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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 

 

01.01.2020г. – 31.12.2020г. 

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 пет члена на сдружението: Моамер Али Сали – земеделски 

производител от с. Лудогорци (физическо лице); “Галата - 76 ” ЕООД с. Лъвино, с 

управител Танер Сали Закир; Теодора Георгиева Каменарова – управител на ЕТ 

"Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих; Таня Трендафилова Узунова Маринова – 

управител на "Леонт" ЕООД; Севат Садкъ Ибрямова – председател на УС на СНЦ  

„Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово 

- Приемане на нови членове на общото събрание: Осман Ислям Осман – земеделски 

производител от с. Лудогорци (физическо лице); „Енигма - Плас” ЕООД с. Йонково 

с управител Гюнай Селяйдинов Шукриев; Денис Гюнер Джемал – управител на 

„ДЕ Фешън” ЕООД гр. Исперих; Виргиния Русева Енчева – управител на ЕТ 

„Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих; Аница Иванова Костова – председател на 

СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец 

- Променени са представителите в СНЦ „МИГИсперих“ на следните членове на 

Общото събрание:  

 СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927"с. Китанчево – представителят 

Севил Алиева Мустафова се заменя с г-жа Бедрие Хюсеинова Джевдет;  

 СНЦ ТД "Димитровец" гр. Исперих - представителят Георги Петков се 

заменя с Димитър Иванов Балански;  

 СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ - представителят Ержан Осман се 

заменя с Бехчет Фикрет Хамид. 

Проведени са две заседания на Общото събрание в рамките на отчетния период и са взети 

следните решения на Общото събрание: 

Заседание проведено на 23.06.2020г. 

 С решение на Общото събрание е извършена промяна на СВОМР в частта на 

финансовите параметри и индикатори по мерки от ПРСР. Промяната касае:  

- Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих във финансовите параметри на 

мерките, финансирани чрез ЕЗФРСР.  
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- По отношение на критериите за оценка на проекти, в т. ч. минимална и максимална 

стойност на проектите и интензитет на помощта. 

- Промени по отношение на мониторинговите индикатори, във връзка с промяна на 

финансовите параметри. 

С писмо с наш изх. № 40/30.06.2020г. е изпратено заявление до УО на ПРСР за промяна на 

СВОМР. Сключено е допълнително споразумение №  РД 50-186/14.09.2020г. 

 

 С решение на Общото събрание На основание чл. 28, ал. 1 т. 3 от Устава на МИГ 

Исперих, Общото събрание, проведено на 23.06.2020г. избра следните членове на 

Управителния съвет на СНЦ МИГ Исперих:  

- Даниел Димитров Йорданов,  

- Теодора Георгиева Каменарова,  

- Тихомир Филипов Атанасов,  

- Деница Димитрова Богомилова,  

-   Джанан Мустафа Родоплу. 

С уведомително писмо с изх. № 44/15.07.2020г., МИГ Исперих информира УО на ПРСР за 

преизбиране на членовета на УС.  

Заседание проведено на 30.10.2020г. 

 С решение на Общото събрание е извършена промяна на чл. 13, ал. 2 т. 1 от Устава 

на сдружението, с която конкретния размер на дължимия годишен членски внос  от 

членовете на МИГ отпада от съдържанието на Устава. Приетата промяна в Устава 

гласи: „Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, 

определен с решение на общото събрание, платим до края на месец юни за 

текущата година. Размерът на членския внос се определя ежегодно от първото за 

текущата година Общото събрание на сдружението.”  

 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: 

ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих (бизнес), с представител в УС 

Теодора Каменарова (бизнес), е прекратено членството на търговеца в ОС на МИГ 

Исперих.  

 С решение на Общото събрание на МИГ Исперих за член на Управителния съвет на 

СНЦ МИГ Исперих е избрана Катя Георгиева Йорданова, представител на 

„Ахинора“ АД, гр. Исперих, член на ОС, представител на стопанския сектор, с 

мандат до 23.06.2025г.   

С уведомително писмо с изх. № 84/24.11.2020г., 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. 

 

Управителен орган на МИГ Исперих е Управителният съвет (УС), който се състои 

от 5 члена. В рамките на отчетния период е избиран нов член на УС - „Ахинора“ АД гр. 

Исперих с управител Катя Георгиева Йорданова, като 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.  
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През 2020г. са проведени 37 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 2020г. бяха назначени шест състава на КППП по обявени процедури за прием 

на проектни предложения: 

 BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ 

 BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

 BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”. 

 BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”. 

 BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка 

и маркетинг на селскостопански продукти“. 

 BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях 

инфраструктура”. 

 

Работата на всеки състав на КППП е приключена в нормативно указания срок от 30 

работни дни. Единствено от Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“, в едномесечен срок от приключване на оценката, е получен доклада за 

одобрение на извършените оценки. 

Резултатите от извършените оценки са: 

 BG05M9OP001-1.089- МИГ Исперих - ОПРЧР1 „Развитие на 

предприемачеството“ - подадените две проектни предложения са оценени и 

одобрени за финансиране от МИГ Исперих, сключени са договори за БФП. 

 BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - подадените четири проектни предложения са оценени и одобрени 

за финансиране от МИГ Исперих. 

 BG06RDNP001-19.406-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - подадените пет проектни предложения са оценени и одобрени за 

финансиране от МИГ Исперих. 

 BG06RDNP001-19.459-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - подадените две проектни предложения са оценени и одобрени за 

финансиране от МИГ Исперих. 

 BG06RDNP001-19.388 МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ – подадено е едно 

проектно предложение, което на етап ОАСД е оттеглено от кандидата. 

 BG06RDNP001-19.395 МИГ Исперих - Мярка 7.4 “Инвестиции в устройването, 

подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското 
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население, включително развлечения и култура, и свързаната с тях 

инфраструктура” - подадените три проектни предложения са оценени и 

одобрени за финансиране от МИГ Исперих 

Взимане на решения относно прилагане на Стратегията на 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 чрез 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 2020г. 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: 
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 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 2020г.  

През 2020г. 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, ремонт на техника и доставка на препарати.  

 

 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. Оценката на 1 проект включва ОАСД и ТФО от 2-ма 

оценители.  

 

През 2020г. са обявени за прием седем процедури и са оценени 16 проектни предложения. 

Съставите на КППП са определени от членовете на на УС и са издадени заповеди за 

назначаване на КППП. По бюджетното перо са извършени разходи за извършване на 

ОАСД и ТФО. 

 

 3.2.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.  

- Гинка Георгиева - експерт по прилагане на Стратегията, е била председател на две 

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 КППП е изпълнявана от лице член 

на Общото събрание на сдружението.   

 

 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; 
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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 такси за участие в 

двудневно обучение на тема „Прилагане на ЗОП. Умения за боравене с ЦАИС ЕОП на 

АОП“ обществени поръчки”, организирано от „Ла Фит” ООД гр. София. Обучението бе 

проведено в Арбанаси на 2 и 3 юли 2020г., в което участие взеха: Гинка  Маринова 

Георгиева - експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР и Ростислав Величко Енчев - 

технически асистент. 

 

- 7.2 Еднодневно обучение 

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

„Повишаване капацитета за прилагане на СВОМР  чрез развитие на местния потенциал 

за създаване и развитие на междусекторни партньорства“. В обученията взеха участие 

екипа на МИГ и Исперих и членове на общото събрание на организацията (10 участника). 

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

гр. Нови Пазар. Обучението е проведено на 16.09.2020г.  

 

 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 2020г. 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. 

 

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

територията на нейното изпълнение: 
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 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 "Проучване възможностите за коопериране на 

земеделските производители от територията на МИГ Исперих". Изпълнението на 

услугата включва следните задачи: разработка на методология за извършване на 

проучването; провеждане на проучването и изготвяне на доклад за резултатите от 

проведеното проучване с препоръки, в контекста на мерките от СВОМР на МИГ 

Исперих, финансирани от ПРСР. Проучването е извършено от „Обединени български 

консултанти“ ООД гр. София, за което има сключен договор за услуга.  

 

 Бюджетно перо 13 – 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; 

13.1. Публикации в регионални медии – публикация във вестник. 

За популяризиране дейността на МИГ са направени единадесет публикации в 

регионален вестник „Екип 7“ както следва:  

 месец януари 2020г.- една публикация – бр. 9/4454 от 22.01.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПРЧР 1 

 месец март 2020г. – една публикация - бр. 33/4478 от 20.03.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2 

 месец април 2020г. - една публикация - бр. 39/4484 от 03.04.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 7.4. 

 месец май 2020г. - една публикация - бр. 55/4500 от 20.05.2020г.- публикуване на 

обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец юли 2020г. – една публикация - бр. 72/4517 от 01.07.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1. 

 месец септември 2020г. - две публикации - бр. 99/4544 от 02.09.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 21; бр. 

107/4552 от 23.09.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 4.1. 

 месец октомври 2020г. – една публикация - бр. 120/4565 от 23.10.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 21 

 месец ноември 2020г. – две публикации - бр. 135/4580 от 27.11.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 7.4; бр. 

136/4581 от 30.11.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 4.2. 

 месец декември 2020г. – една публикация - бр. 137/4582 от 02.12.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 21. 

13.2. Излъчвания  в регионални медии:  радио Шумен 

В началото на годината бе сключен  договор с РРС Шумен за излъчване на  

интервюта/репортажи в рамките на 22 минути за целия период на договора. Записани и 

излъчени са 7 интервюта (22 минути). 

 

 Бюджетно перо 14 - в) отпечатване на брошури, материали за обучение и други 

печатни материали, изработване на рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ; 
 

-  Бюджетно перо 14.1 - Разходи за изработване на рекламен видео клип с 

продължителност една минута и половина, за   излъчване/ публикуване в медии или в 

интернет с цел популяризиране на СВОМР и отразяване на събития на МИГ 
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За изработване на  два рекламни видео клипа с продължителност една минута и половина 

всеки, за  излъчване/ публикуване в медии или в интернет с цел популяризиране на СВОМР 

и отразяване на събития на МИГ беше сключен договор с “ИНФИНИЯ” ЕООД гр. Исперих.  

-  Бюджетно перо 14.2- 14.6 - сключен е договор с „НИБ - А – Консулт“ ЕООД гр. 

София за  изработка и доставка на информационни  и рекламни материали за 

популяризиране дейността на МИГ Исперих 

В рамките на отчетния период бяха изработени следните материали: Блокнот за 2021г. – 230 

бр; Рекламни фланелки – 180 бр.; Рекламна флаш памет  – 100бр., Рол - банер със стойка, 

във връзка с 10 г. МИГ Исперих и прилагане на ЛИДЕР/СВОМР, 250 броя рекламни 

хималки. 

 

 Бюджетно перо 17 - 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. 

- Бюджетно перо 17.3 Разходи за организиране на  еднодневна работна среща (за най-

малко 10 участници). 

През отчетния период бяха проведени 2 среща за  10 участника всяка. В събитието 

взеха участие 21  жители на Община Исперих, представители на публичния и 

нестопанския сектор. Целта на срещите бе популяризиране на Стратегията за ВОМР и 

информиране на общността за мерките включени в стратегията. 

За организиране на информационните срещи е сключен договор със „СиСтаКом“ 

ЕООД гр. Нови пазар. 

Срещите бяха проведени на:  

 24.09.2020г. в с. Тодорово  –  с 11 участника 

 29.09.2020г. в с. Подайва  –  с 10 участника. 

 

- 17.4.Разходи за организиране на еднодневни обучения, свързани с подготовката, 

изпълнение или отчитане на проекти към СВОМР за представители на различни 

целеви групи: земеделски стопани/ местни микропредприятия/ нестопански 

сектор/за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми и/или насочени към включване на маргинализирани общности 

като ромите или  жени и младежи от територията за повишаване капацитета им за 

прилагане на СВОМР и за развитие на местни партньорства, инициативи и работа в 

мрежа (за най-малко десет участници) 

Проведени са две еднодневни обучения за най-малко десет участника на тема: 

Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за ВОМР“. В обученията 

взеха участие 21 представители на нестопанския сектор. За организиране и провеждане на 

обучението е сключен договор със „СиСтаКом“ ЕООД гр. Нови Пазар. Обученията са 

проведени на следните дати: 26.09.2020г. и 30.09.2020г.  
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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 
планирани

те 
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 26035,77 0,00 

1.2. Заплата на главен счетоводител Месец 12 1540,00 18480,00 да 17897,29 0,00 

1.3.Заплата на експерта по прилагане на 

дейностите по СМР 
Месец 12 1540,00 18480,00 да 18002,03 0,00 

1.4. Заплата на технически асистент Месец 12 1430,00 17160,00 да 16826,68 0,00 

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 14932,12 0,00 

І. Общо разходи по 1. - - - 96325,20   93693,89 0,00 

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 12186,97 0,00 

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. Оценката на 

1 проект включва: оценка на админ. съотв. и 

допустимост - извършена от 2-ма оценители 

и техническа и техническа и финансова 

оценка - извършена също от 2-ма 

оценители. Сумата  от 149.00 лв. се формира 

от: цената на 1 оценка на АСД на стойност: 

80,00 лв. и цената на 1 техническа и 

финансова оценка на стойност: 69,00 лв. 

(При планирани 50 бр. оценки от един 

оценител се предвиждат 50 бр. оценки  на 

АСД и 50 бр. ТФО на общо 25 бр. проекта.  

бр. оценки 50 179,00 8950,00 да 5727,98 0,00 
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3.2.Разходи за хонорари на секретар и 

председател на КППП 
бр. оценки 7 128,00 896,00 да 511,96 0,00 

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 3500,00 3500,00 да 2159,91 0,00 

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 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 1 600,00 600,00 да 396,00 0,00 

7.2 Еднодневно обучение   1 715,00 715,00 да 715,00 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 еднодневен семинар за работа в 

мрежа, участие на екипа и членовете на 

колективния върховен орган в срещи с 

други МИГ и други с най- малко 20 

участници. Семинарът ще се проведе на 

територията на МИГ Исперих. - опростен 

разход 

година 1 291,00 291,00 не 0,00 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, членски внос или други разходи за 

участие в дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за развитие на 

селските райони, както и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация, асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа и други 

асоциации на МИГ; 

година 1 360,00 360,00 да 360,00 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 825,90 0,00 

І.Общо разходи за управление 126472,20 
- 

116911,79 0,00 

процентно съотношение 80,62% 85,19% 

 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 

Проучване възможностите за коопериране 

на земеделските производители от 

територията на МИГ Исперих. - опростен 

разход 

брой 1 4691,00 4691,00 да 4691,00 0,00 

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

13 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; 

13.1. Публикации в регионални медии - 

публикация във вестник - опростен разход 
брой  11 360,00  3960,00 да 3960,00 0,00 

13.2.Излъчвания  в регионални медии:  

радио Шумен - опростен разход 
брой  22 113,00  2486,00 да 2486,00 0,00 
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14 

в) отпечатване на 

брошури, материали за 

обучение и други 

печатни материали, 

изработване на 

рекламни материали и 

други, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ; 

14.1.Разходи за изработване на рекламен 

видео клип с продължителност една минута 

и половина, за   излъчване/ публикуване в 

медии или в интернет с цел популяризиране 

на СВОМР и отразяване на събития на МИГ 

. 

брой  2 960,00  1920,00 да 1920,00 0,00 

  

14.2.Разходи за изработване на годишен  

блокнот на МИГ Исперих за 2021 година  - 

230 броя 

брой  230 4,70  1081,00 да 1076,40 0,00 

  

14.3.Рекламни фланелки - цветни, 

брандирани с пълноцветен печат с лого на 

МИГ, ЕС, ПРСР и Оперативните Програми. 

брой  180 10,50  1890,00 да 1890,00 0,00 

  

14.4.Рол - банер със стойка във връзка с 10 

г. МИГ Исперих и прилагане на 

ЛИДЕР/СВОМР 

брой  1 302,40  302,40 да 302,40 0,00 

  14.5.рекламни химикалки брой  250 2,00  500,00 да 495,00 0,00 

  
14.6.Рекламна флаш памет материал: метал, 

обем: 16 GB бранд: гравюра 
брой  100 17,10  1710,00 да 1710,00 0,00 

15 
г) преводи; 

 превод страница 10 19,00  190,00 да 0,00 0,00 

16 

ж) други разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност;  

Празник на МИГ  - "Исперих - отворени 

пространства - Дни на науката и 

практиката" - традиционно празнично 

събитие за анимиране на територията и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР и 

МИГ в рамките на два дни. Включва: 

тематичен форум в партньорство с 

университет и празник на открито през 

втория ден. (за най-малко 200 участници 

общо)  

бр. събитие  1 6 340,50  6340,50 не 0,00 0,00 
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17 

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. 

17.1.Провеждане на еднодневна Годишна 

информационна конференция на МИГ 

Исперих с информационен базар (за най-

малко 50 участници) - опростен разход 

бр. събитие  1 698,00 698,00 не 0,00 0,00 

 17.2.Провеждане на юбилейна еднодневна 

конференция, послучай 10 години от 

създаване на сдружение МИГ Исперих (за 

най-малко 50 участници) - опростен разход бр. събитие  1 698,00 698,00 не  0,00 0,00 

17.3.Разходи за организиране на  

еднодневна работна среща (за най-малко 10 

участници) - опростен разход 
бр. събитие  2 182,00 364,00  да 364,00 0,00 

17.4.Разходи за организиране на еднодневни 

обучения, свързани с подготовката, 

изпълнение или отчитане на проекти към 

СВОМР за представители на различни 

целеви групи: земеделски стопани/ местни 

микропредприятия/ нестопански сектор/за 

местни лидери и за уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми и/или насочени към 

включване на маргинализирани общности 

като ромите или  жени и младежи от 

територията за повишаване капацитета им 

за прилагане на СВОМР и за развитие на 

местни партньорства, инициативи и работа 

в мрежа (за най-малко десет участници) - 

опростен разход 

бр. събитие  5 715,00 3575,00 да 1430,00 0,00 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  30 405,90  
- 

20324,80 0,00 

процентно съотношение 19,38% 14,81% 
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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.) 

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

стратегия за ВОМР“ за МИГ – Исперих е НЕ навременното възстановяване на заявени за 

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

затруднява изпълнението на планираните дейности.  

МИГ Исперих, получи авансово плащане за 2020г. през август месец на същата година. 

Предходната година 2019г, поради същите проблеми се наложи да оттеглим заявката за 

плащане за първо шестмесечие и да я преработим. В новата заявка не включихме разходите за 

хонорари на външни оценители, поради забавяне от страна на ДФ „Земеделие“ на проверките 

на приключените през миналата година процедури за кандидатстване по мерки към ПРСР от 

Стратегията. По същият начин постъпихме и със заявката за второ шестмесечие, в която също 

не бяха включени разходите за експерти оценители. С полученото плащане за първо 

шестмесечие на 2019г. непосредствено преди края на годината, стартартирахме изпълнението 

на бюджета за 2020г. 

В същата ситуация се намираме и в началото на 2021г. 

За отчетния период, по отношение на подадена заявка за плащане за първото шестмесечие на 

годината (01.01.2020 – 30.06.2020г.) до момента на съставяне на доклада (януари 2021г.) няма 

възстановени разходи по подадената заявка за плащане. Обмисляме дали отново да не оттеглим 

заявката си за плащане и да се откажем от разходите за оценители, тъй като проведените от нас 

процедури през първото шестмесечие на 2020г. все още не са одобрени/ неодобрени от страна 

на ДФ „Земеделие“. 

Такъв род действия НЕ ОТСТРАНЯВАТ възникналия проблем със забавяне на плащанията от 

страна на ДФ „Земеделие“.  

През 2020г. МИГ Исперих срещна затруднения при изпълнението на дейностите по 

информиране и популяризиране на СВОМР. Не бяха изпълнени следните мероприятия: 

еднодневна Годишна информационна конференция на МИГ Исперих с информационен базар ; 

Юбилейна еднодневна конференция, послучай 10 години от създаване на сдружение МИГ 

Исперих; Празник на МИГ  - "Исперих - отворени пространства - Дни на науката и 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 12 1 6 19 

Брой на участниците в 

обучения  
2 11 2 16 31 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи, 

(вкл. конференции и 

публични събития) 

2 4 4 11 21 
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практиката",  три  еднодневни обучения за най-малко десет участника на тема: „Подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за ВОМР“. Причина за неизпълнението е 

ограничаването на извършване на публични събития поради пандемията от COVID-19 и 

обявената епидемична обстановка в страната. В резултат на неизпълнението на предвидените 

дейности, в бюджета за 2020г. е нарушено изискването за съотношение максимум 80% на 

разходите за управление и минимум 20% на текущите разходи за популяризиране на 

Стратегията. Отчитайки, че до сега съотношението е било спазвано, това несответствие  се 

надяваме да бъде преодоляно с изпълнение на дейностите, заложени в бюджета за 2021г. 

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

COVID-19 и обявената епидемична обстановка в страната от 13 март 2020г. поставиха на 

изпитание ежедневната работа с хора, срещите с бенефициенти и заинтересовани лица от 

територия на изпитание предоставянето на информация и консултации. За екипа на МИГ 

Исперих и членовете на Управителнията съвет на организацията, научените уроци бяха 

свързани с намиране на нови решения чрез работата от дома - извън офиса (home office) и 

дежурства по единично на членове на екипа в офиса на организацията. Независимо от 

трудностите – справихме се.  

 

Дата: 15.02.2021г. 

Представляващ МИГ: ............................. 

Даниел Димитров – председател на УС на МИГ-Исперих           

Име, фамилия, подпис 


