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

 

  

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 

за извършените дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ 

на МИГ - Исперих 

 

 

Период на отчитане 

 

 
01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

 

 

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 и Ростислав Величков Енчев 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

 

08431 36-35 

migisperih@abv.bg 

http://leaderisperih.eu/ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  
 

„Европейски 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)) 
 

Органи на управление на СНЦ „МИГ - Исперих“ са: 

• Върховен колективен орган - Общо събрание; 

• Върховен управителен орган - Управителен съвет, избран от ОС; 

• Председател на Управителния съвет, избран от УС; 

• Изпълнителен директор, избран от УС. 
 

✓ Върховен колективен орган на СНЦ „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: 

- Променен е представителят в СНЦ „МИГ - Исперих“ на член на Общото събрание: 

• представителят на Народно читалище „Рома – Вазово 2007г.“ с.Вазово  г-н Емил 

Сидеров е заменен с г-н Метин Шефкет. 
 

Проведени са четири заседания на Общото събрание в рамките на отчетния период и 

са взети следните решения: 
 

- Първо заседание, проведено на 04.02.2021г. 

• С Решение 1. на Общото събрание е приет годишния отчет за дейността на СНЦ 

„МИГ - Исперих“ за 2020г.; 
 

• С Решение 2. на Общото събрание е приет годишния финансов отчет на СНЦ 

„МИГ - Исперих“ за 2020г.; 
 

• С Решение 3.1. на Общото събрание е приет плана за информационната дейност 

за 2021г. на СНЦ „МИГ - Исперих“; 
 

• С Решение 3.2. на Общото събрание е приет бюджета за 2021г. на СНЦ „МИГ - 

Исперих“; 
 

• С Решение 4. на Общото събрание е одобрен членски внос за 2021г.; 
 

• С Решение 5. на Общото събрание е одобрено предложение за промяна в 

Стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих, а именно в Таблица „Критерии за 

оценка на проектите и относителната им тежест“ по мярка 6.4., посочените 100 

точки в общия брой точки от всички критерии/ подкритерии за оценка, да се чете 

като 95, поради допусната аритметична грешка в сбора; 
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С писмо с Изх. № 12/09.02.2021г. е изпратено заявление до УО на ПРСР за промяна 

на СВОМР. Сключено е допълнително споразумение № РД 50-186/10.08.2021г. 
 

• Решение 6. на Общото събрание, след пенсионирането на изпълнителния 

директор г-жа Емилия Германова, Сдружението да се представлява само от 

Председателя на УС – адв. Даниел Димитров Йорданов, до назначаване на нов 

изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

С писмо с Изх. № 22/04.03.2021г. УО на ПРСР, УО на ОПИК, УО на ОПРЧР и ДФЗ 

са уведомени за извършената промяна. 

 

- Второ заседание, проведено на 17.05.2021г.: 

• С Решение 1.1. на Общото събрание, след проведено обществено обсъждане, е 

одобрена промяна в СВОМР за допълнително финансиране със 799 000лв. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ и със 114 000лв. по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ от ПРСР; 
 

• С Решение 1.2. на Общото събрание допълнителното финансиране от 799 000 лв. 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ от ПРСР е разпределено по мярка 6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 149 000лв. и по мярка 7.4 

„Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни 

основни услуги за селското население, включително развлечения и култура, 

свързаната с тях инфраструктура“- 650 000лв.; 
 

• С Решение 1.3. на Общото събрание са направени съответните промени в 

одобрената СВОМР: 

➢ 1. В Раздел 4. Цели на стратегията, подраздел 4.2. Специфични цели, 

Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I“ и 

Таблица „Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет II“; 

➢ 2. В Раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.1. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони), Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности, Финансови условия; 

➢ 3. В Раздел 5. Описание на мерките, подраздел 5.1. Мерки от Програмата за 

развитие на селските райони (Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони), Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското население, 

включително развлечения и култура, свързаната с тях инфраструктура, 

Финансови условия; 

➢ 4. Таблицата в Раздел 6. Финансов план, подраздел 6.1. Индикативно 

разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки; 

➢ 5. Текстове в Раздел 6. Финансов план, подраздел 6.2. Финансова обосновка 

на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки; 

Диаграма „Разпределение на бюджета по приоритети и специфични цели“; 

Диаграма „Разпределение на публичния принос по финансиращи програми 

(%) и Диаграма „Разпределение на публичния принос по мерки, 

финансирани от ЕЗФРСР (%)“; 

➢ 6. Таблицата в Раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.1. 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително 

брой създадени работни места; 

➢ 7. В Раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка, подраздел 9.2. 

Индикатори по мерки, Мерки по Специфична цел 2: Разнообразяване на 

икономическите дейности чрез развитие на предприемачеството и 

разширяване на производството и конкурентоспособността на МСП извън 
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земеделието   Таблица „Индикатори по мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“   и Таблица „Индикатори по мярка 7.4: Инвестиции 

в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги 

за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с тях 

инфраструктура“. 

С писмо с Изх. № 51/31.05.2021г. е изпратено заявление до УО на ПРСР за промяна 

на СВОМР. Сключено е допълнително споразумение № РД 50-186/16.12.2021г. 
 

• С Решение 2. на Общото събрание е прието назначената на 09.04.2021г. за 

изпълнителен директор Айджан Ахмед Бейтула да бъде вписана в Търговски 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел като 

представляващ сдружението, заедно и поотделно, с председателя на 

Управителния съвет. 

С писмо с Вх. № 64/01.07.2021г. е получен отказ от УО на ПРСР за одобрение на 

Айджан Ахмед Бейтула за изпълнителен директор. 

С писмо с Изх. № 85/11.10.2021г. е изпратено заявление до УО на ПРСР за промяна 

в екипа на СНЦ „МИГ - Исперих“, а именно преназначаване на Ростислав 

Величков Енчев на длъжността изпълнителен директор и назначаване на Айджан 

Ахмед Бейтула на длъжността технически асистент. Промяната е одобрена от 

Ръководителя на УО на ПРСР с писмо с Вх. № 155/23.11.2021г. 

 

- Трето заседание, проведено на 26.10.2021г.: 

• С Решение 1. на Общото събрание е прието да бъде извършено отписване на 

Айджан Ахмед Бейтула от Търговски регистър и регистър на юридическите лица 

с нестопанска цел; 
 

• С Решение 2. на Общото събрание е прието, на основание чл. 35, т. 3 от Устава, 

Сдружението да се представлява от Председателя на УС - адв. Даниел 

Димитров, до одобрението на изпълнителен директор от Управляващия орган на 

ПРСР; 
 

• С Решение 3. на Общото събрание е възложено на Председателя на УС - адв. 

Даниел Димитров, да впише промяната на обстоятелствата в Търговски регистър 

и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

 

- Четвърто заседание, проведено на 17.11.2021г.: 

• С Решение 1. на Общото събрание е прието да бъде извършено вписване на 

Ростислав Величков Енчев в Търговски регистър и регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел, в качеството му на изпълнителен директор; 

• С Решение 2. на Общото събрание е прието, на основание чл. 35, т. 3 и чл. 36, т. 

1 от Устава, сдружението да се представлява от Председателя на УС - адв. 

Даниел Димитров и от Изпълнителния директор Ростислав Енчев, заедно и 

поотделно. 

• С Решение 3. на Общото събрание е възложено на Председателя на УС - адв. 

Даниел Димитров, да впише промяната на обстоятелствата в Търговски регистър 

и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

 

 

✓ Върховен управителен орган на СНЦ „МИГ - Исперих“ е Управителният съвет 

(УС), който се състои от 5 члена. В рамките на отчетния период няма промени в 

състава на УС. Спазено е 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 

да не превишава 49 процента от имащите право на глас, съгласно чл. 29, ал. 3, т. 1 
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от Устава на сдружението. Всички членове на УС имат постоянен адрес и работят 

на територията на действие на МИГ - Исперих. 

През 2021г. са проведени 52 заседания на Управителния съвет за вземане на решения, 

свързани с дейността на МИГ - Исперих. 

 

✓ Управлението на СНЦ „МИГ - Исперих“ се представлява от Председател на 

Управителния съвет и Изпълнителен директор, заедно и поотделно. 

Основните правомощия на Председателя на Управителния съвет са да: организира 

и ръководи заседанията на УС и да следи за изпълнението на решенията на УС и 

ОС; сключва, изменя и прекратява договора с изпълнителния директор; назначава 

Комисии за избор на проекти; изготвя и внася за разглеждане пред УС и ОС проект 

за бюджет, счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и други документи 

на Сдружението. Председател на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ през 2021г. е адв. 

Даниел Димитров. 

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ - 

Исперих. Избира се от Управителния съвет. В рамките на отчетния период са 

настъпили промени в длъжността Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - 

Исперих“, които подробно са описани в т. 2. Персонал на Местната инициативна 

група. 

 

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 2021г. са назначени девет състава на КППП по обявени процедури за прием 

на проектни предложения: 

• BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - първи краен срок; 

• BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - втори краен срок; 

• BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - трети краен срок; 

• 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” - втори краен срок; 

• BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”; 

• BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства”; 

• BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти“; 



6 

 

• BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

• BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП. 
 

Работата на състав на осем от назначените КППП е приключена в нормативно 

указания срок от 30 работни дни. По процедура BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, 

мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” срока за извършване на оценка бе  

удължен, тъй като се наложи да се проведе втора комуникация с кандидатите на етап 

ОАСД. Единствено от Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, в 

едномесечен срок от приключване на оценката, е получен доклад за одобрение по 

Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж на МСП. 

Резултатите от извършените оценки са: 

• по Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - първи 

краен срок – подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за 

финансиране от МИГ - Исперих; процедурата и проектното предложение са 

одобрени от ДФЗ; с бенефициента е сключен договор за БФП; 

• по Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - втори 

краен срок – подадените две проектни предложения са оценени и одобрени за 

финансиране от МИГ - Исперих; процедурата и едно от проектните 

предложения са одобрени от ДФЗ; с един от бенефициентите е сключен договор 

за БФП; вторият проект е в процес на проверка от страна на ДФЗ; 

• по Процедура BG06RDNP001-19.415 МИГ-Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа от Стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ - Исперих“ - трети 

краен срок – подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за 

финансиране от МИГ - Исперих и е в процес на проверка от страна на ДФЗ. 

• по Процедура 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” - втори краен срок – подадените четири проектни предложения 

са оценени и одобрени за финансиране от МИГ - Исперих; процедурата е 

одобрена от ДФЗ, след направена проверка; по два от проектите са сключени 

договори за БФП; другите два също са одобрени от ДФЗ и предстои тяхното 

договориране. 

• по Процедура BG06RDNP001-19.495-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства” – подаденото проектно предложение е оценено и 

одобрено за финансиране от МИГ - Исперих; процедурата и проектното 

предложение са одобрени от ДФЗ; с бенефициента е сключен договор за БФП; 

• по Процедура BG06RDNP001-19.540-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства” – едно от подадените проектни предложения е 

отпаднало на етап АСД, другите две са оценени и одобрени за финансиране от 

МИГ - Исперих; процедурата е в процес на проверка от ДФЗ; 

• по Процедура BG06RDNP001-19.477 мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и 

маркетинг на селскостопански продукти“ – подаденото проектно предложение е 

оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих; процедурата и 

проектното предложение са одобрени от ДФЗ; с бенефициента е сключен 

договор за БФП; 

• по Процедура BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ – едно от подадените проектни 
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предложения е оттеглено на етап АСД, един проект е получил отказ за 

финансиране от МИГ - Исперих, другите три са оценени и одобрени за 

финансиране от МИГ-Исперих; процедурата е в процес на проверка от ДФЗ. 

• по Процедура BG16RFOP002-2.098 МИГ  Исперих ОПИК 1 Капацитет за растеж 

на МСП – подаденото проектно предложение е оценено и одобрено за 

финансиране от МИГ - Исперих; процедурата и проектното предложение са 

одобрени от УО на ОПИК; предстои сключване на договор за БФП с 

бенефициента. 

 

Вземане на решения относно прилагане на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ - Исперих: 

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 на адрес  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 СНЦ „МИГ - Исперих“ е изпълнителен орган на МИГ за прилагане на 

Стратегията за ВОМР. Състои се от четири щатни служители, наети по трудово 

правоотношение на следните позиции, като в рамките на отчетния период са настъпили 

промени в длъжността Изпълнителен директор: 

1. Изпълнителен директор: 

• Емилия Иванова Германова – Трудов договор № 01/18.11.2016г., дата на 

постъпване 21.11.2016г. и дата на напускане 04.02.2021г. 

• Ростислав Величков Енчев – Трудов договор за назначаване за технически 

асистент № 04/18.11.2016г., с дата на постъпване 21.11.2016г. и Допълнително 
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споразумение за преназначаване на длъжност изпълнителен директор № 

07/08.10.2021г., с дата на постъпване 11.10.2021г. 

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 за назначаване за технически 

асистент № 04/18.11.2016г. 

• Айджан Ахмед Бейтула – Трудов договор № 02/11.10.2021г. за назначаване за 

технически асистент, считано от 11.10.2021г. 

4. Главен счетоводител – Петър Петков Цанков. Трудов договор № 03/18.11.2016г., 

дата на постъпване 21.11.2016г. 
 

На 28.01.2021г. в СНЦ „МИГ - Исперих“ е постъпило заявление от Емилия Германова за 

освобождаване, поради пенсиониране, от длъжността изпълнителен директор, считано от 

04.02.2021г. Предприети са своевременни действия за обявяване на конкурс за избор на 

нов изпълнителен директор: на свое заседание, проведено на 04.02.2021г. Управителният 

съвет на сдружението е възложил да бъдат подготвени документите, необходими за 

провеждането на конкурса; на заседание от 05.03.2021г. конкурсната документация е 

утвърдена и УС е определил срок за публикуване на обявата - до 08.03.2021г. и срок за 

набиране на заявление за участие - от 08.03.2021г. до 16:00 часа на 17.03.2021г.; на 

29.03.2021г. е приета работата на Комисията за избор на изпълнителен директор; на 

09.04.2021г. на длъжността е назначена Айджан Ахмед Бейтула, след което УО на ПРСР е 

уведомен за промяната, с писмо с Изх. № 35/09.04.2021г. С писмо № 19-19-2-01-

7/25.06.2021г. УО на ПРСР е информирал МИГ - Исперих, че не одобрява Айджан 

Бейтула за изпълнителен директор на МИГ - Исперих. След получения отказ МИГ - 

Исперих е подал жалба с Вх. № 1095/02.07.2021г. в Административен съд гр. Разград, в 

следствие на което е образувано дело № 169/2021г. и е насрочено заседание за 

14.09.2021г. С решение № 126/27.09.2021г. Административен съд гр. Разград е отхвърлил 

жалбата на МИГ - Исперих против отказа на Ръководителя на УО на ПРСР да одобри 

исканата промяна на изпълнителния директор на сдружението. След връчване на 

решението на 29.09.2021г., УС на МИГ - Исперих е предприел действия за комплектоване 

на екипа, съгласно изискванията на Наредба 22/14.12.2015г. Айджан Бейтула е подала 

молба за освобождаване от длъжност изпълнителен директор и е освободена, считано от 

11.10.2021г. На заседание на УС, проведено на 29.09.2021г. е взето решение Ростислав 

Величков Енчев, който е назначен на длъжност технически асистент, да бъде преназначен 

на длъжността изпълнителен директор, считано от 11.10.2021г., за което е подписано 

Допълнително споразумение № 07/08.10.2021г. към Трудов договор 04/18.11.2016г., с дата 

на постъпване 11.10.2021г. След проведен конкурс на длъжността технически асистент е 

назначена Айджан Бейтула с Трудов договор № 02/11.10.2021г., считано от 11.10.2021г. С 

писмо № 19-19-2-01-7/18.11.2021г. (с Вх. № 155/23.11.2021г.) УО на ПРСР е информирал 

МИГ - Исперих, че исканата промяна, отнасяща се до назначаването на Ростислав Енчев 

на длъжност изпълнителен директор и на Айджан Бейтула на длъжност технически 

асистент е одобрена с Доклад № 93-6387/12.11.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР 

2014-202г. 

 

3. Реализирани дейности 
 

Със заповед № РД 09-263 от 29.03.2021 г. на УО на ПРСР 2014-2020г. е прието Заявление 

за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегия за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г. на СНЦ „Местна инициативна група - Исперих“ за 2021г. в размер на 

191 153,66лв. 
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Със заповед № РД 09-671 от 05.07.2021 г. на УО на ПРСР 2014-2020г. е одобрено искане 

за изменение в бюджетно перо 5.2 Офис оборудване от Бюджет 2021 година, а именно 

промяна в модела на компютърната конфигурация. 
 

3.1.Дейности, свързани с управление на стратегията: 

• Бюджетно перо 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 2021г. На 

Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ - Исперих до 04.02.2021г. е 

изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. 

През 2021г. 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 наем на офис, охрана на офиса, куриерски услуги, 

телефонни и комуникационни услуги, канцеларски материали, обслужване от трудова 

медицина и годишен абонамент на КЕП. 

 

• Бюджетно перо 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): 

Извършени са разходи за приключили оценки на проектни предложения както 

следва: 

3.1. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията - оценители на проектни 

предложения /за 1 бр. оценен проект от 1 оценител на етап "Административно 

съответствие и допустимост" и етап "Техническа и финансова оценка" общо 

(оценка АСД - 100лв; оценка ТФО - 79лв.): 

През 2021г. са обявени за прием девет процедури и са оценени 19 проектни 

предложения, едно от които e оттеглено на етап АСД. Съставите на КППП са определени 

от Управителния съвет на МИГ - Исперих и са издадени заповеди за назначаване на 

КППП. По бюджетното перо са извършени разходи за извършване на ОАСД и ТФО от 

експерт-оценители. 
 

3.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията за извършване на арбитраж 

(етап ТФО): 

През отчетния период няма извършени разходи по бюджетното перо. 
 

3.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията - членове на комисията за 

подбор на проекти различни от оценителите - председател и секретар: 

През отчетния период разходи за хонорар на председател на КППП не са 

извършвани, тъй като за председател на КППП със заповеди е определяна Гинка 

Георгиева, която е служител на МИГ Исперих,  назначени на трудов договор на длъжност 

експерт по прилагане на Стратегията. 

Извършени са разходи за хонорар на секретар на КППП, когато тази длъжност в 

КППП е изпълнявана от лице член на Общото събрание на сдружението, а именно по 

Процедура № BG06RDNP001-19.479 МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, по която Павлинка Димитрова Павлова-Пенева е определена за 

секретар на КППП. По другите процедури не са направени разходи за хонорар на секретар 
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на КППП, тъй като Петър Цанков - счетоводител, Ростислав Енчев - технически асистент 

до 10.10.2021г. и Айджан Бейтула - технически асистент от 11.10.2021г. са служители на 

МИГ - Исперих и са назначени на трудов договор. 

 

• 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.): 

4.1. 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 1987г.): 

В рамките на отчетния период Председателят на УС и екипът на МИГ - Исперих са 

осъществили служебни пътувания, свързани с дейността на сдружението. 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: 

5.1. Софтуер: модул "счетоводство" и модул "ТРЗ": 

През отчетния период са извършени разходи за актуализиране на софтуер модул 

„Счетоводство“ и софтуер модул „ТРЗ“, които се използват от счетоводителя на МИГ - 

Исперих. 
 

5.2. Офис оборудване: 

През отчетния период е извършен разход за закупуване на офис оборудване: 

компютърна конфигурация и програмен продукт. 

 

• 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: 

6.1. Застраховане на дълготрайни материални активи: 

Извършени са разходи за подновяване на застраховките на закупени активи по реда 

на Наредба № 1/22.01.2016г., определени за задължително застраховане. Извършените 

разходи включват застраховки на ДМА за закупен скенер през 2017г. и компютърна 

конфигурация закупена през 2021г. 

 

• 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. Провеждане на еднодневно обучение – зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, 

лектор (за най-малко десет участници) опростен разход: 

В рамките на отчетния период е извършен разход за провеждане на еднодневно 

обучение на тема „Приложими методи за самооценка на качеството на партньорството на 

територията на МИГ - Исперих“. Разходът включва наем на зала, 2 кафе-паузи, 1 обяд, 

консумативи и хонорар на лектор. За участниците са осигурени и папки с информационни 

и работни материали. 

Участници в обучението, проведено на 18.09.2021г. са общо 10 и са членове на 

екипа на МИГ - Исперих и представители на колективния върховен орган на 

Сдружението. 
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Изпълнител на услугата е СНЦ „Паралел - Силистра”  гр. Силистра, съгласно 

Договор от 21.04.2021г. със СНЦ „МИГ - Исперих“. 
 

7.2. Заплащане на такси за участие в обучения или курсове: 

Няма извършени разходи по бюджетното перо през отчетния период. 
 

7.3. Обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ в 

чужбина: 

Поради наложените противоепидемични мерки, планираното за месец октомври 

обучение на екипа и членовете на управителния съвет на МИГ - Исперих в Испания не 

беше проведено. 

През отчетния период няма извършени разходи по бюджетното перо. 

 

• 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: 

8.1. Провеждане на еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 

участници – кафе-пауза, наем на зала /опростен разход/: 

Поради наложените противоепидемични мерки, планираните за месец ноември и 

декември две еднодневни информационни срещи не бяха проведени. 

Няма извършени разходи по бюджетното перо през отчетния период. 

 

• 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: 

9.1. Годишен членски внос: 

В рамките на отчетния период е платен членски внос за 2021г. 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: 

10.1. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи (по чл. 9, ал. 2, т. 16 от Наредба № 1): 

През отчетния период са направени разходи за заплащане на такси за издаване на 

изискуеми документи и банкови такси. 

 

3.2.Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания): 

• Бюджетно перо 11 - Разходи за проучвания и анализи на съответната 

територия (териториални, икономически, социални и други анализи и 

проучвания) - чл. 9, ал. 3, т. 1: 

На 21.04.2021г. е сключен Договор с „Обединени български консултанти“ ООД гр. 

София за извършване на консултантска услуга с предмет: Проучване и анализ на 

съответната територия. 

11.1. Проучване социалното приобщаване, намаляване бедността и подобряване 

възможностите за заетост и качеството на живот на младежите: 

През отчетния период е извършен разход за провеждане на проучване на тема 

„Проучване социалното приобщаване, намаляване бедността и подобряване 

възможностите за заетост и качеството на живот на младежите“. 
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11.2. Анализ на ефективността на процеса на прилагане на СВОМР и 

административната тежест за потенциалните кандидати: 

През отчетния период е извършен разход за провеждане на анализ на тема „Анализ 

на ефективността на процеса на прилагане на СВОМР и административната тежест за 

потенциалните кандидати“. 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

• Бюджетно перо 12 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност: а) за създаване и поддръжка на интернет 

страница: 

12.1. Разходи за домейн и хостинг: 

През отчетния период е извършен разход годишен абонамент за домейн и хостинг. 

 

• Бюджетно перо 13 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност: 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: 

Сключен е договор с Кооперация „Екип 7“ гр. Разград за създаване и реализиране 

на публикации в печатни и електронни медии, свързани с популяризиране дейността на 

МИГ - Исперих. Направени са следните единадесет публикации в регионален вестник 

„Екип 7“: 

➢ две публикации през месец февруари 2021г. – бр. 20/4612 от 17.02.2021г. - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 2.1; бр. 23/4615 

от 24.02.2021г. - публикуване на обява за прием на проектни предложения по 7.4; 

➢ две публикации през месец март 2021г. – бр. 26/4618 от 05.03.2021г. - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1; бр. 31/4623 

от 17.03.2021г. - публикуване на обява за прием на проектни предложения по 21; 

➢ една публикация през месец април 2021г. – бр. 41/4633 от 09.04.2021г. - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 1.3; 

➢ една публикация през месец май 2021г. – бр. 53/4645 от 12.05.2021г. - 

публикуване на актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 

1.3; 

➢ една публикация през месец юни 2021г. – бр. 64/4656 от 09.06.2021г. - 

публикуване на актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 

21; 

➢ една публикация през месец юли 2021г. – бр. 82/4674 от 21.07.2021г. - 

публикуване на актуализирана обява за прием на проектни предложения по мярка 

21; 

➢ две публикации през месец август 2021г. – бр. 87/4679 от 02.08.2021г. - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка ОПИК 1; бр. 

93/4685 от 16.08.2021г. - публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка 4.1; 

➢ една публикация през месец септември 2021г. – бр. 110/4702 от 29.09.2021г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 6.4. 
 

13.2. Излъчвания в регионални медии: радио Шумен: 

Сключен е договор с Регионална Радиостанция Шумен на Българско Национално 

Радио за медийни излъчвания в Радио Шумен. Направени са излъчвания в Радио Шумен, с 

обща продължителност 22 минути. Към настоящия доклад прилагаме 7 бр. звуков файл на 

проведени интервюта както следва: 

- м. юли 2021г. – 1 интервю с продължителност 4 мин.; 
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- м. август 2021г. – 2 интервюта с продължителност  по 3 мин. всяко; 

- м. септември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- м. октомври 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.;  

- м. ноември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.;  

- м. декември 2021г. – 1 интервю с продължителност 3 мин. 

 

• Бюджетно перо 14 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност: 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 за популяризиране на СВОМР 

и отразяване на събития на МИГ, с продължителност десет минути /опростен 

разход/: 

На 21.04.2021г. е сключен договор с „ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих за 

изработване на 10 минутен рекламен видео клип, с цел популяризиране на СВОМР и 

отразяване на събития на МИГ - Исперих. През отчетния период е направен разход за 

изработване рекламния клип. 
 

14.2. Излъчване на видеоклип с продължителност 10 мин. /опростен разход/: 

Съгласно сключен договор с „ИНФИНИЯ” ЕООД  гр. Исперих, през отчетния 

период е направен разход за излъчване на рекламния видео клип в Интернет, линк от 

което прилагаме към настоящия доклад: 

https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-

%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-

%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-

%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/ 
 

14.3. Разходи за изработване на годишен блокнот на МИГ Исперих за 2022 година 

- тип настолен календар, брандиран с лого на МИГ и Оперативните Програми, 

размер А4; 12 листа - офсет 120 гр. и 2 корици - картон, метална спирала 

(едностр. пълноцветен печат) - 250 броя: 

През отчетния период е направен разход за изработване на 250 бр. блокнот за 

2022г. на МИГ - Исперих. 
 

14.4. Рекламни фланелки - цветни, брандирани с пълноцветен печат с лого на МИГ, 

ЕС, ПРСР и Оперативните Програми: 

През отчетния период е направен разход за изработване на 180 бр. рекламни 

фланелки на МИГ - Исперих. 
 

14.5. Рекламни химикалки: 

През отчетния период е направен разход за изработване на 250 бр. рекламни 

химикали на МИГ - Исперих. 
 

14.6. Информационен щанд, брандиран с лого на МИГ, ЕС, ПРСР и Оперативните 

Програми, (сглобяема конструкция с надстройка - челна табела и вътрешен 

рафт; рекламен носител - винил с дигитален пълноцветен печат): 

През отчетния период е направен разход за изработване на 1 бр. информационен 

щанд на МИГ - Исперих. 
 

14.7. Рекламна дипляна - формат А4, двустранен пълноцветен печат, гланцирана 

хартия 120 гр., с две сгъвки, бигована, тираж 500 бр.: 

През отчетния период е направен разход за изработване на 500 бр. рекламни 

дипляни на МИГ - Исперих. 
 

https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
https://e-razgrad.bg/%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b2%d0%b0-2021-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d1%86-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd/
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14.8. Хартиена торба - размер в см.: 35/12/50 (шир/дъно/височина); тип хартия: 

крафт. оребрен; тип дръжки: шнур: 

През отчетния период е направен разход за изработване на 250 бр. рекламни 

хартиени торби на МИГ - Исперих. 
 

За разходите по бюджетните пера 14.3., 14.4., 14.5., 14.6., 14.7. и 14.8. е сключен 

договор с„Диана” ЕООД гр. Кубрат за изработка и доставка на информационни и 

рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ - Исперих. 

 

• Бюджетно перо 15 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност: г) преводи: 

15.1. Превод: 

Няма извършени разходи по бюджетното перо през отчетния период. 

 

• Бюджетно перо 16 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност: ж) други разходи за популяризиране, информиране 

и публичност: 

16.1. Празник на МИГ - "Исперих – отворени пространства" - традиционно 

празнично събитие за анимиране на територията и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и МИГ в рамките на два дни. Включва: тематичен форум 

и празник на открито през втория ден (за най-малко 200 участници общо): 

Сключен е договор с ЕТ „Юнис 91 - Йордан Йорданов“ гр. Разград за организация 

и изпълнение на „Празник на МИГ - „Исперих – отворени пространства“ - традиционно 

празнично събитие за анимиране на територията и популяризиране на Стратегията за 

ВОМР и МИГ. Общият брой участници в празника е 225, от които 50 участника във 

форума и 175 в празника на открито. В рамките на два последователни дни са проведени 

следните събития: 

✓ На 26 май 2021г. е проведен тематичен форум: „Младите хора – възможности за 

реализацията и задържането им на територията на МИГ - Исперих“. В събитието 

взеха участие 50 представители на местната общност: бизнесмени; земеделски 

производители; кметове на населени места; общински съветници и служители в 

общинската администрация; представители на неправителствени организации и 

местни институции в общината; средношколци от двете гимназии в града. Лектори 

на форума бяха д-р Диана Бебенова - Николова и г-н Юлиян Данаилов. За 

участниците във форума бяха осигурени пакет работни материали (етикетирана 

папка, химикал, разпечатани презентации, въпросник за обратна връзка), 

информационни материали, две кафе-паузи и обяд. 

✓ На 27 май е проведен празник на открито на площада пред читалището в гр. 

Исперих. Участие взеха 175 жители и гости на община Исперих. За провеждане на 

мероприятието бяха осигурени водещи, аниматори, озвучаване и украса на 

пространството; шатри с щандове за представяне на местни продукти /за 

дегустация/; различни кътове – за игри на открито, за рисуване и др. Участниците в 

различните дейности получиха рекламни материали на МИГ - Исперих. В 

подготвената музикална програма се включиха местни участници и гостуващи 

изпълнители. 

 

- 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: 

• Бюджетно перо 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 
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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: 

Поради наложените противоепидемични мерки, планираната за края на месец 

октомври Годишна информационна конференция на МИГ - Исперих не беше проведена. 

Няма извършени разходи по бюджетното перо през отчетния период. 

 

17.2. 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: 

През отчетния период са извършени разходи за провеждане на шест еднодневни 

обучения за най-малко десет участници. 

Разходът за всяко от обученията, включва наем на зала, 2 кафе-паузи, 1 обяд, 

консумативи и хонорар на лектор. За участниците са осигурени и папки с информационни 

и работни материали. 

Изпълнител на услугата е СНЦ „Паралел - Силистра”  гр. Силистра, съгласно 

Договор от 21.04.2021г. със СНЦ „МИГ - Исперих“. 

През месец юни, юли и септември са организирани следните шест еднодневни 

обучения: 

✓ На тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти към Стратегия за 

ВОМР“: 

- Първото обучение се проведе на 15.06.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители от сферата на 

образованието. Общ брой участници - 10. 

- Второто обучение се проведе на 16.06.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители на местни нестопански 

организации и земеделски производители. Общ брой участници - 10. 

✓ На тема „Насърчаване включването на маргинализирани групи от населението 

на община Исперих в живота на местната общност и прилагането на СВОМР“: 

- Първото обучение се проведе на 06.07.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители на маргинализирани 

общности и представители на читалища от община Исперих. Общ брой 

участници - 10. 

- Второто обучение се проведе на 07.07.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители на маргинализирани 

общности и представители на нестопанския сектор от селата в община Исперих. 

Общ брой участници - 10. 

✓ На тема „Повишаване капацитета на местната общност за развитие на местни 

инициативи, партньорства и работа в мрежа“: 

- Първото обучение се проведе на 16.09.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители на читалищни общности от 

селата в община Исперих. Общ брой участници - 11. 

- Второто обучение се проведе на 17.09.2021г. в ресторант „Парка“ в гр. 

Исперих. Участници в обучението са представители на кметствата от селата в 

община Исперих и фирми. Общ брой участници - 11. 
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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 

1.1.1.Заплата на изпълнителния директор - 

основна заплата 
месец 11 1 696,00 18 656,00 да 9 936,71 0,00 

1.1.2.Заплата на изпълнителния директор - 

основна заплата 
месец 1 1 687,00 1 687,00 не 0,00 0,00 

1.1.3.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 11 447,74 4 925,14 да 1 081,36 0,00 

1.1.4.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 1 455,49 455,49 да 455,49 0,00 

1.3.1.Заплата на експерта по прилагане на 

дейностите по СМР - основна заплата 
месец 12 1 420,00 17 040,00 да 16 873,15 0,00 

1.3.3.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 7 213,00 1 491,00 да 1 442,59 0,00 

1.3.4.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 5 221,52 1 107,60 да 1 102,95 0,00 

1.2.1.Заплата на главен счетоводител - 

основна заплата 
месец 5 1 412,50 7 062,50 да 7 003,43 0,00 

1.2.2.Заплата на главен счетоводител - 

основна заплата 
месец 7 1 405,00 9 835,00 да 9 387,95 0,00 

1.2.3.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 5 127,13 635,65 да 613,21 0,00 

1.2.4.Допълнително трудово месец 7 134,88 944,16 да 901,24 0,00 
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възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

1.4.1.Заплата на технически асистент - 

основна заплата 
месец 10 1 395,66 13 956,60 да 11 865,42 0,00 

1.4.2.Заплата на технически асистент - 

основна заплата 
месец 2 1 388,16 2 776,32 не 0,00 0,00 

1.4.3.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 10 33,50 335,00 да 214,19 0,00 

1.4.4.Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 от Наредба 

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

месец 2 41,64 83,28 да 83,28 0,00 

1.5.Социални и здравни осигуровки за 

сметка на работодателя, включително 

здравни осигуровки за бременност и 

раждане 

месец 12 1 276,94 15 323,28 да 10 900,61 0,00 

І. Общо разходи по 1. - - - 96 314,02   71 861,58 0,00 

2 

непреки разходи 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 

3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 

2.1.Непреки разход - до 15% от разходите за 

възнаграждения на персонала 

за периода 

на 2021г. 
1 14 447,00 14 447,00 да 10 779,24   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 възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на 

стратегията – оценители на проектни 

предложения /за 1 бр. оценен проект от 1 

оценител на етап „Административно 

съответствие и допустимост“ и етап 

„Техническа и финансова оценка“ общо 

(оценка АСД - 100лв.; оценка ТФО - 79лв.) 

бр. 

оценени 

проекти от 

един 

оценител 

60 179,00 10 740,00 да 6 125,64  0,00 

3.2.Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на 

стратегията за извършване на арбитраж 

(етап ТФО) 

бр. оценки 

при 

арбитраж 

на етап 

ТФО 

6 89,50 537,00 не 0,00 0,00 

3.2.Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на 

стратегията – членове на комисията за 

човекодни 8 128,00 1 024,00 да 

 

127,52 

 

0,00 
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подбор на проекти различни от оценителите 

- председател и секретар 

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.) 

4.1.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.) – 30 

бр. командировки на територията и 

областния център - 694,00лв.; 12 бр. 

командировки за срещи с УО и ДФЗ за 

двама представители на МИГ - 795,00лв.; 12 

бр. командировъчни до София за 

подписване на договори и срещи с УО - 

2 011,00лв. 

за периода 

на 2021г. 
1 3 500,00 3 500,00 да 1 975,78  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 

5.1.Софтуер: 

модул „счетоводство“ и модул „ТРЗ“ 
брой 2 150,00 300,00 да 293,38  0,00 

5.2.Офис оборудване: Компютърна 

конфигурация (асемблирана): GB B460 

DS3H V2, I3-10100 

/3.6GHZ/6MB/BOX/1200, 8G DDR4 2666 

KINGSTON HYPERX, ADATA GAMMIX 

S5 512G M2 PCIE, ACER 21.5 

V227QBMIPX/FHD/HDMI, Кутия + 

Захранване 500W, DVD-RW /BLACK;  

Програмен продукт с лицензен стикер, 

Microsoft Windows Home 10 64Bit 1pk DSP 

DVD;  

Програмен продукт, Microsoft Office Home 

and Student 2019 EuroZone Medialess P6 

брой 1 1 592,95 1 592,95 да 

 

1 592,95 

 

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 

6.1.Застраховане на дълготрайни 

материални активи 

за периода 

на 2021г. 
1 60,00 60,00 да 23,45 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.Провеждане на еднодневно обучение – 

зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор 

(за най-малко десет участници) опростен 

разход 

брой 1 715,00 715,00 да 715,00 0,00 

7.2.Заплащане на такси за участие в 

обучения или курсове 

за периода 

на 2021г. 
1 600,00 600,00 не 0,00 0,00 

7.3.Обучение на екипа и членовете на 

колективния върховен орган на МИГ в 

чужбина 

за периода 

на 2021г. 
1 18 042,53 18 042,53 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 

8.1.Провеждане на еднодневна 

информационна среща/семинар за най-

малко 20 участници – кафе-пауза, наем на 

зала /опростен разход/ 

брой 2 291,00 582,00 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 

9.1.Годишен членски внос 
за периода 

на 2021г. 
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 

10.1.Финансови разходи, в т. ч. банкови 

такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи (по чл. 9, 

ал. 2, т. 16 от Наредба № 1) 

за периода 

на 2021г. 
1 1 700,00 1 700,00 да 782,10  0,00 

І. Общо разходи за управление 150 514,50 
- 

94 636,64 0,00 

процентно съотношение 78,74% 70,42%  

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

11 

Разходи за проучвания 

и анализи на 

съответната територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и други 

анализи и проучвания) - 

чл. 9, ал. 3, т. 1 

Проучване и анализ на съответната 

територия: 

11.1.Проучване социалното приобщаване, 

намаляване бедността и подобряване 

възможностите за заетост и качеството на 

живот на младежите; 

11.2.Анализ на ефективността на процеса на 

прилагане на СВОМР и административната 

тежест за потенциалните кандидати 

брой 2 4 691,00 9 382,00 да 9 382,00 0,00 

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

12 

а) за създаване и 

поддръжка на интернет 

страница 

12.1.Разходи за домейн и хостинг 
година 

2021 
1 169,46  169,46  да 169,46  0,00 

13 

б) за създаване и 

реализиране на 

публикации в печатни и 

електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на 

покани за организирани 

13.1.Публикации в регионални медии - 

публикация във вестник - опростен разход 
брой 11 360,00  3 960,00 да 3 960,00 0,00 

13.2.Излъчвания в регионални медии:  

радио Шумен - опростен разход 
минута 22 113,00  2 486,00 да 2 486,00 0,00 



21 

 

събития и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

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 за популяризиране на СВОМР и 

отразяване на събития на МИГ, с 

продължителност десет минути /опростен 

разход/ 

минута  10 544,80  5 448,00 да 5 448,00 0,00 

14.2.Излъчване на видео клип с 

продължителност десет минути /опростен 

разход/ 

минута  10 113,00  1 130,00 да 1 130,00 0,00 

14.3.Разходи за изработване на годишен 

блокнот на МИГ Исперих за 2022 година - 

тип настолен календар, брандиран с лого на 

МИГ и Оперативните Програми, размер А4; 

12 листа - офсет 120 гр. и 2 корици - картон, 

метална спирала (едностр. пълноцветен 

печат) - 250 броя 

брой  250 4,53  1 132,50 да 1 131,00 0,00 

14.4.Рекламни фланелки - цветни, 

брандирани с пълноцветен печат с лого на 

МИГ, ЕС, ПРСР и Оперативните Програми 

брой  180 7,74  1 393,20 да 1 393,20 0,00 

14.5.Рекламни химикалки брой  250 1,12  280,00 да 279,90 0,00 

14.6.Информационен щанд, брандиран с 

лого на МИГ, ЕС, ПРСР и Оперативните 

Програми, (сглобяема конструкция с 

надстройка - челна табела и вътрешен рафт; 

рекламен носител - винил с дигитален 

пълноцветен печат) 

брой  1 1 550,00  1 550,00 да 1 550,00 0,00 

14.7.Рекламна дипляна - формат А4, 

двустранен пълноцветен печат, гланцирана 

хартия 120 гр., с две сгъвки, бигована, 

тираж 500 бр. 

брой  500 0,56  280,00 да 279,60 0,00 

14.8.Хартиена торба - размер в см.: 35/12/50 

(шир/дъно/височина); тип хартия: крафт. 

оребрен; тип дръжки: шнур 

брой  250 2,70  675,00 да 675,00 0,00 

15 г) преводи 15.1.Превод страница 10 19,00  190,00 не 0,00 0,00 
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16 

ж) други разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност 

16.1. Празник на МИГ - "Исперих – 

отворени пространства" - традиционно 

празнично събитие за анимиране на 

територията и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и МИГ в рамките на 

два дни. Включва: тематичен форум и 

празник на открито през втория ден (за най-

малко 200 участници общо) 

бр. събитие  1 7 575,00  7 575,00  да 7 575,00  0,00 

I.Тематичен форум – първи ден        

1.Наем зала  1 120,00 120,00 да 120,00 0,00 

2.Наем технически средства и озвучаване  1 160,00 160,00 да 160,00 0,00 

3.Изработка на информационни материали, 

публичност и др.: информация в медии; 

дизайн и изработка на покана-плакат, 

формат А3 - 6 бр.; подбор и отпечатване на 

мин. 25 бр. цветни снимки с формат А 

 1 630,00 630,00 да 630,00 0,00 

4.Фасилитатор/ лектори  2 150,00 300,00 да 300,00 0,00 

5.Кетъринг – тематичен форум: две кафе-

паузи и обяд за мин. 50 участници 
 1 750,00 750,00 да 750,00 0,00 

6.Пакет работни материали за участници 

(папка, химикал, етикети, разпечатани 

презентации - 20 листа, въпросник за 

обратна връзка) 

 50 2,50 125,00 да 125,00 0,00 

II.Общностен празник на МИГ - "Исперих – 

отворени пространства" 
       

1.Наем сцена/ шатри/ щандове и сценични 

работници 
 1 1 240,00 1 240,00 да 1 240,00 0,00 

2.Външно озвучаване  1 360,00 360,00 да 360,00 0,00 

3.Материали за оформление на щандовете  1 300,00 300,00 да 300,00 0,00 

4.Осигуряване на местни продукти за 

дегустация 
 2 900,00 900,00 да 900,00 0,00 

5.Празнична програма - изработване на 

сценарий; хонорар на водещи и аниматори 
 1 750,00 750,00 да 750,00 0,00 

6.Материали за игри на открито, забавни 

кътове за рисуване/ бои/ флумастри/ платно 

и други артикули за рисуване; обръчи, 

 1 320,00 320,00 да 320,00 0,00 
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топки и др. 

7.Музикални формации (4 часа)  1 1 620,00 1 620,00 да 1 620,00 0,00 

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  698,00 698,00 не 0,00 0,00 

17.2.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 6 715,00 4 290,00 да 4 290,00 0,00 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение  40 639,16 

- 

39 749,16 0,00 

процентно съотношение 21,26% 29,58%  

ІІІ. ОБЩО РАЗХОДИ 2021г.  191 153,66  134 385,80 0,00 

процентно съотношение 100% 100%  
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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) 

През отчетния период настъпиха промени в екипа на СНЦ „МИГ - Исперих“, които създадоха 

сериозни затруднения в работата на организацията. След пенсионирането на Емилия Германова 

беше проведен конкурс за избор на нов изпълнителен директор, чието назначаване не беше 

одобрено от УО на ПРСР. Предприетите в последствие действия от страна на Сдружението по 

преназначаване на техническия асистент Ростислав Енчев на длъжността изпълнителен 

директор и окомплектоването на екипа с нов технически асистент, бяха одобрени от 

Ръководителя на УО на ПРСР с Доклад № 93-6387/12.11.2021г. 
 

Трудностите бяха преодолени благодарение на много добре организираната екипна работа и 

активното участие и подкрепа на членовете на Управителния съвет и Общото събрание на 

Сдружението, включително и в периода през който Стратегията за ВОМР се изпълняваше без 

да има одобрен изпълнителен директор. Планираните за годината приеми по подмярка 19.2 и 

дейности по подмярка 19.4. бяха своевременно изпълнявани. Не бяха осъществени само 

мероприятията, планирани за последното тримесечие на годината, когато бяха въведени строги 

ограничения със Заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от Ковид 

19 - обучение в чужбина, годишна информационна конференция и две информационни срещи. 
 

Казусът, свързан с избора на изпълнителен директор на МИГ - Исперих предизвика и 

съответните финансови последствия, тъй като Сдружението не можа да подаде искане за 

плащане на разходите за първите шест месеца от 2021 година. Проблемът беше преодолян 

благодарение на много доброто финансово планиране и управление на разполагаемите средства 

на организацията. Своевременно бяха направени съответните бюджетни анализи и разходите 

бяха оптимизирани, с което се гарантира изпълнението на подмерките по Стратегията за ВОМР. 
 

Въпреки възникналите организационни и финансови проблеми и продължилите 

противоепидемични ограничения, МИГ - Исперих отчита една успешна година, през която 

компенсира допуснатото през 2020 година нарушение на изискването за максимум 80% на 

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

Стратегията. Сдружението приключи 2021 година при спазване на съотношението по чл. 34, ал. 

2 от Наредба № 1/ 22.01.2016 г. 
 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

1 3 0 4 8 

Брой на участниците в 

обучения  
1 17 7 47 72 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи, 

(вкл. конференции и 

публични събития) 

31 62 50 84 227 
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Действията на Държавен фонд „Земеделие“ по преодоляване на забавянето в проверката на 

проведените процедури и подадените проектни предложения към Стратегиите на Местните 

инициативни групи възвърнаха доверието на местната общност в МИГ - Исперих. Само един 

бенефициент отказа да подпише договор за безвъзмездно финансово подпомагане, по 

обективната причина, че софтуерът за който е кандидатствал вече е закупен. Всички останали 

бенефициенти с ентусиазъм и голямо задоволство стартираха изпълнението на своите проекти. 
 

За дългогодишния си принос в развитието на община Исперих СНЦ „МИГ - Исперих“ 

заслужено получи първия по рода си приз „Партньор на Община Исперих“, което свидетелства 

за успешното изпълнение на подхода Водено от общностите местно развитие на нашата 

територия. МИГ - Исперих с оптимизъм и още по-амбициозни планове очаква подготовката на 

Стратегията за следващия програмен период. 

 

 

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

Пандемията от COVID-19 и обявената епидемична обстановка в страната поставиха на 

изпитание ежедневната работа с хора, срещите с бенефициенти и комуникацията със 

заинтересовани лица от територията. За МИГ - Исперих предизвикателство беше и работата от 

дома (home office) в периодите на карантиниране и заболяване на служители и членове на 

Управителния съвет на организацията. 

За изпълнение на Стратегиите за ВОМР е необходимо да има синхрон в действията и добра 

комуникация между УО на програмите и МИГ. МИГ - Исперих изпълнява многофондова 

стратегия и поддържа добри взаимоотношения и обратна връзка с УО на ПРСР, УО на ОПИК и 

УО на ОПРЧР. Винаги сме срещали разбиране и подкрепа при решаването на възникнали 

казуси или проблеми. През изминалата година значително се подобри комуникацията с ДФ 

„Земеделие“, което от своя страна подобрява и улеснява работата ни. Помага и за по-

навременното разглеждане и одобрение на проектните предложения и сключването на договори 

за БФП с бенефициентите, което води до добри резултати и успешно изпълнение на СВОМР. 

 

 

 

Дата: 24.01.2022г. 

Представляващ МИГ: 

 

адв. Даниел Димитров    ...................... 
                      (име, фамилия, подпис) 

Председател на УС                             

на СНЦ „МИГ - Исперих“         

 


