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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 „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

са Общо събрание  и Управителен съвет. Съгласно Устава върховен колективен орган 

на Сдружението е Общото събрание (ОС). За периода на доклада /01.01.2018 г. – 

31.12.2018 г./ има настъпили промени в състава на Общото събрание.  

През месец януари от 87 членове, с протокол № 85/22.01.2018 г. от заседание на 

членовете на Управителния съвет се взеха решения № 215/22.01.2018 г. и № 

216/22.01.2018 г., с които колективният върховен орган на сдружението се състои от 85 

членове, от които 3-ма представители на публичния сектор – 3,53 %, 41 представители на 

стопанския сектор – 48,235 % и 41 представители на нестопанския сектор - 48,235 %, с 

постоянен адрес и със седалище на територията на община Сандански. Промяната е 

одобрена с доклад № 93-1257 от 15.02.2018 г. от зам.-министъра на земеделието, храните и 

горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

През месец октомври от 85 членове, с протокол № 100/15.10.2018 г. от заседание на 

членовете на Управителния съвет се взеха решения № 239/15.10.2018 г. и № 

240/15.10.2018 г.,  с които колективният върховен орган на сдружението се състои от 87 

членове,  от които 3-ма представители на публичния сектор  – 3,45%, 42 представители на 

стопанския сектор – 48,275% и 42 представители на нестопанския сектор  - 48,275%, с 

постоянен адрес и със седалище на територията на община Сандански. Промяната е 

одобрена с доклад № 93-7914 от 25.10.2018 г. от зам.-министъра на земеделието, храните и 

горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

Колективен Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. УС се 

състои от 7 члена. Те се избират от ОС за срок от 5 години. От състава на УС един член е 

представител на публичната власт, трима са представителите на стопанския сектор 

(земеделски производител, юридическо лице и физическо лице-свободна професия) и 

трима на нестопанския сектор (читалище, НПО и физическо лице). За периода на доклада 

няма настъпили промени. 

Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. Сандански, бул. „Свобода” 

№ 20, ет. 1. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ има сключен 

договор № 111-03/01.04.2016 г. с Община Сандански за предоставяне на офис помещения 

за периода до 31.12.2023 г.  

 



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 прилагането на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ има назначен на трудов договор следният персонал: 

 Изпълнителен директор – Ирина Илиева; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Елена Туджарова; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Автономка Ангелова; 

 Технически асистент – Мирослава Петрова; 

 Счетоводител – Емилия Бакалова. 

За периода на доклада от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. са настъпили промени, 

касаещи персонала на МИГ. 

 Във връзка с използването на отпуск по майчинство на Елена Димитрова 

Туджарова – „Експерт прилагане на СВОМР“ и с оглед увеличаване обема на работа, с 

Решение № 241 от 26.10.2018 г. на Управителния съвет бе взето решение г-жа Мирослава 

Петрова да бъде освободена от досега заеманата длъжност като технически асистент и да 

бъде наета на трудов договор като – „Експерт прилагане на СВОМР“, а г-н Иван Попов да 

бъде нает на трудов договор като „Технически асистент“. 

 В изпълнение на решението на Управителния съвет се входира заявление за 

промяна в персонала на Сдружението.  

 Със заповед № 86 от 18.12.2018 г., трудов договор № 4 от 15.09.2016 г. на г-жа 

Мирослава Петрова, на длъжност „Технически асистент“, е прекратен считано от 

19.12.2018 г. 

 С трудов договор № 6 от 18.12.2018 г. Мирослава Петрова е назначена на длъжност 

„Експерт  прилагане на СВОМР“ считано от 19.12.2018 г. 

 С трудов договор № 7 от 18.12.2018 г. Иван Попов е назначен на длъжност 

„Технически асистент“ считано от 19.12.2018 г.  

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ бяха осъществени следните дейности за управление на стратегията: 

  Изплатени възнаграждения на екипа на сдружението за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г.; 



  Изплатени възнаграждения на членовете на КППП - оценители по процедура № 

BG06RDNP001-19.046, по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. В комисията бяха назначени трима оценители на граждански 

договори на етап „АСД“ и с граждански договори на етап „ТФО“. 

  Изплатени възнаграждения на експерти, свързани с прилагането на Стратегията 

/членове на КППП различни от оценители/ по процедура № BG06RDNP001-19.046, по 

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. В 

комисията, за периода на оценката бяха назначени на граждански договор – „Председател“ 

и „секретар“. 

  Извършени разходи за командировки на екипа на сдружението за участие в 

мероприятия по изпълнение на стратегията за ВОМР; 

- разходи за командировки във връзка с подаване на заявка за междинно плащане; 

- разходи за участие в международна конференция „Бъдещето на подхода ЛИДЕР 

2020+“ от 4-7 юни 2018 г.; 

  Извършени разходи за застраховане на активи /1 бр. мултифункционално 

устройство; 1 бр. компютър и монитор/, закупени по подмярка 19.1 „Помощ за 

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

2014-2020 г.; 

- Извършени разходи за застраховане на активи /2 бр. компютри и монитори/, 

закупени по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие“ на мярка 19  „Водено от общностите местно развитие“ от 

ПРСР 2014 - 2020 г.; 

  Извършени разходи за телефонни, интернет и куриерски услуги за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.; 

  Извършени разходи за наем на офис на сдружението за периода на доклада в 

изпълнение на договор № 111-03/01.04.2016 г. с Община Сандански; 

  За осъществяването на независим финансов одит за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. се сключи договор № 8/19.11.2018 г. с „ИСТИКОН“ ЕООД. Лицензираният 

експерт-счетоводител Милена Георгиева Стоянова изготви одиторски доклад за 

извършване на независим финансов одит за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

  Извършени разходи за офис консумативи и канцеларски материали за нормалното 

функциониране на офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ за прилагането на СВОМР за периода на доклада; 



  Извършени разходи за преиздаване на професионално удостоверение за КУКЕП на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“; 

 Извършени 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; 

  Извършени разходи за двудневно обучение за екипа и членовете на колективния 

върховен орган на тема „Оценка на проекти подадени по СВОМР“ – мин. 10 участника.  

 дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

 уведомително писмо № 19/04.05.2018 г. до УО на ПРСР 2014-2020 г. за провеждане 

на обучението; 

 29 и 30.05.2018 г., в конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“ се проведе 

двудневно обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган с лектор Георги 

Стратиев на тема „Оценка на проекти подадени по СВОМР“. В обучението взеха участие 

10 човека, в това число екипът на МИГ и членове на Общото събрание. На обучението бе 

представена информация за част от етапите на оценка на проекти в ИСУН – създаване на 

оценителна сесия, въвеждане на детайлни данни за проектното предложение, 

разпределение на проектните предложения на различните етапи за оценка, въвеждане на 

оценителни листове и приключване на оценката на етап административно съответствие и 

допустимост и техническа оценка и финансова оценка. 

 За отчитането на разходите бе изготвено: присъствен списък, материали за 

обучението, доклад от лектора, снимков материал, фактури, пл. нареждания и др.; 

 Извършени разходи за участие на екипа в среща на територията на друга МИГ в 

страната - 5 човека за 2 дни. 

 уведомително писмо за провеждане на събитието с № 23/01.06.2018 г. до УО на 

ПРСР 2014-2020 г.; 

На 20 и 21.06.2018 г. се проведе работна среща между екипа на МИГ Сандански и 

екипа на МИГ Гълъбово-Опан. 

На срещата представителите на двете местни инициативни групи обсъдиха мерките 

и процедури по СВОМР, практическа работа в ИСУН, общите характеристики и 

уникалните за териториите различия, идентифицираните в проучванията проблеми, 

потребности и потенциал, планираните в стратегиите мерки. Работната среща продължи с 

обсъждане на процедури за подбор на проектни предложения, начина на кандидатстване, 

оценката на проектните предложения и работата на КППП;  



 За отчитането на разходите се приложиха: присъствен списък, снимков материал, 

протокол от работната среща, програма, командировъчни заповеди на екипа и др.; 

  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 

- разходи за участие в общото събрание на АБНЛМ; 

- разходи за годишен членски внос на АБНЛМ; 

- участие в двудневна работна среща – семинар за споделяне на опит и обсъждане на 

текущи въпроси по изпълнение на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ – организирана от АБНЛМ; 

 „Междинна оценка на стратегията за ВОМР“ – за осъществяването на тази дейност 

се сключи граждански договор № 13/10.12.2018 г. с Янислава Вангелова на стойност 1000 

лв. с включени осигуровки за сметка на възложителя, с предмет „Изготвяне на междинна 

оценка на стратегията за ВОМР“. На 27.12.2018 г. г-жа Вангелова предаде, а МИГ 

Сандански прие в 3 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител, 

изготвената от нея междинна оценка за прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Сандански, отговаряща на предварително зададените технически характеристики. Целта 

на изготвянето на междинната оценка е да се извърши пълен преглед на изпълнението и 

прилагането на Стратегията за 2018 г. Оценката включва анализ на възникналите 

положителни и отрицателни отклонения. 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ бяха осъществени следните дейности за популяризиране на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие: 

 Поддръжка на интернет страница на сдружението 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 7/05.01.2018 г. 

с „Айтиби“ ЕООД за поддръжка на интернет страницата на МИГ Сандански – www.mig-

sandanski.eu и поддръжка на актуални новини в нея. За периода на доклада, изпълнителят 

ежемесечно осъществяваше дейности по актуализирането на информация на сайта на 

сдружението и добавянето на нова такава. 

 Публикации в печатни медии 

За периода на доклада се публикуваха 12 броя публикации в местни ежедневници: 



 Публикация във вестник Струма, брой 106 от 09.05.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 128 от 04.06.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 214 от 12.09.2018 г.;  

 Публикация във вестник Струма, брой 216 от 14.09.2018 г.;  

 Публикация във вестник Струма, брой 223 от 22-24.09.2018 г.;  

 Публикация във вестник Струма, брой 232 от 04.10.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 274 от 22.10.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 279 от 28.11.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 285 от 05.12.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 299 от 21.12.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 300 от  22-26.12.2018 г.; 

 Публикация във вестник Струма, брой 301 от 27.12.2018 г. 

 Радио излъчване 

Реализирани бяха 2 радио излъчвания за популяризиране на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Сандански: 

 1 бр. радио излъчване на 26.09.2018 г. в радио „Вега +“; 

 1 бр. радио излъчване на 22.11.2018 г. в радио „Вега +“. 

  Отпечатване на брошури, материали за обучение, други печатни материали и 

други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ 

За осъществяването на тези дейности се сключи договор № 9/29.11.2018 г. с 

„Партнер БГ“ ЕООД на стойност 3771.60 лв. с ДДС, с предмет: „Предпечатна подготовка, 

отпечатване на брошури и изработване на рекламни материали за популяризиране 

дейността на МИГ Сандански“. Изработените и отпечатани материали, МИГ Сандански 

прие без забележки и отговарящи на предварително зададените технически 

характеристики и визуализация, както следва: 

На 28.12.2018 г. МИГ Сандански прие с приемо-предавателен протокол следните 

изработени и отпечатани материали: 

- Предпечатна подготовка и отпечатване на брошура с отчет за дейността през 

годината – 16 стр. – 100 бр.; 

- Трисекционен  работен календар – 100 бр.; 

- Хартиена торба с размер в см: 35+12х50 /шир.+дъно х вис./ тип хартия: крафт, 

оребрен  тип дръжки: шнур – 250 бр.; 

- Спортна раница – 100 бр.  



 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 

 Информационна среща на местни лидери на територията на МИГ Сандански /за 

най-малко двадесет участника/: 

- дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

- с уведомително писмо № 34/04.09.2018 г. до УО на ПРСР 2014-2020 г. за 

провеждане на 4 еднодневни информационни срещи; 

- На 25.09.2018 г. в град Сандански, от 9.00 часа в конферентна зала на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, се проведе информационна среща за 

местни лидери на тема „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ подмярка 7.2;   

- На 28.09.2018 г. в с. Плоски, община Сандански, от 9.00 часа в сградата на НЧ 

„Светлина – 1942“ и от 14.00 часа на същата дата, в конферентна зала на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, се проведе информационна среща за 

местни лидери на тема „Инвестиции в земеделски стопанства“ подмярка 4.1 и тема 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ подмярка 4.2; 

- На 11.10.2018 г. в град Сандански, от 9.00 часа в Народно читалище „Просвета – 

1935“ с. Катунци и от 14.00 часа в народно читалище „Никола Й. Вапцаров – 2005“ с. 

Струма, се проведе информационна среща за местни лидери на тема „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ подмярка 4.1 и тема „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ подмярка 4.2; 

- На 12.10.2018 г. в с. Дамяница в заведението на Стадиона, община Сандански, от 

9.00 часа  и от 14.00 часа на същата дата в Народно читалище „Емануил Васкидович – 

1886“ в гр. Мелник, се проведе информационна среща за местни лидери на тема 

„Инвестиции в земеделските стопанства“ подмярка 4.1 и тема : „Инвестиции и 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ подмярка 4.2. 

В срещите взеха участие общо 81 представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор, в това число земеделски производители, служители на общинска 

администрация, местни жители, търговски дружества, читалища и др. За провеждането на 

информационните среща бяха изготвени презентации. Експертът по прилагане на 

стратегията за ВОМР, г-жа Автономка Ангелова запозна присъстващите заинтересовани 

страни с: допустими и недопустими дейности, разходи и кандидати, финансови параметри 

/бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ/, критерии за 



оценка на проектите и тяхната тежест по всички мерки, включени в Стратегията за ВОМР 

на МИГ Сандански. На всички поставени въпроси експертите по прилагане на СВОМР 

разясниха подробно изискванията по съответните мерки, по които бе изразен интерес. За 

всяка една от информационните  срещи за участниците бяха осигурени по 2 кафе-паузи; 

- За отчитането на разходите за всяка информационна среща бе изготвен: присъствен 

списък, материали за обучението, протокол за извършване на дейността, снимков 

материал, фактури, пл. нареждания и др.; 

 Две двудневни обучения на местни лидери на тема „Подготовка на проекти и 

бизнес планове“ /за най-малко двадесет участници/: 

 Двудневно обучение на местни лидери на тема „Подготовка на проекти по 

подмярка 7.2 от СВОМР“: 

- дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

- уведомително писмо № 34/04.09.2018 г. до УО на ПРСР 2014-2020 г. за провеждане 

на обученията; 

В периода 04-05.10.2018 г., в конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“ гр. 

Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ 

Сандански на тема „Подготовка на проекти по подмярка 7.2 от СВОМР“. В обучението 

взеха участие 20 представители на публичния и нестопанския сектор. Лектор на 

обучението бе г-жа Янислава Вангелова. По време на обучението на участниците бяха 

осигурени 4 кафе-паузи. На 04.10.2018 г. участниците бяха запознати изцяло с подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от СВОМР: цели, допустими дейности, разходи, кандидати, 

допустим размер на финансовата помощ, условия за допустимост на дейностите и 

разходите, приложим режим на държавни/минимални помощи, избор на изпълнители. По 

време на обучението бяха обсъдени изискванията към документите за кандидатстване, 

необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярката. Подробно 

внимание се обърна на начина на попълване на приложенията за информация към 

Условията за кандидатстване. На 05.10.2018 г. обучението започна с примерно попълване 

на формуляр за кандидатстване в ИСУН , също така бяха обсъдени основните стъпки за 

подаване на проектното предложение, както и реда за оценяване на проектните 

предложения, в това число административно съответствие и допустимост, техническа и 

финансова оценка. По време на обучението на участниците бе предоставена информация 

за често допускани грешки при подготовка на проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР. След направеното обобщаване на формулярите за 



обратна връзка, се установи, че участниците в обучението са останали доволни от 

получената информация по време на двудневното обучение, както от организацията и 

провеждането му. След приключване на обучението на всички участници в него бяха 

връчени сертификати за преминато обучение. 

 Двудневно обучение на местни лидери на тема „Подготовка на проекти и 

бизнес планове по подмерки 4.1 и 4.2 от СВОМР“: 

В периода 29-30.10.2018 г., в конферентна зала на хотел „Медите Ризорт Спа“ гр. 

Сандански, се проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ 

Сандански на тема „Подготовка на проекти и бизнес планове по подмерки 4.1 и 4.2 от 

СВОМР“. В обучението взеха участие 20 представители на стопанския сектор. Лектор на 

обучението бе г-н Стилиян Рупов. По време на обучението на участниците бяха осигурени 

4 кафе-паузи. На 29.10.2018 г. участниците бяха запознати изцяло с подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР: цели, 

допустими дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, 

условия за допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на изпълнители, 

също така бяха обсъдени изискванията към документите за кандидатстване и 

необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярка 4.2. По време 

на обучението бяха прегледани и обсъдени приложенията за попълване и приложенията за 

информация към Условията за кандидатстване, както и начина, по който трябва да бъдат 

попълнени. Обучението продължи с информация относно реда за оценка на проектните 

предложения в това число първи етап – оценка на административно съответствие и 

допустимост, и втори етап от оценката – техническа и финансова оценка, попълни се и 

примерен формуляр за кандидатстване в ИСУН, както и основните стъпки за подаване на 

проектно предложение в ИСУН. На 30.10.2018 г. обучението започна с информация 

относно подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР: цели, допустими 

дейности, разходи, кандидати, допустим размер на финансовата помощ, условия за 

допустимост на дейностите и разходите, бизнес план, избор на изпълнители. Внимание се 

обърна на начина на попълване, изискванията към документите за кандидатстване, 

необходимите придружаващи общи и специфични документи по подмярка 4.1. Продължи 

се с обсъждане на приложенията за попълване и приложенията за информация към 

Условия за кандидатстване. Обърна се внимание на начина на попълване. На участниците 

бе разяснен и показан нагледно начина за попълване на формуляр за кандидатстване в 

ИСУН. След приключване на обучението на всички участници в него бяха връчени 

сертификати за преминато обучение. 

 



• Обучение на местни лидери на тема „Изпълнение и отчитане на проекти по 

СВОМР“ /за най-малко двадесет участници/ - 1 бр. 

- с уведомителни писма с № 43/08.11.2018 г. и № 54/20.11.2018 г., до УО на ПРСР 

2014-2020 г. за провеждане на обучението; 

- дейността не е възложена по реда на чл. 17 и 18 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

В периода 05-06.12.2018 г., в „Манолева къща“ гр. Мелник, община Сандански, се 

проведе двудневно обучение за местни лидери на територията на МИГ Сандански на тема: 

„Изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР“. Със започване на обучението, 

присъстващите се регистрираха в предварително подготвения присъствен списък. 

Обучението беше открито от г-жа Ирина Илиева – Изпълнителен директор на МИГ 

Сандански. Г-жа Янислава Вангелова – лектор на обучението продължи с представяне на 

предварително подготвената програма. По време на обучението на участниците бяха 

осигурени 4 кафе-паузи. На 05.12.2018 г. участниците бяха запознати с общите условия за 

осъществяване на дейностите по проекти към стратегия за ВОМР, обсъдиха се и 

задълженията на бенефициента. На присъстващите заинтересовани страни беше разяснен 

начина на провеждане на процедури за избор на изпълнители по ЗОП и ПМС 160. 

Обучението продължи с информация относно финансовото изпълнение на одобрени 

проекти и плащане. На 06.12.2018 г. обучението започна с информация относно 

финансовото изпълнение на проекти, в това число плащания по одобрен проект, отнасящи 

се до искане за междинно и окончателно плащане. Обучението продължи с пояснения 

относно изискванията за информираност и публичност посочени в Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г. 

След приключване на обучението на всички участници в него бяха връчени сертификати 

за преминато обучение. 

- За доказване на извършените разходи, за всяко едно обучение бе изготвено: 

присъствен списък, материали за обучението, доклад от лектора, снимков материал, 

фактури, пл. нареждания и др.; 

 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 



№ 

Планирана дейност 

съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи 

Описание на 

дейността 

Един

ица 

мярк

а 

Бро

й 

един

ици 

Единичн

а цена, 

лв. 

Обща 

стойност 

на 

планира

ните 

разходи, 

лв. 

Изв

ърш

ване 

на 

дейн

остт

а 

ДА/

НЕ 

Обща 

стойност 

на 

извършен

ите 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплате

на 

финансо

ва 

помощ, 

лв. 

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 1 

  

  

Разходи за заплати, 

както и задължителни 

по силата на 

нормативен акт разходи 

за социални и здравни 

осигуровки за 

персонала, обезщетения 

за временна 

неработоспособност и 

други, дължими от 

работодателя  

  

  

 1.1 Заплата 

на 

изпълнителен 

директор 

  

Месец 

Януар

и 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Февру

ари 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Март 
1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Април 
1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Май 
1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Юни 
1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Юли 
1 2000,00 2000,00 ДА 1281,82 1281,82 

Месец 

Август 
1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Септе

мври 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 2000,00 

Месец 

Октом

ври 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 0 

Месец 

Декем

ври 

1 2000,00 2000,00 ДА 2000,00 0 

 1.2 Заплата 

на експерт 1 

по прилагане 

на Стратегия 

за ВОМР 

Месец 

Януар

и 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Февру

ари 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Март 
1 1400,00 1400,00 ДА 873,33 873,33 

Месец 

Април 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Май 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Юни 
1 1400,00 1400,00 ДА 1206,67 1206,67 

Месец 

Юли 
1 1400,00 1400,00 ДА 579,10 579,10 



Месец 

Август 
1 1400,00 1400,00 ДА 852,18 852,18 

Месец 

Септе

мври 

1 1400,00 1400,00 ДА 233,33 233,33 

Месец 

Октом

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 0,00 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 1400,00 1400,00 ДА 0,00 0 

Месец 

Декем

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 0,00 0 

1.3 Заплата 

на експерт 2 

по прилагане 

на Стратегия 

за ВОМР 

Месец 

Януар

и 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Февру

ари 

1 1400,00 1400,00 ДА 847,00 847,00 

Месец 

Март 
1 1400,00 1400,00 ДА 1206,67 1206,67 

Месец 

Април 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Май 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Юни 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Юли 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Август 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Септе

мври 

1 1400,00 1400,00 ДА 785,55 785,55 

Месец 

Октом

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Декем

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

1.4 Заплата 

на технически 

асистент 

Месец 

Януар

и 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Февру

ари 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Март 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Април 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Май 
1 1400,00 1400,00 ДА 1057,00 1057,00 

Месец 

Юни 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 



Месец 

Юли 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Август 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Септе

мври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Октом

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Декем

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 933,34 0 

1.5 Заплата 

на 

счетоводител 

Месец 

Януар

и 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400 1400,00 

Месец 

Февру

ари 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Март 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Април 
1 1400,00 1400,00 ДА 965,27 965,27 

Месец 

Май 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Юни 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Юли 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Август 
1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Септе

мври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 1400,00 

Месец 

Октом

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

Месец 

Декем

ври 

1 1400,00 1400,00 ДА 1400,00 0 

1.6 Социални 

и здравни 

осигуровки на 

персонала от 

работодател 

Месец 

Януар

и 

1 1436,40 1436,40 ДА 1436,40 1436,40 

Месец 

Февру

ари 

1 1436,40 1436,40 ДА 1341,87 1341,87 

Месец 

Март 
1 1436,40 1436,40 ДА 1312,19 1312,19 

Месец 

Април 
1 1436,40 1436,40 ДА 1362,11 1362,11 

Месец 

Май 
1 1436,40 1436,40 ДА 1377,93 1377,93 



Месец 

Юни 
1 1436,40 1436,40 ДА 1403,68 1403,68 

Месец 

Юли 
1 1436,40 1436,40 ДА 1167,87 1167,87 

Месец 

Август 
1 1436,40 1436,40 ДА 1343,85 1343,85 

Месец 

Септе

мври 

1 1436,40 1436,40 ДА 1130,85 1130,85 

Месец 

Октом

ври 

1 1436,40 1436,40 ДА 1197,52 0 

Месец 

Ноемв

ри 

1 1436,40 1436,40 ДА 1197,52 0 

Месец 

Декем

ври 

1 1436,40 1436,40 ДА 1109,22 0 

2 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на 

експерти, свързани с 

прилагането на 

стратегията /оценители, 

консултанти, външни 

експерти и др/ 

2.1 Разходи за 

възнагражден

ия и 

осигуровки, 

дължими от 

работодателя 

на членове на 

КППП - 

оценители 

Оцене

н 

проек

т 

100 89,45 8945,00 ДА 715,60 0 

2.2 Разходи за 

възнагражден

ия и 

осигуровки, 

дължими от 

работодателя 

на експерти, 

свързани с 

прилагането 

на 

стратегията 

/членове на 

КППП, 

различни от 

оценителите/ 

човеко

дни 
20 100,00 2000,00 ДА 1000,00 0 

3 

Разходи за 

командировки на екипа 

и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ в 

страната и чужбина 

3.1 Разходи за 

командировки 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен 

орган на МИГ 

в страната и 

чужбина 

годин

а 
1 3000,00 3000,00 ДА 1006,00 970,00 

 

4 

Разходи за застраховане 

на закупени след 

подписване на 

споразумението за 

изпълнение на 

стратегия ДМА по реда 

на Наредба №1, както и 

на такива, закупени по 

 5.1 Разходи 

за 

застраховане 

на 

дълготрайни 

материални 

активи 

годин

а 
1 200,00 200,00 ДА 98,88 40,60 



реда на Наредба №23 от 

2009 г. и на Наредба 

№16 от 2015 г. за 

прилагане на подмярка 

19.1 до срока, определен 

за задължително 

застраховане съгласно 

съответните наредби 

6 Непреки разходи 
6.1 Непреки 

разходи 

годин

а 
1  5200,00 ДА 4485,84 2414,43 

7 

Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегия за местно 

развитие 

7.1 Двудневно 

обучение за 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен 

орган на тема 

„Оценка на 

проекти, 

подадени по 

СВОМР“ – 

мин. 10 

участника 

Бр. 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00 1220,00 

8 

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 Участие на 

екипа в среща 

на 

територията 

на друга МИГ 

в страната – 5 

човека за 2 

дни 

Бр. 1 700,00 700,00 ДА 700,00 700,00 

9 

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 Разходи за 

участие на 

МИГ в 

дейности на 

Националнат

а и на 

Европейската 

селска мрежа 

за развитие 

на селските 

райони, както 

и на 

Европейската 

ЛИДЕР 

асоциация и 

други 

асоциации на 

МИГ 

годин

а 
1 1000,00 1000,00 ДА 873,00 873,00 

10 

 

Разходи за мониторинг 

и оценка на стратегията 

за ВОМР за изпълнение 

на задълженията на 

МИГ по чл.34, параграф 

3, буква „ж“ от 

Регламент /ЕС/ 1303/ 

2013 

11.1 

Междинна 

оценка на 

стратегията за 

ВОМР  

годин

а 
1 1000,00 1000,00 ДА 1000,00 0 



ОБЩО РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ: 
131701,8

0 
ДА 106901,59  

РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

1 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност: 

а) за създаване и 

поддръжка на интернет 

страница; 

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; 

в) отпечатване на 

брошури, материали за 

обучение и други 

печатни материали, 

изработване на 

рекламни материали и 

други, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ; 

г) преводи; 

д) изработка и монтаж 

на табели и билбордове 

за популяризиране на 

МИГ; 

е) свързани с изготвяне 

на материали, 

подпомагащи 

потенциалните 

получатели на 

финансова помощ при 

разработването на 

дейности и подготовката 

на заявления; 

ж) други разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност 

1.1 

Поддръжка на 

интернет 

страница 

месец 12 145,40 1744,80 ДА 1746,40 1310,20 

1.2.1 

Публикации в 

печатни 

медии 

Бр. 12 233,00 2796,00 ДА 2796,00 1165,00 

1.2.2 Радио 

излъчване 
Бр. 2 233,00 466,00 ДА 466,00 233,00 

1.3 

Отпечатване 

на брошури, 

материали за 

обучение и 

други печатни 

материали, 

изработване 

на рекламни 

материали и 

други, 

свързани с 

популяризира

не дейността 

на МИГ 

       

1.3.1 

Предпечатна 

подготовка и 

печат на 

брошура с 

отчет за 

дейността 

през годината 

– 16 стр. 

Бр. 100 4,00 400,00 ДА 399,60 0 

1.3.2 

Трисекционен 

работен 

календар 

Бр. 100 5,00 500,00 ДА 499,20 0 

1.3.3 

Хартиена 

торба – 

размер в см: 

35+12х50 

/шир.+дъно х 

вис./ тип 

хартия: 

крафт, 

оребрен  тип 

дръжки: шнур 

Бр. 250 2,00 500,00 ДА 498,00 0 

1.3.4 Спортна 

раница 
Бр. 100 23,75 2375,00 ДА 2374,80 0 

3 

Разходи за 

организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи 

за местни лидери и за 

3.1 

Информацион

на среща за 

местни 

лидери на 

Бр. 4 380,00 1520,00 ДА 1520,00 760,00 



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 

територията 

на МИГ 

Сандански /за 

най-малко 20 

участници/ 

3.2 Обучение 

за местни 

лидери на 

тема 

„Подготовка 

на проекти и 

бизнес 

планове“ /за 

най-малко 20 

участници/ 

Бр. 2 1620,00 3240,00 ДА 3237,12 0 

3.3 Обучение 

на местни 

лидери на 

тема 

„Изпълнение 

и отчитане на 

проекти по 

СВОМР“ /за 

най-малко 20 

участници/ 

Бр. 1 1620,00 1620,00 ДА 1619,12 0 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
15161,80 ДА 15156,24  

ОБЩО 
146863,6

0 
  122057,83 83850,90 

Получен аванс за 2018 г. – 66058,80 лв., удържани суми от изплатено авансово 

плащане 49542,60 лв., остатък за удържане от изплатено авансово плащане – 16514,20 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 20.04.2018 г., за период 01.01.2018 г. – 

31.03.2018 г., заявена сума 27048,68 лв., оторизирана сума 27048,68 лв. Дата на плащане 

25.05.2018 г. в размер на 10534,48 лв., след приспаднат аванс – 16514,20 лв.; 

- Входирана заявка за междинно плащане на 25.10.2018 г., за период 01.04.2018 г. – 

30.09.2018 г., заявена сума 56802,22 лв., оторизирана сума 56802,22 лв. Дата на плащане 

06.12.2018 г. в размер на 23773,82 лв., след приспадат аванс – 33028,40 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 29.01.2019 г., за период 01.10.2018 г. -

31.12.2018 г., заявена сума 38206,93 лв. 

 

Таблица 2 – Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

2 11 0 15 28 

Брой на участниците в 

обучения 
2 33 2 33 70 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 45 1 35 81 



*Брой консултирани потенциални бенефициенти – брой консултирани в офиса на 

сдружението, съгласно водения регистър на проведените консултации /28/ и брой 

консултирани на проведените информационни срещи /81/. 

 

4. Възникнали проблеми (когато е приложимо).    

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

мерки за тяхното отстраняване). 

Неприложимо! 

 

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

приложимо).    

На 20 и 21.06.2018 г., в град Гълъбово се проведе работна среща на екипа на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за обмяна на опит и добри 

практики съвместно с екипа на МИГ Гълъбово - Опан. Проведената работна среща имаше 

за цел споделяне изпълнението и прилагането на Стратегиите за Водено от общностите 

местно развитие. 

 


