(отрицателен)
Общо актив: 47962,66лв.
Буква Б - Пасив:
1 .Финансирания за бъдещи периоди-11 062,57лв.
2.Заем от общини Крумовград и Момчилград - 30000,00лв.
З.Задължения към персонал- 6815,75лв.
4.Задължение към доставчици-84,34лв.
5. Общо пасив 47962,66лв.

Изготвил :/П/
Марийка Христозова
Изпълнителен

Директор
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