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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 

 

01.01.2019г. – 31.12.2019г. 

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” 

 

mailto:migisperih@abv.bg
http://leaderisperih.eu/
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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 (ОС). 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 са извършени следните промени в състава на общото 

събрание: 

- Напускане на един член на сдружението: „Караджа - ФАГ" ООД гр. Исперих 

(бизнес), чийто представител беше и член на УС.;  

- Приемане на нов член на общото събрание: „Фаст Акаунтинг” ЕООД гр. Исперих 

(бизнес).   

- Промяна на лицето, определено да представлява член на СНЦ НЧ „Рома Вазово - 

2017г.“ с. Вазово, в общото събрание. 

С решение на Общото събрание е извършена промяна на чл. 29, ал. 2 от Устава на 

сдружението, с която минималният брой членове на УС се определя на 5 лица (предишен 

текст – 7). Промяната е:  „Управителният съвет се състои от 5 до 12 члена, с нечетен 

брой гласове, избрани от Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите 

на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас. Членовете на Управителния 

съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на 

стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат 

преизбрани без ограничение.”  

С решение на Общото събрание на МИГ Исперих, на основание чл. 12, ал. 1, т. 1  от 

Устава след постъпило заявление за прекратяване на членство в ОС, подадено от: 

„Караджа - ФАГ" ООД гр. Исперих (бизнес) с представител в УС Махмуре Самедин 

Хюсмен (бизнес), е прекратена членството на дружеството в ОС на МИГ Исперих.  

С решение на Общото събрание на МИГ Исперих, след постъпили заявления за 

оттегляне от УС, подадени от: Зейти Фераим Мехмед (община Исперих) и СНЦ 

„Електромобили за регионите – Исперих“ с представител Теодор Руменов Иванов (НПО), 

същите са освободени от Управителния съвет;  

С уведомително писмо с изх. № 65/04.09.2019г., МИГ Исперих информира УО на 

ПРСР за направените промени, 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. 
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Управителен орган на МИГ Исперих е Управителният съвет (УС), който се състои 

от 5 члена. Не са избирани нови членове на УС и е спазено изискването: 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.  

 

През 2019г. са проведени 29 заседания на УС за вземане на решения свързани с 

дейноста на МИГ. 

 

 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 2019г. бяха назначени осем състава на КППП по обявени процедури за прием 

на проектни предложения: 

 № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 

МСП“  - трети краен срок за кандидатстване. 

 № BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП. 

 № BG05M9OP001-1.056-МИГ Исперих – ОПРЧР 1 „Развитие на 

предприемачеството“. 

  № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“  - първи краен срок за кандидатстване. 

 № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“ - втори краен срок за кандидатстване. 

   № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - първи краен срок за кандидатстване..   

 № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”- втори краен срок за кандидатстване..   

 № BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. 

 

Работата и на осемте КППП е приключила в срок. От Управляващите органи на ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“ в 

едномесечен срок от приключване на оценката са получени докладите за одобрение на 

извършените оценки. 

Резултатите от извършените оценки са: 

 № BG16RFOP002-2.019 - МИГ Исперих, мярка ОПИК1 „Капацитет за растеж на 

МСП“ – трети краен срок. Подадено едно проектно предложение, което отпада на 

етап ОАСД. 

 № BG16RFOP002-2.057 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП. 

Подадено и одобрено едно проектно предложение. Предстои сключване на 

административен договор. 

 № BG05M9OP001-1.056-МИГ Исперих – ОПРЧР 1 „Развитие на 

предприемачеството“. Подадено и одобрено едно проектно предложение от МИГ 
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Испрехи. УО На ОПРЧР одобри оценката, в последствие , при  отказа сключване 

на административен договор. 

  № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“  - първи краен срок за кандидатстване. 

Приети две проектни предложения, които са оттеглени от кандидатите на етап 

ОАСД. 

 № BG05M9OP002-2.033 МИГ Исперих ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“ - втори краен срок за кандидатстване. 

Приети и одобрени две проектни предложения. Сключени са административни 

договори и проектите са в процес на изпълнение. 

 № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - първи краен срок за кандидатстване. Приети и одобрени три 

проектни предложения от МИГ Исперих. Няма информация за одобрение на 

процедурата от ДФЗ –РА.   

 № BG06RDNP001-19.239-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”- втори краен срок за кандидатстване. Приети четири проектни 

предложения, които са оттеглени от кандидатите на етап ОАСД.   

 № BG06RDNP001-19.296 - МИГ Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“. Приети са десет проектни предложения, от които девет 

са одобрени от МИГ Исперих, а един е оттеглен от кандидата на етап ОАСД. 

Няма информация за одобрение на процедурата от ДФЗ –РА.   

 

Взимане на решения относно прилагане на Стратегията територията на МИГ: 

Общият ред и механизмът за взимане на решения от УС и КППП 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 към 

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. 
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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 2019г. 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. 

 

 

3. Реализирани дейности 

 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 Бюджетно перо 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 2019г.  

През 2019г. 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) 

Извършени са разходи за приключили оценки на проектни предложения както следва: 

 

3.1.Разходи за външни експерти оценители или членове на общото събрание в КППП, 

като оценители с право на глас за оценка на административно съответствие и 

допустимост на проект (оценка АСД). 

 

Външен експерт 

оценител 

Мярка 

ОПРЧР 1 

Мярка 

ОПРЧР 2 

Мярка 

ОПИК 

Мярка 

6.4 

Юлиян Данаилов 

Георгиев   

1 проектно 

предложение 
- 

1 проектно 

предложение 
- 

Евдокия Василева 

Георгиева 

1 проектно 

предложение 
- - 

4 проектни 

предложения 

Габриела Маринова 

Симеонова 
- - - 

4 проектни 

предложения 
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Моазес Джевдет 

Мехмед 
- 

2 проектни 

предложения 
- - 

Надежда Друмева 

Бобчева 
- 

1 проектно 

предложение 
- - 

Диана Неделчева 

Бебенова-Николова 
- 

1 проектно 

предложение 
- - 

Соня Маринова 

Обущарова 
- - 

1 проектно 

предложение 

3 проектни 

предложения 

Боян Стефанов 

Костадинов 
- - - 

3 проектни 

предложения 

Теодор Руменов 

Иванов 
- - - 

4 проектни 

предложения 

 

 3.2. Разходи за външни експерти оценители или членове на общото събрание в КППП, 

като оценители с право на глас за техническа и финансова оценка (ТФО оценка). 

 

Външен експерт 

оценител 

Мярка 

ОПРЧР 1 

Мярка 

ОПРЧР 2 

Мярка 

ОПИК 

Мярка 

6.4 

Юлиян Данаилов 

Георгиев   

1 проектно 

предложение 
- - - 

Евдокия Василева 

Георгиева 
- - - 

3 проектни 

предложения 

Габриела Маринова 

Симеонова 
- - - 

4 проектни 

предложения 

Моазес Джевдет 

Мехмед 
- 

1 проектни 

предложения 
- - 

Надежда Друмева 

Бобчева 
- 

2 проектно 

предложение 
- - 

Диана Неделчева 

Бебенова-Николова 
- 

1 проектно 

предложение 
- - 

Соня Маринова 

Обущарова 
- - 

1 проектно 

предложение 

3 проектни 

предложения 

Слава Тодорова 

Бахчеванска 

1 проектно 

предложение 
- 

1 проектно 

предложение 
- 

Боян Стефанов 

Костадинов 
- - - 

4 проектни 

предложения 

Теодор Руменов 

Иванов 
- - - 

4 проектни 

предложения 

 

 3.4.Разходи за хонорари на секретар и председател на КППП. 

Председателят на всяка КППП е бил от състава на служителите на МИГ Исперих и е  

определян със Заповед на Председателя на УС на сдружението.  

 Емилия Германова – изпълнителен директор е била председател на една КППП. 

 Гинка Георгиева - експерт по прилагане на Стратегията е била председател на пет 

КППП.  

 Ростислав Величков Енчев - технически асистент е бил председател на две КППП  

 

Разходи за хонорар на председател на КППП не са извършвани, тъй като Гинка 

Георгиева - експерт по прилагане на Стратегията и Ростислав Енчев – технически 

асистент са служители на МИГ Исперих и са назначени на трудов договор. Извършени са 

разходи за хонорар на секретар на КППП, когато тази длъжност в КПП е изпълнявана от 

лице член на Общото събрание на сдружението както следва:   
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Секретар – член на 

ОС на МИГ 

Исперих 

Мярка 

ОПРЧР 1 

Мярка 

ОПРЧР 2 

Мярка 

ОПИК 

Мярка 

6.4 

Севат Садкъ 

Ибрямова 
1 ден - 1 ден - 

Габриела Маринова 

Симеонова 
- 1 ден - - 

Павлинка 

Димитрова Павлова-

Пенева   

- - - 1 ден 

 

 

 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“.  

 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; 

7.1 такси за обучение на екипа. 

 В рамките на отчетния период са извършени разходи за две обучения. Първото е на 

тема „Управление на личните данни в местните инициативни групи”, организирано от 

„Деметра Дивелопмънт” ЕООД. Обучението бе проведено в Старозагорски минерални 

бани на 9 и 10 май 2019г., в което участие взеха: Гинка  Маринова Георгиева- експерт по 

прилагане на Стратегия за ВОМР и Ростислав Величко Енчев- технически асистент. 

Второто обучение за работа с Централизирана автоматизирана информационна система 

„Електронни обществени поръчки”, организирано от Информационно обслужване АД, 

клон Разград.. Обучението бе проведено в гр. Разград на 24.09.2019г., в което участие взе: 

Емилия Германова- изпълнителен директор на СНЦ МИГ Исперих. 
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7.2 Двудневно обучение. 

Проведено е едно двудневно обучение за най-малко десет участника на тема: 

„Приложима нормативна уредба за прилагане на СВОМР, оценка на проектни 

предложения, оценка на бизнес план“. В обучението взеха участие членове на екипа и 

членове на Общото  събрание на МИГ Исперих – 12 участника. За организиране и 

провеждане на обучението е сключен договор с „СиСтаКом“ ЕООД гр. София.  

 

 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; 

Няма извършени разходи. 

 

 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 2019г. 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;   

Сключен е договор с Научноизследователски сектор към Русенски университет „А. 

Кънчев” за консултантска услуга с предмет: изготвяне на междинна оценка на напредъка в 

изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Исперих за 

периода 01.11.2016-30.11.2019г. Направена е разработка на методология за оценка и 

извършване на оценка и анализ на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих, изготвен е доклад за извършената междинна оценка на напредъка в 

изпълнението на СВОМР на МИГ-Исперих за периода 01.11.2016-30.11.2019г.  

 

2.  Дейности и разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 

 

 Бюджетно перо 12 - Разходи за проучвания и анализи на съответната 

територия (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) - 

чл. 9, ал. 3, т. 1. 

Извършено е проучване с предмет „Приложими модели на добри практики за 

социални иновации в европейски селски райони с потенциал за прилагане на 

територията на МИГ Исперих“. Изпълнението на услугата включва следните задачи: 

Идентифициране на добри практики и решения на местно ниво, прилагани в европейски 

селски райони, които отговарят в най-голяма степен на потребностите, спецификите и 

капацитета на територията на МИГ; Представяне на приложимите и подходящи за 

местните потребности практики; Препоръки с цел подпомагане екипа на МИГ и 

представителите на местната общност при избор на проектни идеи и  прилагане на  

социални иновации от  местните заинтересовани лица при:  

a. Планиране на дейности за анимиране на територията и включване на местната 

общност в дейности/ проекти с иновативни/атрактивни елементи;  

b. Планиране на обучения за местни лидери и формулиране на проектни идеи, на които 

да бъдат запознати с идентифицираните иновативни практики и проекти;  
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c. Планиране на издания за разпространение на печатни материали с примерите за 

добри иновативни  практики/проекти. 

Проучването е извършено от СНЦ „Паралел - Силистра”, за което има сключен договор 

за услуга. 

 

 Бюджетно перо 13.1 – по чл. 9, ал. 3, т.2 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 2019г. 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 дванадесет публикации в 

регионален вестник „Екип 7“ както следва:  

 месец февруари 2019г. – една публикация - бр. 23/4323 от 25.02.2019г.- публикуване на 

обява за отваряне на процедура по ОПИК 1. 

 месец март 2019г. – две публикации - бр. 26/4326 от 06.03.2019г.- публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1; бр. 33/4333 от 22.03.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПРЧР 2. 

 месец май 2019г. - две публикации - бр. 52/4352 от 15.05.2019г.- публикуване на обява 

за прием на проектни предложения по мярка 4.2; бр. 55/4355 от 22.05.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПРЧР 1. 

 месец юни 2019г. – една публикация - бр. 59/4359 от 03.06.2019г.- публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка ОПРЧР 2. 

 месец юли 2019г. – една публикация - бр. 73/4373 от 05.07.2019г.- публикуване на 

обява за отваряне на процедура по 4.2. 

 месец август 2019г. – една публикация - бр. 87/4387 от 07.08.2019г.- публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец септември 2019г. - две публикации - бр. 98/4398 от 02.09.2019г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПИК 1; бр. 99/4399 от 

04.09.2019г.- публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. 

 месец ноември 2019г. – една публикация - бр. 134/4434 от 29.11.2019г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПИК 1. 

 месец декември 2019г. – една публикация - бр. 143/4443 от 20.12.2019г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 4 1. 

 

 Бюджетно перо 13.2 – 13.9 - 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 изработени следните материали: Информационна брошура (бълг. и 

англ. език) – 800 бр.; Блокнот за 2020г. – 250 бр; Рекламни раници – 100 бр.; Рекламни 

шапки – 100 бр.; USB безжична мишка (wireless) – 50 бр.; Bluetooth тонколона – 50бр.; Пад 

със 100бр. листа за писане – 200 бр.; Листчета 80/80 – 200 бр. 

Изработените информационни и рекламни материали се раздават на участници в 

оргонизираните от МИГ Исперих събития за популяризиране и информиране. 

 Бюджетно перо 13.10 г) преводи; 
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Направен е  превод на текст от български език на английски език  във връзка с 

изготвяне на информационната брошура - 5 страници. 

 

 Бюджетно перо 13.11 ж) други разходи за популяризиране, информиране и 

публичност; 
През отчетния период беше проведен - Празник на МИГ на открито.  

На 20 май 2019г. бе проведен тематичен форум: " Иновации в селски район – приложими 

модели за територията на  МИГ Исперих,  обмен на идеи, добри практики". Участваха 

много гости, земеделски производители, представители на малкия бизнес, 

неправителствени организации, местни институции, Читалище „Съзнание - 1891”, 

средношколци от двете гимназии в града. 

На 21 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 и група за атракции „Фламинго“ от гр. Русе. Имаше 

томбола и бяха раздадени много рекламни материали на „МИГ - Исперих”. За организиране 

и провеждане на празника бе сключен договор с „Диана” ЕООД гр. Кубрат. 

Общия брой участници в празника са 204 – 52 участника във форума и 152 във 

празника на открито. 

 

 Бюджетно перо 13.12 ж) други разходи за популяризиране, информиране и 

публичност; 
През отчетния период се проведе годишна конференция на тема "Стратегията на МИГ 

Исперих – за интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие". В събитието взеха 

участие общо 54 представители на местна власт, бизнес,  нестопански сектор, 

образованието и културата, земеделски производители. За провеждането на конференцията 

беше сключен договор за изпълнение със „СиСтаКом” ЕООД. 

 

 Бюджетно перо 14.1 - 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. 

През отчетния период беше проведена 1 среща с  10 участника. В събитието взеха 

участие 10  жители на Община Исперих, представители на местния бизнес. Целта на 

срещата бе популяризиране на Стратегията за ВОМР и информиране на общността за 

мерките включени в стратегията. 

За провеждане на информационните срещи са извършени разходи за осигуряване на 

кетъринг и  кафе паузи и за закупуване на материали за участниците (папка, бележник и 

химикал) 

Срещата беше проведена на: 17.05.2019г. в гр. Исперих  –  с 10 участника 

 

 Бюджетно перо 14.2 - 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. 

Проведено е едно двудневно обучение за най-малко десет участника на тема: 

„Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по мерки от СВОМР“. В 

обучението взеха участие представители на нестопанския сектор – 10 участника. За 

организиране и провеждане на обучението е сключен договор със „СиСтаКом“ ЕООД гр. 

София. 
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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. 

Извършване 

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 24279,95 13435,20 

1.2. Заплата на главен 

счетоводител 
Месец 12 1540,00 18480,00 да 17776,97 9239,42 

1.3.Заплата на експерта по 

прилагане на дейностите по 

СМР 

Месец 12 1540,00 18480,00 да 17472,04 9239,65 

1.4. Заплата на технически 

асистент 
Месец 12 1430,00 17160,00 да 15972,15 8580,00 

1.5.Разходи за социални и 

здравни осигуровки за 

персонала и обещетения за 

временна 

неработоспособност, 

дължими от  работодателя  

Месец 12 1277,10 15325,20 да 14314,41 7661,61 

І. Общо разходи по 1. - - - 96325,20   89815,52 48155,88 

2 
непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 

2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18. 

Непреки разход  -  до 15% от 

разходите за възнаграждения 

на персонала  

година 1 13160,00 13160,00 да 11578,68 5330,75 

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),  

3.1.Разходи за външни 

експерти оценители или 

членове на общото събрание 

в КППП, като оценители с 

право на глас за оценка на 

административно 

съответствие и допустимост 

на проект (оценка АСД) 

бр. оценки 50 65,00 3250,00 да 1820,00 130,00 

3.2. Разходи за външни 

експерти оценители или 

членове на общото събрание 

в КППП, като оценители с 

право на глас за техническа 

и финансова оценка (ТФО 

оценка) 

бр. оценки 50 75,00 3750,00 да 1950,00 0,00 
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3.3.Разходи за помощник - 

оценители за изготвяне на 

експертни становища, 

необходими за оценка на 

проектни предложения и/ 

или разходи за извършване 

на арбитражна оценка   

бр. 

становища/ 

оценки  

4 75,00 300,00 не 0,00 0,00 

3.4.Разходи за хонорари на 

секретар и председател на 

КППП 

човекодни 16 50,00 800,00 да 250,00 50,00 

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 6500,00 6500,00 да 1959,18 959,93 

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; 

5.1.абонамент-актуализация 

на счетоводен софтуер 
година 1 300,00 300,00 да 293,38 293,38 

5.2. закупуване на 

устройство за съхранение на 

данни NAS  

бр. 1 782,82 782,82 не 0,00 0,00 
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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 40,80 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; 

7.1 такси за обучение на 

екипа 
година 1 740,00 740,00 да 734,00 470,00 

7.2 Двудневно обучение (или 

две еднодневни) – зала, 

кафе-паузи, консумативи и 

хартия, лектор (за най-малко 

десет участници) 

  1 1220,00 1220,00 да 1220,00 1220,00 

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 работа в мрежа, 

участие на екипа и членовете 

на колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ 

и други 

 

При организиране на среща 

на територията на МИГ да 

се имат предвид 

стойностите, определени в 

приложение № 1 от Наредба 

№ 1 от 22.01.2017 г. 

година 1 630,00 630,00 не 0,00 0,00 

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 1 240,00 240,00 да 240,00 0,00 
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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 1134,50 489,00 

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 

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 1680,00 1680,00 да 1668,00 0,00 

І.Общо разходи за управление 131053,02 
- 

112704,06 57098,94 

процентно съотношение 79,96% 79,27% 80,79% 

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

12 

Разходи за проучвания и анализи на 

съответната територия 

(териториални, икономически, 

социални и други анализи и 

проучвания) - чл. 9, ал. 3, т. 1 

Приложими модели на добри 

практики за социални 

иновации в европейски 

селски райони с потенциал 

за прилагане на територията 

на МИГ Исперих 

брой 

1 

4010,00 4010,00 да 4010,00 4010,00 

13 
по чл. 9, ал. 3, т.2 Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

13.1 

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 създаване и 

реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии 

и излъчвания  в регионални 

медии - преса и радио 

брой  30 233,00  6990,00 да 5358,80 2562,80 

13.2 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 

информационна  брошура на 

МИГ във връзка с прилагане 

ВОМР -  A5 размер в 

затворен формат, гланцирана 

хартия, неламинирани, 

пълноцветен печат, до 20 

страници, 800 броя 

брой  800 5,40  4320,00 да 4320,00 0,00 

13.3 

Разходи за изработване на 

годишен  блокнот на МИГ 

Исперих за 2020 година  - 

250 броя 

брой  250 5,10  1275,00 да 1275,00 0,00 
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13.4 

Рекламни раници  - 

полиестер, брандирани - 

термотрасферен печат 

брой  100 18,00  1800,00 да 1800,00 0,00 

13.5 

Рекламни шапки, материал: 

100% памук,  брандиране 

топъл печат на лого и 

наименование на МИГ 

брой  100 3,10  310,00 да 309,60 0,00 

13.6 

USB безжична мишка 

(wireless), брандирана - 

ситопечат  

брой  50 20,00  1000,00 да 999,60 0,00 

13.7 

Bluetooth тонколона с 

възможност за сдвояване със 

смартфон, Bluetooth MP3 

плейър, таблет и др., бутони 

за управление, 

превключвател за 

включване/изключване. 

брой  50 20,00  1000,00 да 999,60 0,00 

13.8 

Пад със 100 бр. листа за 

писане А4 -  Офсетова 

хартия 80 гр/м2, 2 цвята  

брой  200 4,60  920,00 да 919,20 0,00 

13.9 

Листчета 80/80, офсетова 

хартия 80 гр/м2, 400 листа, 2 

цвята  

брой  200 1,20  240,00 да 240,00 0,00 

13.10 
г) преводи; 

 превод страница 12 15,00  180,00 да 75,00 0,00 

13.11 

ж) други разходи за 

популяризиране, информиране и 

публичност;  

Празник на МИГ  - "Исперих 

- отворени пространства" - 

традиционно празнично 

събитие за анимиране на 

територията и 

популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и 

МИГ.  

година 1 6 792,00  6792,00 да 6790,00 6790,00 

13.12 

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 

14.1 

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 

Разходи за организиране на  

работни/информационни 

срещи/ семинари и други 

мероприятия (за най-малко 

10 участници) 

бр. събитие  3 210,00 630,00 да 210,00 210,00 
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14.2 

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 

едно двудневно и две 

еднодневни обучения, 

свързани с подготовката и 

изпълнението на проекти по 

СВОМР и/или повищаване 

капацитета за прилагане на 

мониторинг и оценка на 

партньорството на 

територията – зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

бр. събитие  2 1220,00 2440,00 да 1220,00 0,00 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  32 847,00  
- 

29466,80 13572,80 

процентно съотношение 20,04% 20,73% 19,21% 

ІІI. ОБЩО РАЗХОДИ 2019г. 163 900,02    142170,86 70671,74 



17 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

(Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки 

за тяхното отстраняване.) 

Значим проблем при изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ за МИГ – Исперих е НЕнавременното възстановяване на заявени за 

плащане в ДФЗ РА разходи за извършени дейности. Забавянето е голямо и съществено 

затруднява изпълнението на планираните дейности.  

Мерките, които предприехме за преодоляване на този проблем не са в полза на организацията  

нито в полза на изпълнение на Стратегията. За да получим плащане по Заявка за първо 

шестмесечие на 2019г. (подадена м. юли 2019г.) трябваше да получим от ДФЗ РА одобрение на 

извършените в периода оценителни сесии/ оценки на проекти по обявените процедури на МИГ.  

Такова одобрение до средата на м. декември 2019г. не получихме. Както и при други МИГ- ове, 

поставени при същите обстоятелства, се наложи да оттеглим Заявката за плащане и да я 

преработим. В новата заявка не включихме разходите за хонорари на външни оценители, 

членове на КППП, което намали размера на сумата за получаване с 890,00 лв., оставащи за 

сметка на МИГ Исперих. Плащане получихме непосредствено преди края на годината. 

Тези действия НЕ ОТСТРАНЯВАТ възникналия проблем. В същата ситуация се намираме по 

отношение на Заявка за плащане за второ шестмесечие на 2019г., като сумата за 

възнаграждение на външните експерти оценители вече е в размер на 2520,00 лв. 

 

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

През отчетния период създадохме контакти и условия  за партньорство между СНЦ МИГ 

Исперих и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Проведените срещи с представители на звено 

„Научно технически сектор“ дадоха възможност през 2020г. да заложим съвместни действия и 

провеждане на Дни на науката и практиката с участие на групи по интереси от местния бизнес. 

 

Дата: 29.01.2020г. 

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

Име, фамилия, подпис 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

3 6 1 7 17 

Брой на участниците в 

обучения  
0 2 0 20 22 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи, 

(вкл. конференции и 

публични събития) 

44 46 62 116 268 


