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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 

 

 
01.01.2022г. - 31.12.2022г. 

 

 

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 Айджан Ахмед Бейтула   

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 (12 сдружения и 3 физически лица). 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 бяха извършени следните промени в състава на Общото 

събрание: 

 На 12.04.2022г. в деловодната система на Сдружението постъпи заявление от 

земеделския производител Илмаз Хайри Хюсмен от с. Вазово за прекратяване на 

членството му в Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“. В него г-н Хюсмен 

уведомява членовете на Сдружението, че на 11.04.2022г. е положил клетва като 

общински съветник в Общински съвет - Исперих. 

Г-н Мирослав Паскалев – Председател на читалищното настоятелство на Народно 

читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих също депозира прекратяване на членство. 

На 12.04.2022г. бяха входирани заявления за включване в Общото събрание на 

МИГ - Исперих от ЗП Катерина Красимирова Георгиева от с. Голям Поровец и от 

г-жа Джанан Мустафа Родоплу, в качеството й на физическо лице, самоопределящо 

се като представител на нестопанския сектор в община Исперих. 

Гореописаните промени бяха обсъдени на заседание на Управителния съвет, 

проведено на 20.04.2022г. Приемането на ЗП Катерина Красимирова Георгиева и 

Джанан Мустафа Родоплу за членове беше одобрено от Общото събрание на МИГ - 

Исперих, с Решения 1.1. и 1.2. от 30.05.2022г. 

 На 28.06.2022г. постъпи заявление от г-н Румен Иванов – Председател на УС на 

СНЦ „Електромобили за регионите - Исперих“ за прекратяване на членството му в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Входирано беше искане за членство от Тодор Денев като физическо лице, 

самоопределящо се като представител на нестопанския сектор. 

С постъпили две заявления беше извършена промяна на представителите на 

членуващи в Общото събрание на МИГ - Исперих неправителствени организации: 

- представителят на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец – Аница Иванова 

Костова беше заменена с новия председател Светлана Валентинова Иванова; 
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- представителят на СНЦ „Хелис“ гр. Исперих – Живка Николова Михайлова 

беше заменена с Мария Ганчева Николаева. 

Промените бяха обсъдени на заседание на Управителния съвет, проведено на 

13.07.2022г. Приемането на новите членове беше одобрено от Общото събрание на 

МИГ - Исперих на 02.12.2022г. 

 

Проведени бяха две заседания на Общото събрание в рамките на отчетния период и 

бяха взети следните решения: 
 

- Първо заседание, проведено на 30.05.2022г. 

 Решение 1.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, 

ал. 2 от Устава, одобрява членството на ЗП Катерина Красимирова Георгиева с. 

Голям Поровец в Общото събрание на Сдружението. 

 Решение 1.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, 

ал. 2 от Устава, одобрява членството на г-жа Джанан Мустафа Родоплу 

/ръководител на неформален клуб „Активни цял живот“/, като физическо лице, 

самоопределящо се като представител на нестопанския сектор, в Общото 

събрание на Сдружението. 
 

 Решение 2.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, 

ал. 1, т. 3 от Устава, освобождава от Управителния съвет на Сдружението г-жа 

Джанан Мустафа Родоплу, с ЕГН 5701015099, в качеството й на упълномощен 

представител на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих. 

 Решение 2.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, 

ал. 1, т. 3 от Устава, освобождава от отговорност като член на Управителния 

съвет на Сдружението г-жа Джанан Мустафа Родоплу, с ЕГН 5701015099, в 

качеството й на упълномощен представител на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих. 
 

 Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 28, 

ал. 1, т. 3 от Устава, избира г-жа Джанан Мустафа Родоплу, с ЕГН 5701015099 

/член на ОС – представител на нестопанския сектор/ за член на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“, с мандат до 23.06.2025г. 

 Решение 3.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на 

Председателя на УС – адв. Даниел Димитров, да впише промяната на 

обстоятелствата в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел. 
 

 Решение 4. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен доклад 

за дейността на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 10 

от Устава на Сдружението. 
 

 Решение 5. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен 

финансов отчет на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2021г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 

10 от Устава на Сдружението. 
 

 Решение 6. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема План за 

информационни дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г., на основание чл. 

28, ал. 1, т. 2 от Устава на Сдружението. 
 

 Решение 7. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема Годишен 

бюджет на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г., на основание чл. 28, ал. 1, т. 10 от 

Устава на Сдружението. 
 

 Решение 8. На основание чл. 28, ал. 1, т. 9 от Устава на СНЦ „МИГ - Исперих“, 

Общото събрание на Сдружението приема решение за определяне на Годишен 

членски внос за 2022г., както следва: 

- Община Исперих – 6 000,00лв.; 

- Юридически лица, представители на стопанския сектор – 60,00лв.; 
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- Юридически лица, представители на нестопанския сектор – 30,00лв.; 

- Физически лица –15,00лв. 
 

 Решение 9. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно 

предложение - „пакетен проект“ по Процедура за подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-19.578 МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа“ от Стратегията за ВОМР, финансирана от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
 

 Решение 10. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно 

предложение по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за 

сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. 
 

 Решение 11.1. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ да кандидатства с проектно 

предложение за подготвителни дейности по разработването на многофондова 

стратегия за водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-

2027г. по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 Решение 11.2. На основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от Устава, Общото събрание на 

Сдружението дава съгласие СНЦ „МИГ - Исперих“ за реализиране на проект по 

Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1. „Помощ за 

подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 

от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

 

- Второ заседание, проведено на 02.12.2022г.: 

 Решение 1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“, на основание чл. 9, ал. 

2 от Устава, одобрява членството на Тодор Денев Николов, с ЕГН 4009125140, 

/ръководител на неформален клуб „Вяра“/ в Общото събрание на Сдружението, 

като физическо лице, самоопределящо се като представител на нестопанския 

сектор. 
 

 Решение 2.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение да 

бъде извършена промяна на Стратегия за ВОМР, на основание чл. 39, т. 3 и т. 4 

от Наредба № 22 от 14.12.2015г. 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 Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г.  и чл. 18, ал. 1, т. 3, буква а) и б) и т. 4 от 

Споразумение № РД 50-186/ 29.11.2016г. за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ - Исперих, относно прехвърляне на 

ресурс, в размер до 10% от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2, 

между мерките финансирани от ЕЗФРСР и понижаване на мониторинговите 

индикатори за резултат след намаляване на финансирането от ОПРЧР по 

мерките от Стратегията. 

 Решение 2.2. Във връзка с Решение 2.1., Общото събрание оправомощава 

Председателя на УС на Сдружението да подаде Заявление за изменение на 

СВОМР на МИГ - Исперих до Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. 
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 Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за 

отписване на Ростислав Величков Енчев от Търговски регистър и регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 Решение 3.2. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение за 

вписване на Айджан Ахмед Бейтула, с ЕГН 7809195034, в Търговски регистър и 

регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в качеството на 

Изпълнителен директор. 

 Решение 3.3. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ приема решение, 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 

Айджан Бейтула, заедно и поотделно. 

 Решение 3.4. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага 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 прекратяването на 

членството на НЧ „Съзнание 1891“ гр. Исперих наложи извършването на 

последващи промени в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Исперих“. 

Г-жа Джанан Родоплу, която беше упълномощен представител на Читалището в 

УС беше освободена с Решения 2.1. и 2.2. на Общото събрание, проведено на 

30.05.2022г. С Решение 3.1. Общото събрание на СНЦ „МИГ - Исперих“ избра 

отново г-жа Джанан Мустафа Родоплу за член на Управителния съвет на 

Сдружението, в качеството й на физическо лице, самоопределящо се като 

представител на нестопанския сектор в община Исперих /ръководител на 

неформален клуб „Активни цял живот“/. 

При извършената промяна беше 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 да не превишава 49 процента от имащите право на глас, съгласно чл. 

29, ал. 3, т. 1 от Устава на сдружението. 

Всички членове на УС имат постоянен адрес и работят на територията на действие 

на МИГ - Исперих. 
 

През 2022г. бяха проведени 49 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 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 2022г. е адв. 

Даниел Димитров. 

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ - 

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

настъпиха промени в длъжността Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ - 

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

група. 
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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 2022г. бяха назначени седем състава на КППП по обявени процедури за прием на 

проектни предложения: 

 BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - първи краен срок; 

 BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски 

стопанства” - втори краен срок; 

 BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” - първи краен срок; 

 BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” - втори краен срок; 

 BG06RDNP001-19.631 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”; 

 BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа” - първи краен срок; 

 BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа” - втори краен срок. 

 

Работата на всички КППП приключи в нормативно указания срок от 30 работни дни. 

Резултатите от извършените оценки: 

 по Процедура BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства” - първи краен срок – подаденото едно проектно 

предложение беше оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. 

Изпратен беше отговор на писмо от ДФЗ за отстраняване на нередности по 

процедурата; 

 по Процедура BG06RDNP001-19.603-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 “Инвестиции в 

земеделски стопанства” - втори краен срок – подадените две проектни 

предложения бяха оценени и одобрени за финансиране от МИГ - Исперих. 

Процедурата е в процес на проверка от ДФЗ; 

 по Процедура BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” - първи краен срок – подадените четири 

проектни предложения бяха оценени и одобрени за финансиране от МИГ - 

Исперих. Изпратен беше отговор на писмо от ДФЗ за отстраняване на 

нередности по процедурата; 

 по Процедура BG06RDNP001-19.594 - МИГ Исперих, мярка 6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” - втори краен срок – подаденото едно 

проектно предложение беше оценено и одобрено за финансиране от МИГ - 

Исперих. Процедурата е в процес на проверка от ДФЗ; 
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 по Процедура BG06RDNP001-19.631 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” – подадените две проектни предложения бяха оценени и 

одобрени за финансиране от МИГ - Исперих. Процедурата е в процес на 

проверка от ДФЗ; 

 по Процедура BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа” - първи краен срок – подаденото едно проектно предложение 

беше оттеглено от кандидата по време на оценка; 

 по Процедура BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 „Исперих - 

отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, 

култура, природа” - втори краен срок – подаденото едно проектно предложение 

беше оценено и одобрено за финансиране от МИГ - Исперих. Процедурата е в 

процес на проверка от ДФЗ. 

 

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 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 на 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:  

 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. 

 преходни и помещения за общо ползване, с намиращото се в тях обзавеждане и 

офис оборудване за общо ползване, с осигурен достъп до комуникации и 

поддържащи системи с обща площ от 77,77 кв.м., обозначени по плана на 

сградата като: Ветробран Рецепция; Зала за обучения, Склад (Архив) и сервизни 

помещения. 
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2. Персонал на Местната инициативна група 

(Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 

които засягат екипа, ако има такива и т.н.) 
 

Екипът на МИГ е изпълнителен орган на МИГ - Исперих за прилагане на Стратегията за 

ВОМР. Състои се от четири щатни служители, наети по трудово правоотношение на 

следните позиции: 

1. Изпълнителен директор: 

 Ростислав Величков Енчев с Трудов договор за назначаване за Технически 

асистент № 04/ 18.11.2016г., с дата на постъпване 21.11.2016г. и Допълнително 

споразумение за преназначаване на длъжност Изпълнителен директор № 07/ 

08.10.2021г., с дата на постъпване 11.10.2021г.; 

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

Технически асистент, с дата на постъпване 11.10.2021г. и Допълнително 

споразумение за преназначаване на длъжност Изпълнителен директор № 08/ 

11.11.2022г., с дата на постъпване 14.11.2022г.; 

2. Експерт по прилагане на Стратегията: Гинка Маринова Георгиева с Трудов договор 

№ 02/ 18.11.2016г., с дата на постъпване 21.11.2016г. 

3. Главен счетоводител: Петър Петков Цанков с Трудов договор № 03/ 18.11.2016г., с 

дата на постъпване 21.11.2016г. 

4. Технически асистент: 

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

Технически асистент, с дата на постъпване 11.10.2021г. 

 Ростислав Величков Енчев с Допълнително споразумение за преназначаване на 

длъжност Технически асистент № 07/ 11.11.2022г., с дата на постъпване 

14.11.2022г. 
 

В рамките на отчетния период беше извършена промяна в лицата, заемащи длъжностите 

Изпълнителен директор и Технически асистент. Ростислав Енчев подаде заявление за 

преназначаване от длъжност Изпълнителен директор на длъжността Технически асистент, 

считано от 14.11.2022г., поради лични причини. На заседание на УС, проведено на 

14.10.2022г. беше взето решение, считано от 14.11.2022г. на длъжността Изпълнителен 

директор да бъде назначена Айджан Бейтула, а Ростислав Енчев да бъде преназначен на 

длъжност Технически асистент. За извършената промяна МИГ - Исперих уведоми УО на 

ПРСР и ДФЗ. Промяната беше одобрена с Доклад № 93-6952/ 14.12.2022г. на 

Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020г. 

 

 

3. Реализирани дейности 
 

Със Заповед № РД 09-340/ 25.03.2022г. на УО на ПРСР бяха частично одобрени 

предложените 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 2022г., в размер на 209 745,61лв. 

Със Заповед № РД 09-712/ 17.06.2022г. на УО на ПРСР беше одобрено искане за 

изменение на Бюджета за 2022г., с което беше направено вътрешно разместване на сумите 

за работни заплати за длъжностите Изпълнителен директор и Технически асистент. 
 

3.1. Дейности и разходи, 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: 
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Екипът на МИГ - Исперих се състои от четирима щатни служители, назначени на 

трудов договор на пълен работен ден. През отчетния период своевременно бяха 

изплащани заплати и осигуровки на служителите. 

През 2022г. екипът изпълняваше служебните си задължения, свързани с 

изпълнението на Стратегията и популяризирането й. 

 

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

Извършени бяха 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 бяха 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 2022г. беше обявен прием на проектни предложения по четири процедури: 

- Процедура BG06RDNP001-19.603 по мярка 4.1 с два крайни срока за 

кандидатстване; 

- Процедура BG06RDNP001-19.594 по мярка 6.4 с два крайни срока за 

кандидатстване; 

- Процедура BG06RDNP001-19.631 по мярка 7.4 с един краен срок за 

кандидатстване; 

- Процедура BG06RDNP001-19.578 по мярка 21 с три крайни срока за 

кандидатстване. 
 

По процедурите бяха приети общо 13 проектни предложения, от които от МИГ - 

Исперих бяха оценени 11. Един проект беше оттеглен на етап АСД, а един от проектите 

беше подаден от СНЦ „МИГ - Исперих“, в качеството на бенефициент, по мярка 21. 

Съставите на КППП бяха определени от Управителния съвет на Сдружението и бяха 

издадени заповеди за назначаване на КППП. В тази връзка, по бюджетното перо бяха 

направени 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 не бяха 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 не бяха извършени разходи по бюджетното перо. 

 

 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 1986г. (ДВ, бр. 11 от 1987г.) и Наредбата за служебните 

командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 

Министерския съвет от 2004г. (ДВ, бр. 50 от 2004г.): 
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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 

осъществиха служебни пътувания, свързани с дейността на Сдружението. Извършени бяха 

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 не бяха извършени разходи по бюджетното перо. 

 

 Бюджетно перо 6 - по чл. 9, ал. 2, т. 11. Разходи за застраховане на закупени 

след подписване на споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни 

материални активи по реда на тази наредба, както и на такива, закупени по 

реда на Наредба № 23 от 2009г. до срока, определен за задължително 

застраховане съгласно същата наредба: 

6.1. Застраховане на дълготрайни материални активи: 

Извършени бяха 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 скенер, закупен през 2017г. и за 

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. Заплащане на такси за участие в обучения или курсове: 

През отчетния период не бяха извършени разходи по бюджетното перо. 
 

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

чужбина за четири нощувки за най-малко 9 човека: 

През отчетния период не бяха извършени разходи по бюджетното перо. 

 

 Бюджетно перо 8 - 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: 

8.1. Годишен членски внос: 

В рамките на отчетния период беше изплатен членски внос за 2022г. за членство в 

Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. 

 

 Бюджетно перо 9 - по чл. 9, ал. 2, т. 16. Финансови разходи, в т. ч. банкови 

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

9.1. 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 бяха направени разходи за заплащане на такси за издаване на 

изискуеми документи и банкови такси. 

 
3.2. Дейности и разходи, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 

 Бюджетно перо 10 - по чл. 9, ал. 3, т. 1. Разходи за проучвания и анализи на 

съответната територия (териториални, икономически, социални и други 

анализи и проучвания): 
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10.1. Анализ за напредъка на изпълнението по мерките от СВОМР и 

ефективността на процеса на прилагане на Стратегията: 

На 19.05.2022г. беше сключен договор с „Даскалова Консултинг 7193“ ЕООД гр. 

Силистра за извършване на консултантска услуга с предмет: Анализ за напредъка на 

изпълнението по мерките от СВОМР и ефективността на процеса на прилагане на 

Стратегията. 

През отчетния период беше направен разход за извършване на Анализа, който 

прилагаме в електронен формат към настоящия доклад. 

 

 Бюджетно перо 11 - по чл. 9, ал. 3, т. 2. Разходи за популяризиране, 

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

страница: 

11.1. Разходи за домейн и хостинг: 

През отчетния период беше извършен разход за годишен абонамент за домейн и 

хостинг. 

 

 Бюджетно перо 12 - 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: 

12.1. Публикации в регионални медии - публикация във вестник: 

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

реализиране на публикации, свързани с популяризиране дейността на МИГ - Исперих. 

Направени бяха следните 12 публикации в регионален вестник „Екип 7“: 

- една публикация през месец януари 2022г. – бр. 9/4748 от 24.01.2022г. - 

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

- една публикация през месец февруари 2022г. – бр. 18/4757 от 14.02.2022г. - 

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

- една публикация през месец март 2022г. – бр. 27/4766 от 07.03.2022г. - 

публикуване на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1; 

- една публикация през месец април 2022г. – бр. 46/4785 от 20.04.2022г. - 

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

- две публикации през месец май 2022г. – бр. 55/4794 от 20.05.2022г. - 

публикуване на актуализирана обява за прием на проектни предложения по 

мярка 21; бр. 57/4796 от 25.05.2022г. - публикуване на актуализирана обява за 

прием на проектни предложения по мярка 1.3; 

- две публикации през месец юни 2022г. – бр. 60/4799 от 01.06.2022г. - 

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

72/4811 от 29.06.2022г. - публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 21; 

- три публикации през месец юли 2022г. – бр. 80/4819 от 18.07.2022г. - 

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

81/4820 от 20.07.2022г. - публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 7.4; бр. 84/4823 от 27.07.2022г. - публикуване на обява за 

прием на проектни предложения по мярка 6.4; 

- една публикация през месец август – бр. 99/4838 от 31.08.2022г. - публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 21. 

 

12.2. Излъчвания в регионални медии: радио Шумен: 

Сключен беше договор с Регионална Радиостанция Шумен на Българско 

Национално Радио за медийни излъчвания в Радио Шумен. Направени бяха 7 излъчвания 

в Радио Шумен, с обща продължителност 21 минути както следва: 
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- през месец юни 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец юли 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец август 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец септември 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец октомври 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец ноември 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин.; 

- през месец декември 2022г. – 1 интервю с продължителност 3 мин. 
 

 Бюджетно перо 13 - 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: 

13.1. Разходи за изработване на рекламен видео клип за популяризиране на СВОМР 

и отразяване на събития на МИГ, с продължителност десет минути: 

През отчетния период не бяха извършени разходи по бюджетното перо. През 2021г. 

беше заснет рекламен видео клип, отразяващ изпълнените проекти. Тъй като през 2022г. 

не бяха реализирани много нови проекти заснемането на нов клип беше отложено за 

2023г. 

 

13.2. Излъчване на видеоклип с продължителност 10 мин.: 

Поради неизпълнението на предходната дейност не бяха направени разходи през 

отчетния период по бюджетното период. 

 

За изработка на рекламни материали по бюджетни пера от 13.3 до 13.11 беше 

сключен договор с „Диана” ЕООД гр. Кубрат и бяха извършени следните разходи: 

13.3. Годишен блокнот на МИГ - Исперих за 2023 година - тип настолен календар, 

брандиран с пълноцветен печат с лого на МИГ, ЕС и ОП, размер А4; 12 листа - 

офсет 120 гр. и 2 корици - картон, метална спирала (едностр. пълноцветен 

печат): 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 50 бр. блокнот за 

2023г. на МИГ - Исперих. 

 

13.4. Рекламна фланелка - цветна, брандирана с пълноцветен печат с лого на МИГ, 

ЕС и ОП: 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 50 бр. рекламни 

фланелки на МИГ - Исперих. 

 

13.5. Рекламна химикалка - пластмасова, брандирана с пълноцветен печат с лого 

на МИГ, ЕС и ОП: 

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

химикали на МИГ - Исперих. 

 

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

хартия 120 гр., с две сгъвки: 

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

дипляни на МИГ - Исперих. 

 

13.7. Рекламна чаша - керамична, с допълнителен цвят, обем мин. 300 мл., 

брандирана с пълноцветен печат с лого на МИГ, ЕС и ОП: 

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

чаши на МИГ - Исперих. 
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13.8. Рекламни ключодържатели - ръчно изработени от местен производител /2 

вида - елипсовидни и правоъгълни/, с размери приблизително 4 см. на 5 см., 

представляващи монтирани върху дървена основа; ръчно избродирани върху 

памучна панама и с памучни конци автентични етномотиви /шевици/ от 

добруджанския край и от Лудогорието, използвани в населените места от 

Исперихски регион; с покритие от епоксидна смола за защита и с лого на МИГ, ЕС 

и ОП: 

- 1-ви вид с елипсовидна форма и бродерия на Добруджанска шевица от с. Конево; 

- 2-ри вид с правоъгълна форма и бродерия от с. Лудогорци 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 250 бр. 

ключодържатели. 

 

13.9. Рекламни магнити - ръчно изработени от местен производител /2 вида/: 

- 1-ви вид, с размери приблизително 5 см. на 6 см., изобразяващи лика на Хан 

Аспарух с контурен надпис „Исперих“ или изглед от Демир Баба теке; от 

материал MDF; по техника декупаж; с използвано декупажно лепило и защита от 

лак; с магнит;  

- 2-ри вид, с размери приблизително 5,50 см. на  9 см., изобразяващи кариатида с 

три вида контур; от материал MDF; по техника декупаж; с използвано 

декупажно лепило и защита от лак; с магнит 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 250 бр. магнити. 

 

13.10. Рекламен моливник - ръчно изработен от местен производител; от 

материал MDF; техника художествен декупаж на мотив антична амфора; с 

използвани антична състаряваща боя - крекъл ефект във винтидж стил, 

млечножълта и кафява акрилна боя за основа, антична златна паста и покритие 

от защитен солвентен лак; с размери приблизително дължина - 8,50 см., височина 

- 10,50 см., ширина - 8,50 см. 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 50 бр. моливници. 

 

13.11. Рекламен настолен витраж - ръчно изработен от местен производител, 

представляващ нарисувана кариатида на стъклена основа; с използван контур за 

стъкло и различни видове хамелеонови акрилни бои за стъкло; с размери 

приблизително 17 см. на 22 см. 

През отчетния период беше направен разход за изработване на 50 бр. настолни 

витражи. 

 

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

информиране и публичност: г) преводи: 

14.1. Превод: 

Не бяха извършени разходи по бюджетното перо през отчетния период. 
 

 

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

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

и публичност: 

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

празнично събитие за анимиране на територията и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и МИГ (за най-малко 200 участници общо): 

Организацията и изпълнението на дейността беше възложена с договор на ЕТ 

„Юнис 91 - Йордан Йорданов“ гр. Разград. За провеждане на мероприятието изпълнителят 

осигури: сцена/ шатри/ шандове и сценични работници; външно озвучаване; материали за 

оформление на щандовете; местни продукти за дегустация; водещи и аниматори; 
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материали за игри на открито, забавни кътове за рисуване /бои, флумастри, платно и други 

артикули за рисуване/, обръчи, топки и др. Подготвена беше покана, която беше 

публикувана във вестник „Екип 7“ и фейсбук. Поканата беше разлепена на видни места в 

населените места на територията на МИГ - Исперих. Разработен беше сценарий, по който 

се проведе събитието. Празничната програма включваше дегустация на местни продукти; 

демонстрация на техника „Ебрули“ (рисуване с вода); представяне на кукерски обичаи от 

Танцово студио „Калина Рада“ гр. Разград; изпълнение на танци от Танцов клуб 

„Ахинора“ гр. Исперих и музикален изпълнител - Крисия. 

Празникът беше проведен на 22 юни 2022г. на площада пред читалището в града. 

Участие взеха 218 жители и гости на община Исперих. На събитието бяха раздадени 

информационни и рекламни материали на МИГ. 

 

15.2. Участие на местни производители в Международна конференция и 

изложение на традиционни продукти по подхода „Водено от общностите местно 

развитие“ (за най-малко 4 участници): 

В периода 10-13 май 2022г. МИГ - Исперих участва в организираната от УО на 

ПРСР Международна конференция и изложение на традиционни продукти по подхода 

ВОМР в гр. Бургас. Продукти от територията на МИГ - Исперих бяха предоставени за 

дегустация. 

В периода 09-10 декември 2022г. Министерство на земеделието организира 

Международно събитие в гр. Русе на тема „Популяризиране на местните продукти от 

териториите на МИГ“. МИГ - Исперих участва в изложението с щанд, на който бяха 

представени местни продукти от територията на общината, част от които бяха 

предоставени за дегустация. 

 

 Бюджетно перо 16 - 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: 

16.1. Провеждане на еднодневна Годишна информационна конференция на МИГ - 

Исперих (за най-малко 50 участници) - опростен разход: 

През отчетния период беше проведена Годишна конференция на тема „Изпълнение 

на многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на 

община Исперих 2014-2020г.“. В събитието взеха участие общо 51 представители на 

местната власт, бизнеса и нестопанския сектор. Провеждането на конференцията беше 

възложено с договор на СНЦ „Паралел - Силистра” гр. Силистра. Разходът по договора 

включваше наем на зала, кафе-пауза и техническо обезпечаване. За събитието беше 

изготвен протокол. 

 

16.2. Разходи за организиране на еднодневно обучение, свързано с изпълнението и 

отчитането на проекти към СВОМР за представители на различни целеви групи 

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

На 08.09.2022г. беше проведено еднодневно обучение на тема: „Изпълнение и 

отчитане на проекти към СВОМР”, на което присъстваха 12 представители на общинската 

администрация, бизнеса и неправителствения сектор. За организиране и провеждане на 

обучението беше сключен договор със СНЦ „Паралел - Силистра” гр. Силистра. Разходът 

по договора включваше наем на зала, 2 кафе-паузи, 1 обяд, консумативи и хонорар на 

лектор. На участниците бяха осигурени папки с информационни и работни материали. За 

проведеното обучение изпълнителят представи доклад. 



15 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№  

Планирана дейност съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи 

Описание на дейността 
Единица 

мярка 

Брой 

единици 

Единична 

цена, лв.  

Обща 

стойност на 

планираните 

разходи, лв. 

Извършване 

на 

дейността 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

ДА/НЕ 

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 10 2 330,00 23 300,00 да 18 854,17 7 878,15 

1.1.2. Заплата на изпълнителния директор 

- основна заплата 
Месец 2 2 316,00 4 632,00 да 3 379,33 1 387,64 

1.1.3. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 10 69,90 699,00 да 558,48 228,95 

1.1.4. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 2 83,40 166,79 да 125,03 41,63 

1.2.1. Заплата на експерта по прилагане 

на дейностите по СМР - основна заплата 
Месец 7 1 710,00 11 970,00 да 10 017,36 8 337,36 

1.2.2. Заплата на експерта по прилагане 

на дейностите по СМР - основна заплата 
Месец 5 1 700,00 8 500,00 да 7 651,06 0 

1.2.3. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 7 266,76 1 867,32 да 1 464,24 1 273,72 
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1.2.4. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 5 275,00 1 375,00 да 1 151,75 0 

1.3.1. Заплата на главен счетоводител - 

основна заплата 
Месец 5 1 700,00 8 500,00 да 7 025,00 7025 

1.3.2. Заплата на главен счетоводител - 

основна заплата 
Месец 7 1 690,00 11 830,00 да 11 417,00 1397 

1.3.3. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 5 163,20 816,00 да 674,40 674,4 

1.3.4. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12 Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 7 172,38 1 206,66 да 1 164,55 142,49 

1.4.1. Заплата на технически асистент - 

основна заплата 
Месец 5 1 575,00 7 875,00 да 6 928,85 6 928,85 

1.4.2. Заплата на технически асистент - 

основна заплата 
Месец 7 1 566,00 10 962,00 да 10 550,20 1 387,00 

1.4.3. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 5 170,10 850,50 да 254,25 254,25 

1.4.4. Допълнително трудово 

възнаграждение (чл. 11 и чл. 12  Наредба  

за структурата и организацията на 

работната заплата) 

Месец 7 178,52 1 249,64 да 912,81 50,85 
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1.5. Социални и здравни осигуровки за 

сметка на работодателя, включително 

здравни осигуровки за бременност и 

раждане 

Месец 12 1 511,80 18 141,60 да 15 740,90 7 131,35 

І. Общо разходи по 1. - - - 113 941,51  - 97 869,38  44138,64 

2 

2.1. Непреки разходи - до 15% от 

разходите за възнаграждения на 

персонала  

за 

периода 

на 2022 г. 

1 17 000,00 17 000,00 да 10 365,00  5 300,72 

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 - 100 лв.; оценка ТФО - 79 

лв.) 

бр. 

оценени 

проекти 

от един 

оценител 

40 179,00 7 160,00 да 3 936,63  1 789,26 

3.2. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти, свързани с прилагането на 

стратегията за извършване на арбитраж 

(етап ТФО) 

брой 

оценки - 

при 

арбитраж 

на етап 

ТФО 

8 89,50 716,00 не 0,00  0,00 

 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  

човекодни 8 128,00 1 024,00 не 0,00  0,00 



18 

 

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.) - 

50 броя командировки на територията и 

областния център (1 100,00лв.); 12 броя 

командировки за срещи с УО И ДФЗ за 

двама представители на МИГ (900,00лв.); 

12 броя командировачни до София за 

подписване на договори и срещи с УО (2 

300,00лв.); обмяна на опит в страната на 

екипа и членове на ОС (2 200,00лв.)      

за 

периода 

на 2022 г. 

1 6 500,00 6 500,00 да 3 336,28 1 733,67 

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 не 0,00 0,00 

6 

по чл. 9, ал. 2, т. 11. Разходи за 

застраховане на закупени след 

подписване на споразумението 

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 2022 г. 

1 50,00 50,00 да 22,79  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. Заплащане на такси за участие в 

обучения или курсове 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 600,00 600,00 да 0,00  0,00 

7.2. Обучение на екипа и членовете на 

колективния върховен орган на МИГ в 

чужбина 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 18 000,00 18 000,00 не 0,00  0,00 
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8 

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 

8.1. Годишен членски внос 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 360,00 360,00 да 360,00  360,00 

9 

по чл. 9, ал. 2, т. 16. Финансови 

разходи, в т. ч. банкови такси за 

управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми 

документи 

9.1. 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 2022 г. 

1 2 500,00 2 500,00 да 909,20  445,00 

І. Общо разходи за управление 168 151,51 - 116 799,28 53 767,29 

процентно съотношение 80,17% - 77,27% 70,84% 

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

10 

по чл. 9, ал. 3, т. 1. Разходи за 

проучвания и анализи на 

съответната територия 

(териториални, икономически, 

социални и други анализи и 

проучвания) 

10.1. Анализ за напредъка на 

изпълнението по мерките от СВОМР и 

ефективността на процеса на прилагане 

на Стратегията. 

брой 1 4 691,00 4 691,00 да 4 691,00 0,00 

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

11 
а) за създаване и поддръжка на 

интернет страница 
11.1. Разходи за домейн и хостинг  

за 

периода 

на 2022 г. 

1 218,60 218,60 да 218,60 0,00 

12 

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 

12.1. Публикации в регионални медии - 

публикация във вестник - опростен 

разход 

брой 12 360,00  4 320,00 да 4 320,00  2 880,00 

12.2. Излъчвания  в регионални медии:  

радио Шумен - опростен разход 
минута 21 113,00  2 373,00 да 2 373,00  339,00 
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13 

в) отпечатване на брошури, 

материали за обучение и други 

печатни материали, изработване 

на рекламни материали и други, 

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

13.1. 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 0,00  0,00 

13.2. Излъчване на видеоклип с 

продължителност 10 мин - опростен 

разход   

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

Разходи за рекламни материали: брой 1 450   7 643,50 да 7 605,00  6 006,00 

13.3. Годишен  блокнот на МИГ - 

Исперих за 2023 година - тип настолен 

календар, брандиран с пълноцветен печат 

с лого на МИГ, ЕС и ОП, размер А4; 12 

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

метална спирала (едностр. пълноцветен 

печат) 

брой 50 4,38 219,00 да 219,00  219,00 

13.4. Рекламна фланелка - цветна, 

брандирана с пълноцветен печат с лого на 

МИГ, ЕС и ОП 

брой 50 7,74 387,00 да 387,00  387,00 

13.5. Рекламна химикалка - пластмасова, 

брандирана с пълноцветен печат с лого на 

МИГ, ЕС и ОП 

брой 250 1,20  300,00 да 300,00  300,00 

13.6. Рекламна дипляна - формат А4, 

двустранен пълноцветен печат, 

гланцирана хартия  120 гр., с две сгъвки 

брой 250 0,58  145,00 да 135,00  135,00 

13.7. Рекламна чаша - керамична, с 

допълнителен цвят, обем мин. 300 мл., 

брандирана с пълноцветен печат с лого на 

МИГ, ЕС и ОП 

брой 250 6,47  1 617,50 да 1 605,00  1 605,00 
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13.8. Рекламни ключодържатели - ръчно 

изработени от местен производител /2 

вида - елипсовидни и правоъгълни/, с 

размери приблизително 4 см. на 5 см., 

представляващи монтирани върху 

дървена основа; ръчно избродирани 

върху памучна панама и с памучни конци 

автентични етномотиви /шевици/ от 

добруджанския край и от Лудогорието, 

използвани в населените места от 

Исперихски регион; с покритие от 

епоксидна смола за защита и с лого на 

МИГ, ЕС и ОП:                                                                         

- 1-ви вид с елипсовидна форма и 

бродерия на Добруджанска шевица от с. 

Конево;                                                            

- 2-ри вид с правоъгълна форма и 

бродерия от с. Лудогорци 

брой 250 8,00  2 000,00 да 1 995,00  1 995,00 

13.9. Рекламни магнити - ръчно 

изработени от местен производител /2 

вида/:                                                                                                 

- 1-ви вид, с размери приблизително 5 см. 

на 6 см., изобразяващи лика на Хан 

Аспарух с контурен надпис „Исперих“ 

или изглед от Демир Баба теке; от 

материал MDF; по техника декупаж; с 

използвано декупажно лепило и защита 

от лак; с магнит;                                                                   

- 2-ри вид, с размери приблизително 5,50 

см. на  9 см., изобразяващи кариатида с 

три вида контур; от материал MDF; по 

техника декупаж; с използвано 

декупажно лепило и защита от лак; с 

магнит 

 

брой 250 5,50 1 375,00 да 1 365,00  1 365,00 
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13.10. Рекламен моливник - ръчно 

изработен от местен производител; от 

материал MDF; техника художествен 

декупаж на мотив антична амфора; с 

използвани антична състаряваща боя - 

крекъл ефект във винтидж стил, 

млечножълта и кафява акрилна боя за 

основа, антична златна паста и покритие 

от защитен солвентен лак; с размери 

приблизително дължина - 8,50 см., 

височина -  10,50 см., ширина - 8,50 см. 

брой 50 15,00  750,00 да 750,00  0,00 

13.11. Рекламен настолен витраж - ръчно 

изработен от местен производител, 

представляващ нарисувана кариатида на 

стъклена основа; с използван контур за 

стъкло и различни видове хамелеонови 

акрилни бои за стъкло; с размери 

приблизително 17 см. на 22 см. 

брой 50 17,00  850,00 да 849,00  0,00 

14 г) преводи 14.1. Превод страница 3 19,00  57,00 не 0,00 0,00 

15 

ж) други разходи за 

популяризиране, информиране 

и публичност;  

15.1. Празник на МИГ  - "Исперих - 

отворени пространства" - традиционно 

празнично събитие за анимиране на 

територията и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и МИГ (за най-

малко 200 участници общо): 

бр. 

събитие  
1   11 800,00 да 11 800,00 11 800,00 

1. Наем сцена/ шатри/ шандове и 

сценични работници 
брой 1 1 240,00  1 240,00 да 1 240,00 1 240,00 

2. Външно озвучаване брой 1 400,00 400,00 да 400,00 400,00 

3. Материали за оформление на 

щандовете 
брой 1 350,00 350,00 да 350,00 350,00 

4. Осигуряване на местни продукти за 

дегустация 
брой 1 1 000,00 1 000,00 да 1 000,00 1 000,00 

5. Празнична програма – изработване на 

сценарий; хонорар на водещи  
брой 1 500,00  500,00 да 500,00 500,00 
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6. Аниматори брой 1 800,00 800,00 да 800,00 800,00 

7. Материали за игри на открито, забавни 

кътове за рисуване /бои, флумастри, 

платно и други артикули за рисуване/, 

обръчи, топки и др. 

брой 1 500,00  500,00 да 500,00 500,00 

8. Демонстрация на техника "Ебрули" - 

рисуване с вода 
брой 1 650,00  650,00 да 650,00 650,00 

9. Публикация във вестник "Екип 7" брой 1 360,00  360,00 да 360,00 360,00 

10. Изпълнители - например: кукери/ 

нестинари (1 500лв.), танцов клуб (2 

000лв.), музикален изпълнител (2 500лв.) 

брой 1 6 000,00  6 000,00 да 6 000,00 6 000,00 

15.2. Участие на местни производители в 

Международна конференция и изложение 

на традиционни продукти по подхода 

„Водено от общностите местно развитие“ 

(за най-малко 4 участници) 

бр. 

събитие  
1 2 500,00  2 500,00 да 1 944,00 1 108,80 

16 

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 

16.1. Провеждане на еднодневна Годишна 

информационна конференция на МИГ - 

Исперих (за най-малко 50 участници) - 

опростен разход 

брой 1 698,00 698,00 да 698,00 0,00 
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16.2. Разходи за организиране на 

еднодневно обучение, свързано с 

изпълнението и отчитането на проекти 

към СВОМР за представители на 

различни целеви групи (за най-малко 

десет участници) - опростен разход 

бр. 

събитие  
1 715,00 715,00 да 715,00 0,00 

ІІ. Общо разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение 41 594,10 - 34 364,60 22 133,80 

процентно съотношение 19,83% - 22,73% 29,16% 

ІІI. ОБЩО РАЗХОДИ 2022г. 209 745,61  151 163,88 75 901,09 
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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) 
 

МИГ - Исперих отчита една успешна година – организирани са планираните приеми на 

проектни предложения и са изпълнени дейностите за управление и публичност, при спазване на 

съотношението по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 1/ 22.01.2016г. По Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“ е договорен целият бюджет по Стратегията. Приключена 

е и работата по проектите, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“. За 2023г. е планиран прием на проектни предложения по мярка 4.1, мярка 6.4 и мярка 

7.4, с което се цели да бъде разпределен целия ресурс от Програма за развитие на селските 

райони. За максималното усвояване на средствата от ПРСР ще допринесат и инициираните в 

края на 2022г. промени в СВОМР, отнасящи се до прехвърляне на ресурс от неатрактивни 

мерки към мерки, по които има заявен интерес от страна на кандидат-бенефициенти. 
 

Основно затруднение в работата на МИГ - Исперих създава забавената проверка на 

проведените процедури и подадените проектни предложения към Стратегията от страна на 

Държавен фонд „Земеделие“. В края на 2022г. все още няма яснота по отношение на проектно 

предложение № BG06RDNP001-19.459-0001, по процедура проведена през 2020г. Въпреки, че 

процедурата е одобрена от ДФЗ и на 09.06.2022г. е сключен договор за изпълнението на 

„извадковия проект“, повече от шест месеца няма становище относно проектното предложение 

на ЗП Ахмед Юнуз Ибрям, с. Вазово. Без конкретен отговор остават и многократните ни 

запитвания по казуса, отправени към vomr@dfz.bg. Сериозно забавяне има и по отношение на 

процедура № BG06RDNP001-19.479, която е проведена през 2021г. 

През 2022г. четири сключени договора за финансиране на проекти бяха прекратени: № 

BG06RDNP001-19.406-0001-C01/ 17.09.2021г. с „Едхем Хюсеин“ ЕТ, с. Лудогорци и № 

BG06RDNP001-19.296-0002-C01/ 23.12.2021г. с „Енигма - Плас“ ЕООД, с. Йонково – по искане 

на бенефициентите, а № BG06RDNP001-19.406-0004-C01/ 29.11.2021г. със ЗП Бейсим Руфад 

Расим, с. Белинци и № BG06RDNP001-19.342-0001-C01/ 05.04.2022г. с „Агротайм“ ЕООД, гр. 

Исперих – от страна на ДФЗ. Неизпълнението на гореописаните договори беше продиктувано 

основно от инфлационните процеси и променената икономическа ситуация, в следствие на 

които одобрените разходи по проектите се оказаха недостатъчни за реализирането на 

инвестиционните намерения на бенефициентите. 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

1 14 0 2 17 

Брой на участниците в 

обучения  
0 1 1 10 12 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи, 

(вкл. конференции и 

публични събития) 

34 51 88 96 269 

mailto:vomr@dfz.bg
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Забавянето на проверките от страна на ДФЗ и невъзможността на бенефициентите да 

изпълняват своите договори пораждат много негативни последици. МИГ - Исперих няма пълна 

яснота относно размера на остатъчния ресурс по мерките и не може коректно да планира 

средствата, необходими за провеждане на процедурите (възнаграждения и осигуровки за 

оценители, публикуване на обяви и др.). Това ще наложи промяна на бюджета за 2023 година на 

Сдружението и на индикативния график за прием на проектни предложения. 

От друга страна, забавянето на проверките по проведените от МИГ процедури води до забавяне 

на плащанията по подмярка 19.4 и на авансовото плащане, което допълнително затруднява 

работата на екипите. Заявката за първото полугодие на МИГ - Исперих беше верифицирана в 

края на 2022г., тъй като не бяха приключени проверките по проведените през периода 

процедури. Поради същата причина се очаква да се забави възстановяването на разходите за 

второто полугодие на годината и получаването на авансово плащане за 2023г. Същевременно, 

през 2023 година предстои изпълнението на проектните предложения по подмярка 19.1.  МИГ - 

Исперих ще работи и по проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще!“ по мярка 21 от 

Стратегията за ВОМР. Сдружението планира да кандидатства и с проектно предложение по 

подмярка 19.3. В случай, че не бъдат предприети навременни действия, се очертава МИГ, 

изпълняващи СВОМР, вкл. и МИГ - Исперих, да изпитат сериозни затруднения при 

осигуряването на средства за изпълнението на дейностите по бюджет и на подготовката на 

стратегиите за новия програмен период. Проблемът може да бъде избегнат ако по заявките за 

плащане ДФЗ „задържа“ само средствата за възнаграждения на оценителите по проведените 

през отчетните периоди процедури, а не заявките изцяло, като след одобрението на 

процедурите разходите за възнаграждения могат да бъдат възстановявани допълнително. 
 

Екипът на МИГ - Исперих изпитва сериозни притеснения и по отношение стартирането на 

новите стратегии, тъй като остатъчните средства за управление и публичност по подмярка 19.4 

са вече твърде ограничени. Прогнозно те могат да покрият разходите до месец януари 2024г., 

вкл., въпреки наложената строга финансова дисциплина. Това се дължи основно на липсата на 

финансиране от ОПИК и ОПРЧР за изпълнението на многофондовата стратегия на 

Сдружението. За разлика от МИГ, прилагащи еднофондови стратегии, през годините са правени 

разходи за експертна подготовка на пакета документи по приеми на проектни предложения, за 

възнаграждения на оценители и за публикации, без допълнително финансиране от ОПИК и 

ОПРЧР. 
 

Въпреки многото неясноти и очертаващите се през 2023г. финансови проблеми, МИГ - Исперих 

има готовността и мотивацията да работи по подготовката на стратегия за програмен период 

2023-2027г., която да отговаря на потребностите на всички заинтересовани страни от община 

Исперих. В преодоляването на затрудненията Сдружението е водено от обществения интерес, в 

полза на който работи усилено. 

 

 

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

МИГ - Исперих поддържа добра комуникация с УО на финансиращите програми, което 

значително улеснява работата по прилагане на СВОМР. Сдружението е в партньорски 

отношения с общинската администрация, бизнеса и неправителствения сектор от територията, 

които допринасят за успешното изпълнение на поставените цели. 
 

СНЦ „МИГ - Исперих“ работи в посока подкрепа на производителите и занаятчиите от община 

Исперих, защото вярва в качеството на българското производство. С цел тяхното презентиране, 

втора поредна година, Сдружението представи местни храни и занаяти на традиционния си 

празник. Част от рекламните материали през 2022г. бяха ръчно изработени от местни творци и 

одухотвориха богатото културно-историческо наследство на територията. Проектът, който 
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беше разработен от МИГ по мярка 21 от Стратегията също цели съхраняване на местните 

традиции за идните поколения и тяхното промотиране. В тази връзка МИГ - Исперих 

приветства политиката на Министерство на земеделието за подкрепа на родното производство 

и участва в организираните изложения на местни продукти, на които представи традиционни 

храни, напитки и занаяти от територията на община Исперих. 
 

През 2022г. МИГ - Исперих отчита няколко примера, които могат бъдат взаимствани като 

добра практика: 

- С решение на Общински съвет - Исперих, по докладна записка на Председателя на УС - 

адв. Димитров, бяха предоставени средства от общинския бюджет на НПО за 

изпълнението на проекти по мярка 21 и мярка 7.4 от СВОМР. Осигуреното финансиране 

гарантира успешното реализиране на проектните предложения, тъй като НПО 

разполагат с ограничен бюджет. 

- По предложение на МИГ - Исперих беше приет нов подход по отношение изпълнението 

на сключените договори по мярка 7.4 от Стратегията. С ДФЗ бяха съгласувани 

актуализациите на КСС на общинските проекти и беше получено одобрение Община 

Исперих да финансира със собствени средства увеличения им размер. Същият подход 

беше приложен и по отношение на проект за изграждане на лятно кино, който се 

изпълнява от НЧ „Съзнание 1891“, гр. Исперих. Своевременните действия по проблема с 

инфлационното увеличение на цените на СМР, доставки и услуги намали риска от 

неизпълнение на сключените договори, които са с голяма обществена значимост. 

- МИГ - Исперих кандидатства с проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще!“ по 

Схемата за пакетни микропроекти на мярка 21 от Стратегията. Проектното предложение 

съдържа пет микропроекта, предложени от местната общност за включване в „пакетен 

проект“, което представлява иновация при прилагането на СВОМР на територията на 

МИГ - Исперих. 

 

 

 

Дата: 16.01.2023г. 

 

Представляващ МИГ: 

 

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

Председател на УС на СНЦ „МИГ - Исперих“  

 


