ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИСПЕРИХ
КОПИЕ:
ДО
Г-Н БЕЛГИН ШУКРИ,
КМЕТ
НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ – Общински съветник в ОбС Исперих и
Председател на УС на СНЦ „МИГ – Исперих“
Относно: Издаване на запис на заповед от община Исперих в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Споразумение за изпълнение
на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и
Заповед № РД 09-263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г. по
подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На 29.11.2016 г. между Управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 - 2020 г. и Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“
2014 - 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група Исперих” бе подписано
Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №
РД № 50-186 от 29.11.2016 г., с което се определят правата и задълженията на страните
във връзка с изпълнение на Стратегията.
Стратегията на МИГ Исперих е многофондова и включва мерки, финансирани от 3
програми, с разполагаем бюджет за безвъзмездна финансова помощ в размер на:
- ОП „Иновации и конкурентоспособност“ - 1 500 000,00 лв.;
- ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 600 000,00 лв.;
- Програма за развитие на селските райони - 2 932 000,00 лв.
Данните за изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих към настоящия момент
са както следва:
• Изпълнение по ОПИК:
През 2018 - 2019 г. бяха обявени няколко процедури за прием на проектни предложения по
ОПИК1 „Капацитет за растеж на МСП“. Тази мярка е насочена към малки и средни
предприятия от територията, като финансирането е за подобряване на производствения им
капацитет чрез оборудване и закупуване на основни средства - нови машини и технологии.
Подадени бяха общо шест проекта, от които, одобрени за финансиране - четири проектни
предложения, две не получиха одобрение. Подписани са четири административни договори,
които са изпълнени и е изплатена безвъзмездна финансова помощ. За наличния остатък от
близо 111 000 лв., в периода 01.06.2021 г. - 30.06.2021 г. планираме да бъде отворен прием
за проекти по тази мярка.
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• Изпълнение по ОПРЧР:
До момента са обявени три процедури за прием на проектни предложения по мярка
ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството”. Мярката е насочена към безработни и заети
лица, които искат да стартират собствен бизнес и предвижда обучение по
предприемачество, консултации за разработване на бизнес планове, наставничество и др.
Подадени бяха четири проектни предложения, от които три са одобрени, а едно е с отказ за
подписване на договор от Управляващия орган на програмата. Към момента са подписани
три административни договора за безвъзмездна финансова помощ. Един от проектите е
изпълнен и е изплатена финансовата помощ, а другите два проекта са в процес на
изпълнение. Договорените средства са почти 100% от бюджета на мярката (остатъчен
бюджет от 550,23 лв.).
По мярка ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“беше обявена една процедура за кандидатстване с два крайни срока. Подени бяха четири
проекта, от които два оттеглени от кандидатите. Има подписани договори за изпълнение на
два проекта: с Община Исперих и НЧ „Рома - 2007 с. Вазово“. Проектът на Община
Исперих е изпълнен и отчетен. Проектът на НЧ „Рома - 2007 с. Вазово“ е в процес на
изпълнение. По указания на Управляващия орган на ОПРЧР в началото на 2021 г. МИГ
Исперих подписа допълнително споразумение за изтегляне на бюджетния остатък по
мярката в размер на 202 000 лв., който ще бъде пренасочен към други мерки от ОПРЧР
свързани с пандемията от COVID-19.
• Изпълнение по Програмата за развитие на селските райони:
По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ бяха обявени пет приема за
кандидатстване през 2019 г. и 2020 г. До момента са подадени общо осемнадесет проектни
предложения, от които четиринадесет са одобрени от МИГ, а другите четири бяха
оттеглени от кандидатите. Има един подписан договор. По мярката през 2021 г. бе обявен
прием и има подаден един проект, който в момента е в процес на оценка. Има неусвоен
бюджет по мярката и след приключване на оценката на подадения проект ще бъде обявена
нова покана за кандидатстване.
По мярка 4.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ през
2020 г. бе обявен прием за проекти. Има подаден и одобрен от МИГ Исперих един проект.
Процедурата е в процес на проверка от страна на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция.
Няма разполагаем бюджет по мярката.
По мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ беше обявена една
процедура за кандидатстване. Приети са десет проектни предложения, от които девет са
одобрени от МИГ Исперих, а един проект е оттеглен от кандидата. Процедурата е
одобрена от ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция и има един подписан договор, който
е изпълнен и финансиран. По мярката има разполагаем бюджет за безвъзмездна финансова
помощ в размер на 255 231,14 лв. През 2021 г. ще бъде обявен прием за проектни
предложения.
По Мярка 7.4: „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на
местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура,
свързаната с тях инфраструктура“ през 2020 г. бе обявена процедура с два крайни срока
за кандидатстване. Приети са общо седем проекта, от които 6 на Община Исперих. Всички
проекти са одобрени от МИГ Исперих. В момента се подготвя договор за безвъзмездна
финансова помощ по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в
гр. Исперих“, подаден от Община Исперих. Няма разполагаем бюджет по мярката.
По Мярка 21 „Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда,
съхранено наследство, култура, природа“ през 2020 г. бе обявена процедура с три крайни
срока за кандидатстване. По двата приема са приети общо три проекта. По първия срок за
кандидатстване е приет и одобрен от МИГ Исперих един проект. По втория срок за
кандидатстване са приети два проекта, които са в процес на оценка. За третия срок има
разполагаем бюджет.
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Общата стойност на субсидията на всички одобрени проекти по процедури,
договорени и такива, по които няма подписани договори, от началото на прилагане на
Стратегията е в размер на 76,08% или 3 980 293,58 лв.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
За управление, текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМВР, МИГ
Исперих изготвя ежегодно бюджет, който се одобрява от Управляващия орган на ПРСР
2014 - 2020 г., като разходите се възстановяват, при условията и по реда на Наредба № 1
от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Съгласно споразумението с Управляващите органи на програмите, Местна инициативна
група - Исперих има право да получи авансово плащане за част от одобрения годишен
бюджет.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи (бюджет) за периода 01.01. 31.12.2021 г. за изпълнение на Стратегията (2017 - 2023 г.) е в размер на 191 153,66 лв.
Максималният размер на авансовото плащане за текущи разходи е 50% от тази сума или
95 576,83 лв., съгласно изискването на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие”.
Във връзка с представяне на заявка за авансово плащане пред ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№ 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от изпълнителния директор Васил Грудев и в изпълнение на изискванията
на чл. 7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме
Общински съвет Исперих да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Упълномощава кмета на община Исперих да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция в размер на 95 576,83 лв. (деветдесет и пет хиляди петстотин
седемдесет и шест лева и осемдесет и три стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово
плащане за периода 01.01. - 31.12.2021 г. по Споразумение за изпълнение на стратегия за
Водено от общностите местно развитие РД № 50-186 от 29.11.2016 г. и Заповед № РД 09263/ 29.03.2021 г. на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. по подмярка „Прилагане
на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със срок до 30.06.2022 г.
2. Възлага на изпълнителния директор на Сдружение „Местна инициативна група Исперих” да подготви необходимите документи за авансовото плащане и да ги представи
пред ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

С уважение,
адв. Даниел Димитров

..............................
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