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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 

 
  

 

 
ГОДИШЕН ДОКЛАД  
за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
стратегия за ВОМР“ на МИГ - Исперих 

 

Период на отчитане 

 
01.01.2018г. – 31.12.2018г. 

Номер на договора за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 
РД 50-186/29.11.2016г. 

ЕИК на МИГ 
 
175852880 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

 
гр. Исперих, ул. „Родопи“ № 1  

Председател на Управителен орган 
/  
 
представляващ МИГ 

Даниел Димитров Йорданов 
 
Даниел Димитров Йорданов, Емилия Германова 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

08431 46-51 
08431 36-35 
migisperih@abv.bg 
http://leaderisperih.eu/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD) 

 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 
селските райони” 
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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)  

 Върховен колективен орган на МИГ Исперих е Общото събрание. То се състои от 
31 члена, като нито един от секторите представени в него: публичен, бизнес и 
нестопански не надвишава 49% от имащите право на глас (публичен сектор – 1 
община), бизнес сектор – 15 (10 фирми и 5 физически лица), нестопански сектор – 
15 (14 сдружения и 1 физическо лице). В Общото събрание всеки член има право 
на  един глас, членовете - юридически лица, участват в работата на Общото 
събрание чрез упълномощени представители. Общият ред и механизмът за взимане 
на решения от органите за управление на МИГ по отношение на цялостната работа 
на организацията са определени в Устава. Взимане на решения: 

o Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство на гласовете 
(половината плюс един) от присъстващите.  

o Решения за изменение и допълване на устава, за преобразуване и прекратяване на 
Сдружението или за сливането или вливането му в друго юридическо лице се 
вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. 
 

В рамките на отчетния период постъпиха заявления за оттегляне от ОС на двама от 
членовете и две заявления за приемане: 

 СНЦ Училищно настоятелство при ЦДГ „Мики Маус“ с. Белинци напусна 
сдружението. На негово място, в организацията влезе друго НПО - СНЦ „Народно 
Читалище Пробуда 1927“ с. Китанчево, прието за член на МИГ Исперих с решение 
на УС № 3 от заседание, проведено на 05.04.2018г.  

 Второто заявление за напускане на сдружението е подадено от ЗП Метин Бейхан 
Исов от с. Тодорово. Съставът на сдружението бе допълнен от друг земеделски 
производител: ЗП Илмаз Хайри Хюсмен с. Вазово,  приет за член на МИГ Исперих 
с решение на УС № 4 от заседание, проведено на 18.06.2018г.  

С уведомителни писма с изх. № 32/09.05.2018г. и № 41/13.07.2018г., МИГ Исперих 
информира УО на ПРСР за направената промяна, която е извън обхвата на чл. 43 от 
НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. 

 Управителен орган на МИГ Исперих е Управителният съвет (УС), който, съгласно 
чл.29, ал.2 от Устава се състои от 7 до 12 лица с нечетен брой гласове. С решение 
на общото събрание, взето на заседание проведено на 10.03.2017г.,   УС на МИГ 
Исперих се състои от 8 члена, от които 7 с право на глас. Делът на представителите 
на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите на 
стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния 
управителен орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на глас, 
съгласно чл. 29, ал.3,т.1 от Устава на сдружението. Всички членове на УС имат 
постоянен адрес и работят на територията на действие на МИГ  Исперих.  

Председател на УС на МИГ Исперих е Даниел Димитров Йорданов, излъчен като 
представител на местната власт. Представляващи организацията заедно и по отделно са 
Даниел Димитров Йорданов и Емилия Иванова Германова – изпълнителен директор. 

Правомощията на УС, пряко свързани с управлението на Стратегията на територията 
(Чл.34 (2) от Устава) са: Изготвя и приема организационна структура, правилник и 
процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението и прилагане на 
Стратегията; Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на 
Сдружението; Формира помощните органи на сдружението /работни групи, експертни 
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комисии; Определя външни експерти за оценка избор и мониторинг на проекти, с цел 
осигуряване на обективност, публичност и прозрачност; Взема окончателни решения за 
финансиране на проекти по подхода ВОМР; Управлява бюджета на Сдружението, чрез 
организиране на конкурси, на база на приетата стратегия. Взимане на решения: 

o УС взема оперативни решения с обикновено мнозинство; 
o В определени случаи, по реда на чл.14 ал.2 и чл.31 т.3 и 6 от ЗЮЛНЦ, взема 

решения с мнозинство от всички членове.  
През отчетния период няма промяна в състава на УС на МИГ Исперих. 

 Промяна на регистрацията СНЦ МИГ Исперих в публичен регистър. С приемане 
на промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през 
2016г. се въведе регистърната реформа на юридическите лица с нестопанска цел 
(ЮЛНЦ), която се изразява в прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от 
окръжните съдилища чрез Агенцията по вписване в Търговския регистър и 
регистър на ЮЛНЦ. Промените влязоха в сила от 01 януари 2018 г., със срок до 
31.12.2020 г. 

През отчетния период СНЦ МИГ Исперих извърши пререгистрация на сдружението в 
Агенцията по вписване. Всички документи бяха приети и данните за сдружението са 
налични на сайта на Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. 

 
 Комисията за избор на проекти e помощен орган на МИГ Исперих (КИП)/ Комисия 

за подбор на проектни предложения (КППП) . Комисията за избор на проекти към 
МИГ Исперих се състои от председател, секретар и най- малко трима членове, 
както и резервни членове, определени с решение на УС и назначени със заповед на 
Председателя на УС или със заповед на изпълнителния директор на МИГ Исперих, 
който има същият обем на представителност в организацията, като Председателя 
на УС. Членове на Комисията могат да бъдат служители на МИГ, членове на 
колективния върховен орган на МИГ и външни експерти-оценители. Делът на 
представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто 
от имащите право на глас членове. 

През 2018г. бяха назначени три състава на КППП по обявени процедури за прием на 
проектни предложения. Съставът на всяка КППП се състои от председател (без право на 
глас), секретар (без право на глас), трима члена (с право на глас) и резервни членове. 
Назначените КППП извършика оценка на проектни предложения по следните процедури: 

   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – първи краен срок до 26.03.2018г. 

   № BG05M9OP001-1.035 - МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на 
предприемачеството” – срок за кандидатстване до 10.09.2018г.   

   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – втори  краен срок 18.10.2018г. 

Работата и на трите КППП е приключила и са получени доклади от УО на ОПИК и УО на 
ОПРЧР за одобрение на извършените оценки по процедурите. Резултатите от 
извършените оценки са: 

   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – първи краен срок до 26.03.2018г. Подадени и одобрени две проектни 
предложения. С кандидатите са  сключени административен договор за БФП. 

   № BG05M9OP001-1.035 -  МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на 
предприемачеството” – срок за кандидатстване до 10.09.2018г.  Подадено и 
одобрено едно проектно предложение. С кандидата  е сключен административен 
договор за БФП. 

   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – втори  краен срок 18.10.2018г. Подадени две проектни предложения. 
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Едно одобрено и едно неодобрено проектно предложение. Към момента няма 
сключен договор с одобрения кандидат. 

 
Взимане на решения относно прилагане на Стратегията територията на МИГ: 

Общият ред и механизмът за взимане на решения от УС и КИП относно прилагане на 
Стратегията са съобразени с минималните изисквания, определени в съответствие с 
изискванията на чл. 41, ал. 2 от ПМС № 161, които се отнасят до прилагане на ВОМР с 
многофондови стратегии. Процедурите за подбор на проекти по мерки към стратегията, 
както тези, които са приети от УС на МИГ Исперих, така и тези които предстоят да бъдат 
приети, са съобразени с указанията на ОПИК (2014-2020), ОПРЧР (2014-2020) и ПРСР 
(2014-2020). УС на МИГ приема индикативен график, годишен бюджет по подмярка 19.4. 
В изпълнение на подмярка 19.2 от ПРСР, УС одобрява документите по съответната мярка 
от Стратегията, включваща указания за кандидатстване и указания за изпълнение на 
проектите, ред за оценка и/или методика, както и приложимата документация за 
попълване и за информация и взема решения за обявяване процедури за прием на проекти. 
Приемът, кореспонденцията с кандидатите и оценката на подадените проекти съм 
Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих се осъществява в информационната система 
ИСУН2020. 

Офисът на МИГ-Исперих се намира в гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ №  99 (офис 2) в 
помещение под наем, с осигурен достъп за лица с увреждания, състоящо се от:  

1) Три самостоятелни работни помещения, обозначени по плана на сградата, като офиси 
за: „Ръководител екип“ с площ 9,57 кв. м., „Консултант маркетинг“ с площ от 8,97 кв. 
м., „Финансов консултант“ с площ 9,37 кв. м., обща площ 27,91 кв. м., ситуирани като 
„офис 2“ заедно с намиращото се в тях обзавеждане за четири работни места, офис 
оборудване и достъп до телефон и интернет. 

2) Преходни и помещения за общо ползване, с намиращото се в тях обзавеждане и офис 
оборудване за общо ползване, с осигурен достъп до комуникации и поддържащи 
системи с обща площ от 77,77 кв. м., обозначени по плана на сградата като: Ветробран 
Рецепция; Зала за обучения, Склад (Архив) и сервизни помещения. 

 
2. Персонал на Местната инициативна група. 

(Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 
които засягат екипа, ако има такива и т.н.) 

Екипът на МИГ е изпълнителен орган на МИГ за прилагане на стратегията за ВОМР. 
Няма промяна в състава му през 2018г. Състои се от следните щатни служители, 
определени след конкурсен избор, проведен от УС и наети по трудово правоотношение на 
следните позиции:  

1. Изпълнителен директор (ИД) – Емилия Иванова Германова. Трудов договор № 
01/18.11.2016г., дата на постъпване 21.11.2016г. 

2. Експерт по прилагане на Стратегията – Гинка  Маринова Георгиева. Трудов 
договор № 02/18.11.2016г., дата на постъпване 21.11.2016г. 

3. Технически асистент – Ростислав Величков Енчев. Трудов договор № 
04/18.11.2016г., дата на постъпване 21.11.2016г. 

4. Главен счетоводител – Петър Петков Цанков. Трудов договор № 03/18.11.2016г., 
дата на постъпване21.11.2016г. 
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3. Реализирани дейности 
 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

3.1.1. по чл. 9, ал. 2, т.1 Разходи за заплати, както и задължителни по силата на 
нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения 
за временна неработоспособност и други, дължими от работодателя. 

 
Екипът на МИГ-Исперих се състои от четирима щатни служители, назначени на трудов 

договор на пълен работен ден.  Изплатени са заплати и осигуровки за 2018г.  

През 2018г. екипът изпълняваше служебните си задължения свързани с изпълнението на 
стратегията и осъществяване на дейности за популяризиране на СВОМР.  

 Бюджетно перо 2 - непреки разходи съгласно чл. 9,ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18. 
 
Извършени са разходи за почистване на офис, наем на офис, трудова медицина, 

ремонтни услуги, домейн и хостинг, годишен абонамент на КЕП, охрана на офиса, 
курирески услуги, телефонни и комуникационни услуги, закупуване на офис консумативи 
и канцеларски материали.  

 Бюджетно перо 3 Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя 
на експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни 
експерти и други) 

 
3.1 разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на оценители 

на проекти 
 

В рамките на отчетния период бяха обявени три процедури за кандидатстване:  

 № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – първи краен срок до 26.03.2018г. 

   № BG05M9OP001-1.035 -  МИГ Исперих - ОПРЧР 1 “Развитие на 
предприемачеството” – срок за кандидатстване до 10.09.2018г.   

   № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 
МСП“ – втори  краен срок 18.10.2018г. 

На членовете на КППП са изплатени е възнаграждения както следва: 

Външен експерт оценител Извършена оценка за 
административно 

съответствие и допустимост 

Извършена техническа и 
финансова оценка 

Мария Влайкова 
Джамбазова 

1 проектно предложение 1 проектно предложение 

Павлина Савова Йончина 2 проектни предложения 1 проектно предложение 

Павлин Тодоров Петров 1 проектно предложение 2 проектни предложения 

Евдокия Василева 
Георгиева 

2 проектни предложения 2 проектни предложения 

Надежда Друмева Бобчева 1 проектно предложение 1 проектно предложение 

Зорница Венциславова 
Богданова 

2 проектни предложения - 

Юлиян Данаилов Георгиев   1 проектни предложения 1 проектно предложение 

 
3.2. разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на оценители 

на проекти (за извършена оценка от един оценител - член на КИП, при необходимост от  
арбитраж за техническа експертна оценка). 
През отчетният период не са извършвани разходи.  
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3.3 разходи за хонорари на секретар и председател на КППП. 
Разходи за хонорар на председател на КППП и за трите процедури не са извършвани, 
тъй като Емилия Германова, Ростислав Енчев и Гинка Георгиева са назначени на 
трудов договор в МИГ Исперих на длъжност съответно: изпълнителен директор, 
технически асистент и експерт по прилагане на Стратегията. Извършени са разходи за 
хонорар за трима секретари на  КППП. 

 Бюджетно перо 4 - по чл. 9, ал. 2, т.4 Разходи за командировки на екипа и членовете 
на колективния върховен орган на МИГ съгласно Наредбата за командировките в 
страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 
от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, 
приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 
г.); 

В рамките на отчетния период екипът е извършвал служебни пътувания свързани с 
дейността на сдружението, участие в обучения, конференция, семинари и работни срещи с 
УО на ОПИК, ОПРЧР, ПРСР и други. Извършени са разходи за пътни, дневни и нощувки. 

 Бюджетно перо 5 – по чл. 9, ал. 2, т.7 Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. 
правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане; 

Извършени са разходи за абонамент на счетоводен софтуер в две  програми, които се 
ползват от счетоводителя:  „Бизнес навигатор – счетоводство“ и „Бизнес навигатор – 
заплати“. Сключен е договор за услугата с ЕТ „Бизнесконтакт Родина Гочева“ гр. Шумен. 

 Бюджетно перо 6 - по чл. 9, ал. 2, т.11 Разходи за застраховане на закупени след 
подписване на договора за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи 
по реда на тази наредба, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 
г. до срока, определен за задължително застраховане съгласно същата наредба; 

 
Извършени са разходи за подновяване на застраховките на закупени активи по реда на 
Наредба № 1/22.01.2016г., Наредба № 23 от 2009 г. и Наредба  № 16/30.07.2015г. до срока, 
определен за задължително застраховане. Извършените разходи включват застраховки на 
ДМА, закупени в предишни години.  

 
 Бюджетно перо 7 по чл. 9, ал. 2, т.13 Разходи за обучения на екипа и членовете на 

колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно 
развитие; 

През 2018г. не са извършвани разходи за такси за обучения на екипа и за организиране на 
обучения. Причината за това е, че реално през отчетния период не се стигна до обявяване 
на процедури по мерки към Стратегията от ПРСР 2014-2020г., поради необходимостта от 
промяна на Стратегията конкретно в частта – мерки от ПРСР. Участници в КППП от 
организацията, освен членовете на екипа може да бодът представители на общото 
събрание. Считаме за целесъобразно обученията  за тях, свързани с участие в оценителния 
процес да се проведат в период на прием или подготовка на обявяване на процедура за 
прием на мерки от ПРСР, с цел да се обхване и промяната на стратегията. 

Екипът на МИГ Исперих има опит в провеждане на оценителни сесии от предходния 
програмен период. Членовете на екипа на МИГ Исперих участваха също и в поредица от 
срещи с ПРСР 2014-2020г., УО на ОПРЧ 2014-2020г. и УО на ОПИК 2014- 2020г., в които 
бяха разисквани  въпроси за участието в оценка  и оценителен процес. 

 Бюджетно перо 8 - по чл. 9, ал. 2, т.14 Разходи, свързани с публични отношения, 
разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на 
екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други; 

За провеждане на работно посещение за обмен на знания и експертен опит в изпълнението 
на СВОМР и установяване на бъдещо партньорство за съвместни дейности в МИГ от ЕС  - 



7 
 

Унгария и Словакия, за 8 представители на МИГ Исперих бе сключен договор за 
изпълнение с „Ривас Тур“  ЕООД гр. София. 

Посещението беше проведено в периода 24-27 юли 2018г. За участниците в работното 
посещение бяха организирани срещи с представители на МИГ от Унгария и Словакия, 
разходи за пътни, нощувки и храна. 

Участниците в работното посещение са както следва: 

1. Даниел Димитров Йорданов – председател на УС 
2. Теодора Георгиева Каменарова – член на ОС и член на УС.  
3. Джанан Мустафа Родоплу – член на ОС и член на УС.  
4. Деница Димитрова Богомилова -  член на ОС и член на УС. 
5. Габриела Маринова Симеонова – член на ОС. 
6. Нуртен Хасанова Махмуд - член на ОС. 
7. Гинка Маринова Георгиева  - експерт по прилагане на СВОМР. 
8. Ростислав Величков Енчев – технически асистент. 

 
 Бюджетно перо 9  - по чл. 9, ал. 2, т.15 Разходи за участие на МИГ в дейности на 

Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както 
и на Европейската ЛИДЕР асоциация и други асоциации на МИГ; 

В рамките на отчетния период е платен членски внос за 2018г. за членство в Асоциация 
„Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 Бюджетно перо 10 - по чл. 9, ал. 2, т.16 Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за 
управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи;   

Направени са разходи за издаване на изискуеми документи и банкови такси. 

 Бюджетно перо 11 - Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР  за 
изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от 
Регламент(ЕС) 1303/2013 - чл.9, ал.2, т.17;   

През 2018г. не е извършен разход за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР. 
Разходът е планиран да бъде извършен  първото полугодие на 2019г.  

2.  Дейности и разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на 
територията на нейното изпълнение: 

 
 Бюджетно перо 11.1 – по чл. 9, ал. 3, т.2, б) разходи за създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио или телевизионни 
медии на покани за организирани събития и други, свързани с популяризиране 
дейността на МИГ; 

В началото на годината бе сключен  договор с РРС Шумен за изработка на един рекламен 
аудио клип, излъчване на 266 бр. търговски съобщения и 4 бр. интервюта/репортажи за 
целия период на договора.  През 2018г. ежемесечно са извършени излъчвания на 
търговски съобщения с рекламен аудио клип,  записани и излъчени интервюта в ефира на 
радиото. 

За популяризиране дейността на МИГ са направени осем публикации в регионален 
вестник „Екип 7“ както следва:  

 месец февруари 2018г. - бр. 14/4167 от 02.02.2018г.- публикуване на индикативен 
график за 2018г. 

 месец февруари 2018г. - бр. 18/4171 от 12.02.2018г. – публикуване на обява за 
отваряне на мярка ОПИК 1 

 месец май 2018г. - бр. 54/4207 от 18.05.2018г.- публикуване на покана за празник на 
МИГ.  
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 месец юли 2018г. - бр. 78/4231 от 13.07.2018г.- публикуване на обява за прием на 
проекти.  

 месец август 2018г. - бр. 90/4243 от 10.08.2018г.- публикуване на обява за прием на 
проекти, бр. 95/4248 от 22.08.2018г.- публикуване на покана за обществено 
обсъждане.  

 месец септември 2018г. - бр. 103/4256 от 10.09.2018г.- публикуване на обява за прием 
на проекти.  

 месец октомври 2018г. - бр. 121/4274 от 24.10.2018г.- публикуване на статия 
„Сключени са първите договори за финансова подкрепа на малки и средни 
предприятия на територията на МИГ Исперих.“  

 месец декември 2018г. - бр. 143/4296 от 14.12.2018г.- публикуване на покана за 
годишна информационна конференция на МИГ Исперих. 

 Бюджетно перо 11.2 -11.8 - по чл. 9, ал. 3, т.2, в) отпечатване на брошури, материали 
за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни материали и други, 
свързани с популяризиране дейността на МИГ; 

За изработвене и отпечатване на информационни и рекламни материали за 
популяризиране дейностити на МИГ-Исперих бе сключен договор с „НИБ–А–Консулт“ 
ЕООД  гр. София. Бяха иработени следните материали: Информационен бюлетин – 1500 
бр.; Блокнот за 2019г. – 250 бр.; Брандирани папки – 300 бр.; Брандирани чаши – 150 бр.; 
Брандирани топки футбол/волейбол -  30 бр.; Брандирани  термо чаши  - 50 бр.; Рекламни 
торбички/ чанти – 400 бр. 

Изработените информационни и рекламни материали се раздават на участници в 
оргонизираните от МИГ Исперих събития за популяризиране и информиране. 

 Бюджетно перо 11.9 - по чл. 9, ал. 3, т.2,  г) преводи; 
През 2018г. не са извършвани разходи за преводи. 

 Бюджетно перо 11.10 - по чл. 9, ал. 3, т.2, е) разходи свързани с изготвяне на 
материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ при 
разработването на дейности и подготовката на заявлението; 

За извършване на консултантска услуга за изготвяне на насоки за кандидатстване, 
включително формуляри и други документи през първото шестмесечие на 2018г.беше  
сключен  граждански договори за услуга с Нина Петрова Йолова за разработване на 
насоки по мерките 4.2. и 6.4 и граждански договор с Магдалена Аспарухова Радева за 
разработване на насоки по мярка 1.3. Извършени са разходи за хонорари на изпълнители 
за изготвяне на насоки/процедура за кандидатстване, включително формуляри и други 
документи, по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих както следва: 

1. Нина Петрова Йолова - Мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на 
селскостопански продукти; мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности. 

2. Магдалена Аспарухова Радева - мярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и 
посещения в земеделски стопанства 

 
 Бюджетно перо 11.11 - по чл. 9, ал. 3, т.2, ж)   други разходи за популяризиране, 

информиране и публичност; 
През отчетния период беше проведен - Празник на МИГ на открито и годишна 
конференция. 

 Празник на МИГ - „Исперих - отворени пространства“ за анимиране на 
територията и популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна 
група. Целта на празника е да повиши информираността, интереса и участието на 
местната общност в предстоящи проекти, добавящи стойност и развитие на 
територията. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни.  
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На 22 май 2018г. бе проведен тематичен форум: „Стратегията на МИГ Исперих с фокус 
към младите хора от територията. Възможности за реализация и развитие, обмен на идеи и 
добри практики“. Участваха много гости, земеделски производители, представители на 
малкия бизнес, неправителствени организации, местни институции, Историческия музей, 
Читалище „Съзнание - 1891”, средношколци от двете гимназии в града. 

На 23 май се проведе на площада пред читалището. Изпълнен с много настроение, 
донесе забавления и изненади на посетителите с анимационни дейности и участие на 
публика, родители и деца. В празничната програма се включиха самодейци от Народно 
читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев“ и ОУ “Васил Априлов“ от гр. 
Исперих, група за атракции „Фламинго“ от гр. Русе. Имаше томбола и бяха раздадени 
много рекламни материали на „МИГ - Исперих”, както и фотоконкурс „Празнувай с МИГ 
– Исперих. На финала празничният ден завърши с великолепен концерт на  Тони 
Димитрова. 

За организиране и провеждане на събитието бе сключен договор с „Диана” ЕООД гр. 
Кубрат. 

 На 18.12.2018г.бе проведена годишна конференция на тема „Стратегията на МИГ 
Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие“. В събитието 
взеха участие общо 51 представители на местна власт, бизнес, нестопански сектор, 
образованието и културата, земеделски производители. Програмата на 
конференцията включваше представяне на следните теми: „Запознаване с 
резултатите от изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2018г.  – 
проблеми и очаквания”; Представяне на Индикативен график – 2019г. за прием на 
проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих“; „Промяна в модела - 
бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020г.“; „Възможности 
за финансиране на бенефициенти и на МИГ - инициатива на Национална асоциация 
на местните инициативни групи в България и Микрофонд Джобс“. На 
конференцията бе поканен лектор, за представяне на част от темите и  
представители на други МИГ, за да споделят добри практики и опит. 
 

 Бюджетно перо 12 - по чл. 9, ал. 3, т.3 Разходи за организиране на обучения, семинари 
и информационни срещи за местни лидери и 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. 

 
12.1. Разходи за организиране на  работни/информационни срещи/ семинари и други 

мероприятия (за най-малко 10 участници) 
През отчетния период бяха проведени 2 информационни срещи с по  10 участника. В 
събитието взеха участие   жители на Община Исперих, представители на образованието 
и нестопанския сектор, представители на местна власт. Целта на срещите бе 
популяризиране на Стратегията за ВОМР и информиране на общността за мерките 
включени в стратегията. Срещите бяха проведени на 19.02.2018г. и  31.07.2018г. в гр. 
Исперих  –  с общ брой  участници 20. 

12.2. Разходи за организиране на едно двудневно или две еднодневни обучения, 
свързано с подготовката на проекти по СВОМР – зала, кафе-паузи, консумативи и 
хартия, лектор(за най-малко десет участници) 
През отчетния период не са направени разходи за организиране на обучения.  

 
 
 
 



10 
 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№  

Планирана дейност 
съгласно 

заявление/заповед за 
одобрение на 

планирани дейности и 
разходи 

Описание на дейността 
Единица 

мярка 
Брой 

единици 
Единична 
цена, лв.  

Обща стойност 
на планираните 

разходи, лв. 

Извършва
не на 

дейността 
ДА/НЕ 

Обща стойност на 
извършените 

разходи съгласно 
подадени заявки 
за плащане, лв. 

Изплатена 
финансова 
помощ, лв. 

І. Разходи за управление 

1 

по чл. 9, ал. 2, т.1 
Разходи за заплати, 
както и задължителни 
по силата на нормативен 
акт разходи за социални 
и здравни осигуровки за 
персонала, обезщетения 
за временна 
неработоспособност и 
други, дължими от 
работодателя,  

1.1. Заплата на изпълнителния 
директор 

Месец 12 2240,00 26880,00 да 20576,48 13439,58 

1.2. Заплата на главен счетоводител Месец 12 1540,00 18480,00 да 18479,09 9239,57 

1.3.Заплата на експерта по прилагане 
на дейностите по СМР 

Месец 12 1540,00 18480,00 да 18072,62 9239,83 

1.4. Заплата на технически асистент Месец 12 1365,00 16380,00 да 16202,50 8190,00 

1.5.Разходи за социални и здравни 
осигуровки за персонала и 
обещетения за временна 
неработоспособност, дължими от  
работодателя  

Месец 12 1264,80 15177,60 да 13947,75 7588,69 

І. Общо разходи по 1. - - - 95397,60   87278,44 47697,67 

2 
непреки разходи 
съгласно чл. 9, ал. 2, т. 
3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18. 

Опростен разход  -  до 15% от 
разходите за възнаграждения на 
персонала  

година 1 13160,00 13160,00 да 11662,00 6141,23 

3 

по чл. 9, ал. 2, т.2 
Разходи за 
възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на 
експерти, свързани с 
прилагането на 
стратегията (оценители, 
консултанти, външни 
експерти и други),  

разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на оценители на 
проекти (1. единичната цена включва 
възнаграждение за извършена оценка 
от четирима оценители - членове на 
КИП - двама за оценка на 
администр. съотв-е и допустимост 
и двама за техническа и финансова 
оценка.( 45 % от единичната цена е 
за оценка на административно 
съответствие и допустимост) 

оценен 
проект 

30 357,80 10734,00 да 1592,10 715,54 
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разходи за за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на оценители на 
проекти (за извършена оценка от 
един оценител - член на КИП, при 
необходимост от  арбитраж за 
техническа експертна оценка ) 

оценен 
проект 

4 90,00 360,00 не 0,00 0,00 

разходи за хонорари на секретар и 
председател на КИП  

човекодн
и 

32 80,00 2560,00 да 240,00 80,00 

4 

по чл. 9, ал. 2, т.4 
Разходи за 
командировки на екипа 
и членовете на 
колективния върховен 
орган на МИГ съгласно 
Наредбата за 
командировките в 
страната, приета с 
Постановление № 72 на 
Министерския съвет от 
1986 г. (ДВ, бр. 11 от 
1987 г.) и Наредбата за 
служебните 
командировки и 
специализации в 
чужбина, приета с 
Постановление № 115 
на Министерския съвет 
от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 
2004 г.); 

разходи за служебни пътувания 
свързани с дейността, в страната и 
чужбина - дневни, пътни и нощувки. 

година 1 3000,00 3000,00 да 2078,43 1186,69 

5 

по чл. 9, ал. 2, т.7 
Разходи за закупуване 
на офис техника, в т. ч. 
правен и счетоводен 
софтуер и офис 
оборудване и 
обзавеждане; 

абонамент-актуализация на 
счетоводен софтуер 

година 1 300,00 300,00 да 293,38 146,69 
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6 

по чл. 9, ал. 2, т.11 
Разходи за застраховане 
на закупени след 
подписване на договора 
за изпълнение на 
стратегия дълготрайни 
материални активи по 
реда на тази наредба, 
както и на такива, 
закупени по реда на 
Наредба № 23 от 2009 г. 
до срока, определен за 
задължително 
застраховане съгласно 
същата наредба; 

застраховане на дълготрайни 
материални активи 

година 1 75,00 75,00 да 61,20 0,00 

7 

по чл. 9, ал. 2, т.13 
Разходи за обучения на 
екипа и членовете на 
колективния върховен 
орган във връзка с 
прилагането на 
стратегията за местно 
развитие; 

такси за обучение на екипа година 1 600,00 600,00 не 0,00 0,00 

Двудневно обучение (или две 
еднодневни) – зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор (за 
най-малко десет участници) 

  1 1220,00 1220,00 не 0,00 0,00 

8 

по чл. 9, ал. 2, т.14 
Разходи, свързани с 
публични отношения, 
разходи за организиране 
на срещи на МИГ, 
разходи за работа в 
мрежа, участие на екипа 
и членовете на 
колективния върховен 
орган в срещи с други 
МИГ и други; 

 Разходи за организиране на срещи: 
работно посещение на МИГ от ЕС за 
4 дни, обмен на знания и експертен 
опит в изпълнението на СВОМР и 
установяване на бъдещо 
партньорство за съвместни дейности 
за 8 човека. Разходите включват: 
организация на посещението, 
логистика, пътни разходи, разходи за 
нощувки и храна, хонорар на 
преводач и др. Външна услуга. 

година 1 16000,00 16000,00 да 15950,00 0,00 
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9 

по чл. 9, ал. 2, т.15 
Разходи за участие на 
МИГ в дейности на 
Националната и на 
Европейската селска 
мрежа за развитие на 
селските райони, както 
и на Европейската 
ЛИДЕР асоциация и 
други асоциации на 
МИГ; 

такси или други разходи за участиев 
дейности на Националната и на 
Европейската селска мрежа за 
развитие на селските райони, както и 
на Европейската ЛИДЕР асоциация и 
други асоциации на МИГ; година 1 200,00 200,00 да 200,00 0,00 

10 

по чл. 9, ал. 2, т.16 
Финансови разходи, в т. 
ч. банкови такси за 
управление на сметки, 
такси за издаване на 
изискуеми документи; 

банкови такси за управление на 
сметки, такси за издаване на 
изискуеми документи 

Обща 
сума за 
година 

1 1300,00 1300,00 да 921,00 483,50 

12 

Разходи за мониторинг 
и оценка на СВОМР  за 
изпълнение на 
задълженията на МИГ 
по чл. 34, параграф 3, 
буква „ж“ от Регламент 
(ЕС) 1303/2013 - чл.9, 
ал.2, т.17 

Мониторинг и оценка на стратегията 
за ВОМР  за изпълнение на 
задълженията на МИГ - междинна 
оценка на напредъка в изпълнението 
на Стратегията,  насочена към оценка 
на първоначалните резултати 

Обща 
сума за 
година 

1 2950,00 2950,00 не 0,00 0,00 

І.Общо разходи за управление 147856,6 
- 

120276,55 56451,32 

процентно съотношение 79,94% 80,73% 81,17% 

ІІ. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  

11 по чл. 9, ал. 3, т.2 Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

11.1 

б) за създаване и 
реализиране на 
публикации в печатни и 
електронни медии и 
излъчвания в радио- и 
телевизионни медии на 
покани за организирани 
събития и други, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ; 

Разходи за публикуване на 
покани по мерки и 
информация за СВОМР в 
регионални медии - преса и 
радио 

брой  18 233,00  4194,00 да 4193,80 1630,80 
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11.2 

в) отпечатване на 
брошури, материали за 
обучение и други 
печатни материали, 
изработване на 
рекламни материали и 
други, свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ; 

Разходи за отпечатване на 
информационен бюлетин 
за дейности на МИГ по 
прилагане ВОМР -  1500 
броя 

брой  1500,00 4,20  6300,00 да 6300,00 0,00 

11.3 

Разходи за изработване на 
годишен  блокнот на МИГ 
Исперих за 2019 година  - 
250 броя 

брой  250,00 5,10  1275,00 да 1275,00 0,00 

11.4 

Разходи за изработване на 
рекламни материали,  
свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - 
брандирани папки на 
МИГ Исперих - 300бр. 

брой  300,00 3,00  900,00 да 900,00 0,00 

11.5 

Разходи за изработване на 
рекламни материали,  
свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - 
брандирани чаши - 150 бр. 

брой  150,00 5,70  855,00 да 855,00 0,00 

11.6 

Разходи за изработване на 
рекламни материали,  
свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - 
брандирани топки 
футбол/волейбол - 30 бр. 

брой  30,00 17,62  528,60 да 528,48 0,00 

  

Разходи за изработване на 
рекламни материали,  
свързани с популяризиране 
дейността на МИГ - 
брандирани  термочаши -
50 бр. 

брой  50,00 7,20  360,00 да 360,00 0,00 

11.7 

Разходи за изработване на 
рекламни материали,  
свързани с популяризиране 
дейността на МИГ -  
рекламни торбички/ 
чанти  

брой  400,00 4,20  1680,00 да 1680,00 0,00 

11.8 
 Разходи за изработване на 
луксозна двуезична 
брошура за МИГ и СВОМР  

брой  800 4,00  3200,00 не 0,00 0,00 
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11.9 г) преводи; опростен разход - превод страница 60 15,00  900,00 не 0,00 0,00 

11.10 

е) свързани с изготвяне 
на материали, 
подпомагащи 
потенциалните 
получатели на 
финансова помощ при 
разработването на 
дейности и 
подготовката на 
заявления; 

разработване на насоки за 
кандидатстване и др. 
материали по три мерки от 
стратегията с прием през 
2018 г.  

брой  3 1 351,60  4054,80 да 4052,99 4052,99 

11.11 

ж) други разходи за 
популяризиране, 
информиране и 

публичност;  

Празник на МИГ  - 
„Исперих - отворени 
пространства“ - тематичен 
форум  и публично събитие 
на открито за анимиране на 
територията и 
популяризиране на 
Стратегията за ВОМР и 
МИГ. Разработване на 
цялостна концепция за 
създаване на уникален за 
територията празник на 
МИГ, включително: цели, 
послания, публики, 
детайлизирана програма, 
график, реклама, 
осигуряване на VІР гости и 
експерти  и оценка след 
приключване. Логистика на 
събитието (зала/място, 
декорация, техническо 
оборудване, кетъринг, 
рекламни материали, 
медии, специални ефекти, 
хонорари за експерти и др. ) 
. 

година 1 7 200,00  7200,00 да 7200,00 7200,00 

Конференции и други 
събития: 1 бр.  Годишна 
конференция на МИГ с 
информационен базар   

бр. събитие  1 940,00 940,00 да 940,00 0,00 
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12.1 

по чл. 9, ал. 3, т.3 
Разходи 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. 

Разходи за организиране на  
работни/информационни 
срещи/ семинари и други 
мероприятия (за най-малко 
10 участници) 

бр. събитие  5 210,00 1050,00 да 420,00 210,00 

12.2 

Разходи за организиране на 
едно двудневно или две 
еднодневни обучения, 
свързано с подготовката на 
проекти по СВОМР – зала, 
кафе-паузи, консумативи и 
хартия, лектор 
(за най-малко десет 
участници) 

бр. събитие  3 1220,00 3660,00 не 0,00 0,00 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 
изпълнение  37 097,40  - 

28705,27 13093,79 

процентно съотношение 20,06% 19,27% 18,83% 

ІІI. ОБЩО РАЗХОДИ 2018г. 184 954,00    148981,82 69545,11 
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Таблица 2 - Индикатори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
(Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки 
за тяхното отстраняване.) 

Изпълнението на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за ВОМР“, МИГ-Исперих изпълни в нормална обстановка за територията  и завишени 
очаквания от страна на потенциалните бенефициенти. Като цяло не възникнаха значителни 
пречки или проблеми, които да затруднят изпълнението.   

 
 

55..  Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).     
ННеприложимо 

 

Дата: 17.01.2019г. 

Представляващ МИГ: Емилия Германова – изп. директор          ............................. 

Име, фамилия, подпис 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

2 8 2 6 18 

Брой на участниците в 
обучения  

0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 
семинари и 
информационни срещи, 
(вкл. конференции и 
публични събития) 

18 59 37 166 280 
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