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

  
 

 
ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни 

Родопи – Борино – Доспат - Сърница” 

 

 

Период на отчитане 
 
01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

Номер на договора за изпълнение на 
стратегия за ВОМР 

 
РД50-156 от 21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 
 
175877085 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

гр. Доспат, ул. „Орфей” № 12, обл. Смолян  

Председател на Управителен орган / 
представляващ МИГ 

 
Адалберт Ферев  

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

+359889355355 
 mig_vzr@abv.bg  
www.borino-dospat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

За периода на отчитане в съставите на  колективния управителен орган /УС/ и 
колективния контролен орган/ КС/, няма настъпили промени. 

 
Понастоящем членовете на УС са както следва: 

1. Община Доспат представлявана от Адалберт Росенов Ферев – председател; 
 2. Община Борино представлявана от Мустафа Караахмед; 

3. Община Сърница представлявана от Неби  Бозов;  
4. „ЕЛИДА ТРЕЙДИНГ” ЕООД с представител Валери Руменов Терзиев; 
5. ЕТ „Айваз – Румен Айвазов” с представител Румен Мирославов Айвазов; 

 6. Мирослав Елтимиров Архипов; 
 7. Данко Алдумиров Кисимов; 
 8. ЕТ „МЕДИКА - 66 д-р Митко Хаджиев – АПМП-ИП” представлявано от 
Митко Ценков Хаджиев; 
 9. Народно Читалище „Иван Вазов-1926” гр.Доспат представлявано от Лилко 
Велинов Вълнев. 
 
 Състав на контролен съвет: 

1. Ярослав Делянов Ашиков – председател; 
2. СНЦ „СЕТОС” - Сдружение за етнокултурен и туристически обмен-

Сърница  с представител Асибе Неджми Тинева; 
3. Величко Илиев Минчев. 

 
 За отчетния период бяха проведени три заседание на УС с общо единадесет 

взети решения и едно заседание на КС с едно решения.  Общото събрание на 
Сдружението се събра на едно редовно заседание, на което бяха взети 13 решения.  

Всички протоколи от заседанията на УС и ОС заедно с взетите решения са 
качени на сайта на Сдружение „МИГ Високи западни Родопи – Борино – Доспат – 
Сърница“ в раздел профил на купувача на адрес - www.borino-dospat.com.  
 
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.  
 

За периода на отчитане има настъпили промени в състава на изпълнителния 
екип на МИГ, като промяната е на длъжността счетоводител, поради излизане в 
отпуск по майчинство на предишния. В момента състава на екипа е както следва: 

1. Емил Ангелов – изпълнителен директор. 
2. Владимир Кехайов – експерт по прилагане на СВОМР. 
3. Радослав Пържанов - експерт по прилагане на СВОМР. 
4. Росица Хаджиева – счетоводител. 

 
3. Реализирани дейности 
 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

http://www.borino-dospat.com/�
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 Дейностите свързани с управлението на стратегията в отчетния период са 
свързани с направената промяна на Индикативната годишна работна програма за 
2017 г., като промяната касае единствено времето за отваряне на приема на проекти. 
Периода за прием е преместен от месеците Април-Май на Септември-Ноември, като 
в крайна сметка не бяха обявени приеми поради множество промени в нормативната 
уредба засягаща дейността на МИГ. Извършените промени са основно по отношение 
на бъдещето администриране на проектните предложения-преминаван от ИСАК към 
ИСУН.  

През отчетния период от ОС на Сдружението прие нови и актуализирани 
Вътрешни правила за работа на изпълнителния екип и взаимодействието му с УС, КС 
и ОС на Сдружение „Местна Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – 
Доспат – Сърница““, „Вътрешни правила за работна заплата в Сдружение „Местна 
Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница““, 
„Вътрешни правила за избор на външни експерт – оценители, свързани с оценка на 
проектни предложения, подадени по стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна 
Инициативна Група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница““, 
„Вътрешни правила за набиране, обработване и съхранение на лични данни в 
Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – 
Сърница““, „Правилник за вътрешния трудов ред в „МИГ Високи Западни Родопи – 
Борино – Доспат – Сърница““ и „Процедура за осъществяване на предварителна 
проверка и последващ контрол върху обществени поръчки за одобрени разходи, 
финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони на Сдружение ‘‘Местна инициативна група Високи 
Западни Родопи - Борино - Доспат – Сърница‘‘ и бенефициенти към МИГ“. 

 
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): 

В рамките на отчетния период бяха изготвени два анализи и проучвания  по 
следните теми: 
1. „Потенциалът на горите и горските продукти за икономическото развитие на 
територията на МИГ”. 
2. „Проучване на нагласите за сдружаване сред земеделските производители с 
акцент при производителите на картофи и млечно животновъдство”. 
 Анализите са достъпни за четене на електронната страница на МИГ в раздел 
годишни доклади на адрес - www.borino-dospat.com.    

 
- за популяризиране, информиране и публичност: 

 
През периода за по-добро популяризиране на дейността на МИГ бяха 

реализирани две публикации в регионални печатни медии и изработени различни по 
вид рекламни материали и раздадени на местната общност. За максимална 
публичност интернет страницата на МИГ беше непрекъснато актуализирана, като 
там своевременно се публикуваше информация за всички предвидени дейности, 
събития и приети решения на колективния управителен орган на сдружението. 

За по-добро информиране на потенциалните бенефициенти на територията 
бяха изготвени и отпечатани материали, включващи насоки за подготовка на 
проектни предложение за потенциалните получатели на финансова помощ по мярка 

http://www.borino-dospat.com/�
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4.2 и брошура за стратегията за ВОМР - стратегическа рамка, мерки, критерии, 
допустими дейности и индикатори.  

 
 Бяха поставени четири информационни табели, три от тях пред сградите на 

трите общини от територията и една на сградата, където се намира офиса на МИГ.  
 

- 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: 

 
През периода бяха проведени редица дейности свързани с популяризиране на 

подхода ВОМР и дейността на МИГ.  Бяха проведени 6 информационни срещи и 7 
броя обучения, на територията на трите общини включващи местни лидери, 
представители на уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, членовете на 
екипа и членовете на колективния върховен орган на Сдружението. Темите на 
проведените информационни срещи и обучения бяха свързани с подготовката, 
изпълнението и отчитането на проекти по мерките 4.2, 7.2 и 7.6 от стратегията за 
ВОМР. В края на годината бе проведена и една еднодневна конференция. По време 
на провеждане на информационните срещи и обучения бяха консултирани над 140 
човека. Обсъждани бяха и конкретни проектни предложения в зависимост от 
интереса на участниците.   
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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 
едини

ци 

Единич
на 

цена, 
лв. 

Обща 
стойност 

на 
планиран

ите 
разходи, 

лв. 

Извъ
ршва
не на 
дейно
стта 

ДА/Н
Е 

Обща 
стойност 

на 
извършен

ите 
разходи 

съгласно 
подадени 
заявки за 
плащане, 

лв. 

Изпла
тена 
фина
нсова 
помо
щ, лв. 

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 

 Работни 
заплати и 
осигуровки на 
екипа на МИГ 
/изп. директор, 
двама ексепрти 
счетоводител/  

 месец  12 - 76288,86 ДА 68194,71  

2. 
 Непреки разходи съгласно 
чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 
12 и 18 от Наредба 1 

 Разходи в 
обхвата на чл.9 
- опростени 
разходи. 

 Годишно  1 8396,00 8396,00 ДА 6367,84  

3. 

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

Разходи за 
двама външни 
експерти ( 
оценители) 
участващи в 
комисията за 
избор на  
проектни 
предложения ( 
КИП ) 

 Годишно  1 - 2421,00 НЕ -  

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.); 

 Командировки 
на екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган 
на МИГ в 
страната. 
Посещение в 
ДФЗ, ОРА, РРА, 
УО, МЗХ,НАП, 
Районен и 
Окръжен съд и 
други.Командир
овъчните 
включват 
пътни, дневни и 
нощувки . 

 годишно  1 2500,00 2500,00 ДА 1117,34  

5. 
Разходи за закупуване на 
офис техника, в т. ч. 
правен и счетоводен 
софтуер и офис 

Метален шкаф 
със заключващ 
механизъм-2бр., 
Компютърна 

 годишно  1 9984,93 9984,93 ДА 9984,92  
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оборудване и 
обзавеждане; 

конфигурация с 
лицензиран 
софтуер-4бр.,  
Цифров 
фотоапарат-
1бр., Мобилни 
телефони за 
изпълнителния 
екип на МИГ и 
председателя на 
колективния 
управителен 
орган-5бр., 
Офис столове-
4бр. 

6. 

Разходи за закупуване на 
един лек автомобил с под 
150 к.с. и с над 5+1 места 
на стойност до 30 000 лв. 
за МИГ, които нямат 
закупен лек автомобил по 
реда на Наредба № 23 от 
2009 г. за условията и реда 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 
„Прилагане на стратегии 
за местно развитие“ и по 
мярка „Управление на 
местни инициативни 
групи, придобиване на 
умения и постигане на 
обществена активност на 
съответната територия за 
местните инициативни 
групи, прилагащи 
стратегии за местно 
развитие“ от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2007 – 
2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 
г.), наричана по нататък 
„Наредба № 23 от 2009 г.“, 
и разходи за техническо 
обслужване и годишни 
винетни такси за лек 
автомобил, закупен по 
реда на тази наредба и 
Наредба № 23 от 2009 г.; 

Разходи за 
техническо 
обслужване на 
лек автомобил 
съгласно т.23 от 
допълнителните 
разпоредби на 
наредба № 1 от 
22.01.2016г. и 
годишна 
винетна такса. 

  
годишно  1 1900,00 1900,00 ДА 1543,98  

7. 

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 

Разходи за 
застраховане на 
МПС 
(гражданска 
отговорност, 
автокаско) и 
ДМА. 

годишно 1 1300,00 1300,00 ДА 965,03  
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на Наредба № 23 от 2009 
г. до срока, определен за 
задължително 
застраховане съгласно 
същата наредба 

8. 

Разходи за обучения на 
екипа и членовете на 
колективния върховен 
орган във връзка с 
прилагането на 
стратегията за местно 
развитие 

Обучение за 
екипа на МИГ и 
членовете на 
колективния 
върховен орган 
свързано с 
разглеждане и 
оценка на 
проектни 
предложения 
(Двудневно 
обучение за 
най-малко 10 
човека)с 
включени – 
зала, кафе-
паузи, 
консумативи, 
хартия и лектор 

годишно 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00  

 

Разходи, свързани с 
публични отношения, 
разходи за организиране 
на срещи на МИГ, разходи 
за работа в мрежа, участие 
на екипа и членовете на 
колективния върховен 
орган в срещи с други 
МИГ и други; 

Разходи за 
организиране на 
срещи на 
МИГ(екипа на 
МИГ). Разходи 
за участие на 
екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган 
в срещи с други 
МИГ и други 
срещи  ( за най-
малко 10 
участника) 

брой  5 210,00 1050,00 НЕ -  

9. 

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; 

Еднодневна 
конференция ( 
за най-малко 50 
участника) 

годишно 1 940,00 940,00 ДА 940,00  

10 

Разходи за участие на 
МИГ в дейности на 
Националната и на 
Европейската селска 
мрежа за развитие на 
селските райони; 

Разходи за 
участие на МИГ 
в дейности на 
НСМ,  ЕСМ и 
Асоциация 
Българска 
Национална 
ЛИДЕР мрежа 

годишно 1 400 400,00 НЕ -  
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11 

 Финансови разходи, в т. ч. 
банкови такси за 
управление на сметки, 
такси за издаване на 
изискуеми документи 

 Разходи 
свързани с 
обслужване на 
банкова сметка 
и такси за 
изискуеми 
документи. 

годишно 1 600 600,00 ДА 600,00  

12 

Разходи за проучвания и 
анализи на съответната 
територия (териториални, 
икономически, социални и 
други анализи и 
проучвания); 

1. „Потенциал
ът на горите 
и горските 
продукти за 
икономичес
кото 
развитие на 
територията 
на МИГ. 

2. Проучване 
на нагласите 
за 
сдружаване 
сред 
земеделскит
е 
производите
ли с акцент 
при 
производите
лите на 
картофи и 
млечно 
животновъд
ство. 

брой 2 4010,00 8020,00 ДА 8020,00  

13 Поддръжка на интернет 
страница; 

Поддръжка на 
интернет 
страница: 
www.borino-
dospat.com 

 месец 12 120 1440,00 ДА 1440,00  

14 

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; 

Публикации за 
отваряне на 
покани по 
мерки и 

информация за 
дейността на 

МИГ 

брой 3 233,00 699,00 ДА 466,00  

15 

Отпечатване на 
брошури, материали за 

обучение и други 
печатни материали, 

изработване на рекламни 
материали и други, 

свързани с 
популяризиране 

Брошура за 
стратегията за 

ВОМР-  
стратегическа 
рамка, мерки, 

критерии, 
допустими 
дейности и 

брой 500 3,37 1685,00 ДА 1685,00  
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дейността на МИГ индикатори  - 
формат А5, 

пълноцветно, 
14-16 

страници 

16 Преводи 

Превод на 
текст от 

български на 
английски и от 
английски на 

български език 

 Брой 
страници  20 15 300 НЕ -  

17 
Изработка и монтаж на 
табели и билбордове за 
популяризиране на МИГ; 

Изработка и 
монтаж на 
табели 3бр. в 
сградите на 
общинските 
администрации 
и 1бр. за офиса  
на МИГ 

 брой 4 100  
400 ДА 400  

18 

Свързани с изготвяне на 
материали, подпомагащи 

потенциалните 
получатели на финансова 

помощ при 
разработването на 

дейности и подготовката 
на заявления; 

Разработване 
и отпечатване 
на насоки за 

подготовка на 
проектни 

предложение 
за 

потенциалните 
получатели на 

финансова 
помощ за 

подготовка на 
проектни 

предложения 
по мярка 4.2 
разработване 
на насоки и 

отпечатване на 
тиражи А5, 

пълноцветно, 
6-8 страници 

брой 100 5,00 500,00 ДА 500,00  

19 
Други разходи за 
популяризиране, 
информиране и 

публичност; 

Изготвяне на 
рекламни 

материали за 
популяризира

не на МИГ 
както следва:                            

- рекламни 
тениски 

150*10,00лв.=
1500,00                   
- чадъри 

150*8,00лв.=1
200,00               

- календари 
350*3,00лв.=1

150,00               

брой 1 7700,00 7700,00 ДА 7700,00  
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- химикалки 
500*1,50лв=75

0,00                  
- термочаши       
150*8,00лв.= 

1200,00                                         
- преносима 
флаш памет 

150*10лв.=150
0,00                  

-  стенен 
часовник 

50*10лв=500,                   

20 

Разходи за организиране 
на обучения, семинари и 
информационни срещи 

за местни лидери, 
свързани с подготовка, 
изпълнение и отчитане 

на проекти и други, 
свързани с 

популяризиране на 
стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода. 

Информацион
ните срещи  за 
консултиране 

и 
информиране 
на местните 

лидери и 
представители 

на уязвими 
групи и 

застрашени от 
бедност 

целеви групи 
по населени 

места.  

 брой 6 210,00  
1260,00 ДА 1260,00  

21 

Разходи за организиране 
на обучения, семинари и 
информационни срещи 

за местни лидери, 
свързани с подготовка, 
изпълнение и отчитане 

на проекти и други, 
свързани с 

популяризиране на 
стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода. 

Двудневни 
обучения за 

местни лидери 
и 

представители 
на уязвими 

групи и 
застрашени от 

бедност 
целеви групи  

свързани с 
подготовката 
на проектни 
предложения  
по мярка 4.2, 
(за най-малко 

десет 
участници) с 
включени – 
зала, кафе-

паузи, 
консумативи, 

хартия и 
лектор. 

 брой 3 1220,00  
3660,00 ДА 3660,00  

22 
Разходи за организиране 
на обучения, семинари и 
информационни срещи 

за местни лидери, 

Двудневни 
обучения за 

местни лидери 
и 

 брой 3 1220,00  
3660,00 ДА 3660,00  
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свързани с подготовка, 
изпълнение и отчитане 

на проекти и други, 
свързани с 

популяризиране на 
стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода. 

представители 
на уязвими 

групи и 
застрашени от 

бедност 
целеви групи  

свързани с 
подготовката 
на проектни 
предложения 
по мерки 7.2 
и7.6,  (за най-
малко десет 
участници) с 
включени – 
зала, кафе-

паузи, 
консумативи, 

хартия и 
лектор. 

ОБЩО  136324,7
9    119724,8

2   
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Таблица 2 - Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани потенциални 
бенефициенти 7 25 5 20 57 

Брой на участниците в обучения 11 28 6 20 65 

Брой на участниците в семинари и 
информационни срещи 12 30 11 22 75 
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4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

 
Основен проблем застрашаващ нормалното функциониране на МИГ 

продължава да бъде недостига на финансови средства за текущи разходи и разходи за 
изпълнение на дейностите заложени в стратегията. Редуцираните авансови плащания 
към МИГ, както и закъснелите в последствие авансово плащане за 2017 г. и 
междинното плащане за извършените дейности през последното тримесечие на 2016 
г. доведоха до временна неплатежоспособност на Сдружението, което от своя страна 
доведе до образуването на изпълнително дело от страна на НАП срещу МИГ за 
неплатени публични вземания.  Въпреки навреме предприетите мерки от страна на 
МИГ за набавяне на временни финансови оборотни средства от трети лица с цел 
обезпечаване на планираните дейности и изплащане на работни заплати на 
изпълнителния екип в крайна сметка те се оказаха твърде недостатъчни за да се 
осигури нормалното функциониране на Сдружението. Предвид вече наложените 
правила за работа в следващите години по отношение на авансовите плащания и 
дългите забавяния на  междинните плащания, несъмнено ще довеждат и в бъдеще до 
постоянен дефицит на средства за текущи разходи и разходи за изпълнение на 
дейностите заложени в стратегията. 

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

 
Като пример за добра практика можем да посочим навременната и добра 

комуникация с експертите от ДФЗ разглеждащи заявките ни за плащане, което от 
своя страна  облекчи значително срока за разглеждането им. 

 

Дата: 26.01.2018г. 

 

Представляващ МИГ: Адалберт Ферев ………………………… 

              Име, фамилия, подпис 

 


	1. Управление на Местната инициативна група.
	През периода бяха проведени редица дейности свързани с популяризиране на подхода ВОМР и дейността на МИГ.  Бяха проведени 6 информационни срещи и 7 броя обучения, на територията на трите общини включващи местни лидери, представители на уязвими групи и...

