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

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

за ВОМР“ на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД 50-148/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

 

176042316 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

град Сандански  ,бул. „Свобода“ № 20, ет. 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Атанас Славчев Стоянов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Тел. 0882/011082 

e-mail: mig_sandanski@abv.bg 

www.mig-sandanski.eu  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  
 

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

селските райони” 

 

mailto:mig_sandanski@abv.bg
http://www.mig-sandanski.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 „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” са 

Общо събрание, Управителен съвет,Председател на УС,Заместник председател на УС и 

Изпълнителен директор. 

 

За периода на доклада /01.01.2022 г. – 31.12.2022 г./ има настъпили промени в състава 

на Колективния Върховен орган. 

Промени в състава на колективния върховен орган са на основание чл. 20,т. 1 и  чл. 22, 

ал. 1, т. 1 и т. 2 от Устава на сдружението. 

На заседание на членовете на колективния управителен орган на Сдружението, с 

Протокол № 210/ 17.06.2022 г. бе взето Решение № 358/ 10.06.2022 г. с което се приема да 

бъде прекратено членството в Общото събрание на СНЦ “Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“ на 19 члена – 11 представители на стопанския сектор и 8 

представители на нестопанския сектор. 

          В периода на доклада има постъпили 21 заявления за приемане на нови членове в 

Общото събрание на Сдружението от 13 представители на стопанския секор и 8 

представители на нестопанския сектор. В тази връзка, на заседание на членовете на 

колективния управителен орган на Сдружението, с Протокол № 210/ 10.06.2022 г. бе взето 

Решение № 358/ 10.06.2022 г. от заседание на УС, с което се приемат за членове на 

колективния върховен орган. 

 

Промяната е одобрена с доклад № 93-3977 от 21.07.2022 г. на Зам.-министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 

С направените промени общо членове на Колективния върховен орган на СНЦ 

„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ са 69 бр. Представители на 

Публичен сектор – 3 бр. или 4,348 %, представители на Стопански сектор – 33 бр. или 

47,826 %, представители на Нестопански сектор – 33 бр. или 47,826 %. Брой на мъжете 

и жените в колективния върховен орган са: Мъже - 42 бр. / 60,87% и Жени - 27 бр. / 

39,13 %. 

 

За отчетния период има настъпили промени в състава на колективния Управителен орган.  

 

          Освобождаване на член на УС поради постъпило заявление от Народно читалище 

„Отец Паисий 1919“ представител на нестопанския сектор и приемане на нов член – 

Венцислав Вангелов Джоров представител на същия сектор.  
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Промяната е одобрена с доклад № 93- 3977 от 21.07.2022 г. на Зам.-министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. Промените са 

всписани в Търговски регистър.  

 

 

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 назначени на трудов договор следният персонал: 

 

 Изпълнителен директор – Ирина Илиева; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Автономка Ангелова; 

 Експерт по прилагане на СВОМР – Мирослава Петрова; 

 Технически асистент –Мирослав Димитров; 

 Счетоводител – Емилия Бакалова. 

 

За периода на доклада от 01. 01. 2022 г. до 31.12.2022 г.  няма настъпили промени, 

касаещи персонала на МИГ.  

 

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: 

 

1. Изплатени възнаграждения на екипа на сдружението за периода от 01.01.2022 г. до 

31.12.2022 г.; 

 

2. 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 заявки за междинни плащания ; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на анекс към договор за БФП.; 

 - разходи за командировки във връзка с участие в информационна среща по прилагане на 

подхода ВОМР организирана от МЗм ; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на договор за БФП; 



4 

 

- разходи за командировка във връзка с  участие  в международно изложение – „30 години 

ЛИДЕР в ЕС“ 

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

през 2017 г. 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.  

 

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

01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

 

5. 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;    

 

6. За осъществяването на независим финансов одит за периода от 01.01.2022 г. до 

31.12.2022 г. се сключи договор № 28/14.11.2022 г. с „ИСТИКОН“ ЕООД. Лицензираният 

експерт-счетоводител Милена Георгиева Стоянова изготви одиторски доклад за извършване 

на независим финансов одит за периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. съгласно приложимите 

счетоводни стандарти. 

 

7.  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. 

 

8.    Извършени разходи за преиздаване на професионално удостоверение за КУКЕП на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

 

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: 

-разходи за командировка във връзка с участие в работна среща организирана от АБНЛМ 

- разходи за годишен членски внос на АБНЛМ. 

 

10. Финансови разходи за банкови такси. 

 

11. Разходи за изготвяне на междинна оценка  на стратегията за ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл. 34,параграф 3, буква ж от Регламент /ЕС/ 1303/2013. За 

осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 29/29.11.2022г. със 

Сдружение  „НА ФОКУС“ с предмет „Изготвяне на междинна оценка на стратегията за 

ВОМР“. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 
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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: 

 

3.2.1 За проучвания и анализи на съответната територия  

/териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания/ 

  За осъществяването на тази дейност се сключи договор № 25/25.05.2022 г. със 

Сдружение„НА ФОКУС“  с предмет: „Изготвяне на анализ на тема: “Проучване и анализ на 

национални и европейски практики за интеграция на уязвими групи/вкл.представители на 

етнически малцинства/,приложими на територията на МИГ Сандански“. 

 

Тема: „Проучване и анализ на национални и европейски практики за интеграция на 

уязвими групи/вкл.представители на етнически малцинства/приложими на теритоията 

на МИГ Сандански“. 

 

Цели на проучването: Целта на проучването е да представи обобщение на 

всеобхватни проучвания и анализи, подпомагащи идентифицирането, изготвянето и 

развитието на социални проекти в рамките на СВОМР.  Анализът ще покаже на аудиторията 

възможни начини за подход към проекти за иновации в областта на интеграция на уязвими 

групи и за координирането им чрез СВОМР. Проучването ще подпомогне процеса на 

социално включване, което следва да се разбира не просто като даване на блага, а като 

комплекс от услуги и усилия, които да доведат до трайни промени в живота на хората, така 

че уязвимите групи да преодолеят изолацията и бедността и да могат пълноправно да 

участват в икономическия и обществения живот на страната. 

 

Резултат: 

 

Проведено е анкетно проучване на територията на МИГ Сандански в периода май – 

юни 2022 г. и в него са участвали 55 души от целевата група с посещение на 13 населени 

места от територията. От тях уязвими лица 47 , родител на уязвимото лице 8.  

 На територията на МИГ е необходимо подобряване на достъпа до заетост и обучения 

за придобиване или усъвършенстване на професионалната квалификация с цел повишаване 

на жизнения стандарт на лицата намиращи се в неравностойно положение, създаване на по-

добри условия за оказване на подкрепа на лицата от уязвимите групи за социално включване 

и самостоятелен начин на живот. 

 Липсват организации с нестопанска цел, които могат директно да извършват бизнес 

дейности, икономическата дейност би определила НПО като социално предприятие, ако е 

насочено към социална цел. 



6 

 

 На територията е добре да бъдат създадени кооперативи на хора с увреждания и други 

видове кооперации, които предоставят социални услуги или стоки на уязвими, 

маргинализирани хора: хора в неравностойно положение или изолирани лица. 

С приемо-предавателен протокол от 27.06.2022 г. изпълнителят предаде извършената 

работа.  

 

3.2.2   Поддръжка на интернет страница на сдружението 

 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 24/04.01.2022 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.  

 

3.2.3 Разходи за Домейн и хостинг – абонаментна поддръжка на домейн. 

 

3.2.4     Публикации в печатни медии 

 

За периода на доклада се публикуваха 6 броя публикации за популяризиране на 

Стратегията на МИГ Сандански: 

- Публикация във вестник Струма, брой 87 от 14.04.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 111 от 17.05.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 236 от 11.10.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 287 от 09.12.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 291 от 14.12.2022 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 298 от 22.12.2022 г.; 

 

3.2.5 Радио излъчване 

 

Реализирано бе 1 радио излъчване – 2 минути за популяризиране на Стратегията за ВОМР 

на МИГ Сандански: 

- Радио излъчване на 21.12.2022 г. - 2 минути в радио „Гея - Сандански“. Издаден е 

Сертификат за излъчването. 

 

3.2.6 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 № 26/09.06.2022 г. с „Партнер 

БГ“ ЕООД с предмет: „Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на 

МИГ Сандански“.  

За извършените дейности изпълнителят е изготвил доклад. 

 С приемо – предавателен протокол на 23.06.2022 г. МИГ Сандански прие следните 

рекламни материали: 

- Раница  

Материал: полиестер; Размери: 27-30,5см./39-44,5см./12-13 см. 



7 

 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ общото лого за програмен период 2014-2020г. със 

наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Външни мобилни батерии с включен кабел за зареждане;капацитет 2500 mAh – 

6000mAh  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Компактна оптична безжична мишка, с 3 бутона и нано приемник  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“,  общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието 

на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, 

логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

- Рекламни чадъри, сгъваеми,автоматични ,брандирани с лога и надпис  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

С приемо – предавателен протокол 27.06.2022 г. МИГ Сандански прие следните рекламни 

материали: 

- Трисекционен работен календар  

Размер на календар: мин. 700*300 мм.  

Тялото на календара да се състои от три секции по дванадесет месеца и да е отпечатано на 

хартия 70 гр./м2 офсет, многоцветен, с иглена перфорация и декоративни шапки на телата. 

Справочна информация на български език, с броя на работните дни в месеца, българските 

църковни празници, българските официални празници. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 
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- Рекламна тениска  

Материал: памук; различни размери  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Безжични слушалки –  Bluetooth V4.2+EDR; обхват до 10 метра; капацитет на 

батерията: 60mAh (Li-ion);  съвместими OS: Android, Apple и Microsoft.    

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Предпечатна подготовка и печат на брошура за дейността на МИГ - 16 стр. с 

кориците. Формат – А5; Основно тяло: Хартия – Двустранен Хром Мат 130гр., Двуцветен, 

Многоцветен; Корица: Двустранен Хром Мат, 250гр., цветност 4+4, лак гланцов  

 

3.2.7  Организиране и провеждане на информационно събитие – Празник на МИГ 

Сандански; 

 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 27/29.08.2022г. с 

„ВАМО“ЕООД  за подготовка, организиране и провеждане на информационно събитие – 

Празник на МИГ Сандански. 

Изпълнени са следните дейности: 

1. „Провеждане на информационен панел за представяне на СВОМР и изпълнението й, 

във връзка със специфични за територията теми, свързани с приоритетите на СВОМР“. В 

изпълнение на тази дейност са подсигурени:  

- Зала за най-малко 22 участника; 

- Техника за организиране на панела; 

- Кафе – пауза за 22 участника. 

2. "Изложение на местни производители, вкл. демонстрация/дегустация от територията 

на МИГ". В изпълнение на тази дейност са подсигурени: 

- 5 броя шатри,  вкл. доставяне и сглобяване  на мястото на събитието; 

- 15 броя маси, вкл. доставяне до мястото на събитието; 

- Консумативи за изложението /покривки за 15 маси, салфетки, прибори – еднократни за 

200 гости/; 

- Брандиране на щандовете на производителите. 

- 20 броя местни производители, които да представят местни продукти - продукти за 

дегустация и демонстрация: 5 бр. винопроизодители, 3 бр. произвдители на месни и млечни 

продукти, 2 бр. производители на тестени изделия, 3 бр. призводители на сладкарски 

изделия, 3 бр. земеделски производители на зеленчуци и ядки, 1 бр.  производител на 

бутилиране на вода, 1 бр. производител на консервиране на маслини, чушки и паста, 1 бр. 

производител на ръчни бижута и 1 бр. на изделия от дърво. 
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3. За изпълнение на двете дейности е осигурен модератор за информационния панел и 

изложението. 

С приемо – предавателен протокол на 08.10.2022 г. МИГ Сандански прие  без забележки  

извършената услуга съгласно договор  № 27 от 29.08.2022 г. 

 

3.2.8 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 отчетния период няма  проведени обучения. 

     

 

Получен аванс за 2022 г. – 83000,00 лв., удържани суми от изплатено авансово плащане 

62250.00 лв., остатък за удържане от изплатено авансово плащане – 20750.00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 19.04.2022 г., за период 01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г., заявена сума 28100,22 лв., оторизирана сума 28100,22 лв. Дата на плащане 

18.05.2022 г. в размер на 7350,22 лв., след приспаднат аванс – 20750,00 лв.; 

- Входирана заявка за междинно плащане на 28.07.2022 г., за период 01.04.2022 г. – 

30.06.2022 г., заявена сума 51770,66 лв., оторизирана сума 51770,66 лв. Дата на плащане 

11.10.2022 г. в размер на 31020,66 лв., след приспадат аванс – 20750,00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 19.10.2022 г., за период 01.07.2022 г. -

30.09.2022 г., заявена сума 27617,94 лв.,оторизирана сума 27617,94 лв.Дата на плащане 

07.12.2022 г. в размер на 6867,94 лв. след приспаднат аванс – 20750,00 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 24.01.2023 г., за период 01.10.2022 г. -

31.12.2022 г., заявена сума 38419,88 лв., 

 

Таблица 2 – Индикатори 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 6 0 6 12 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 0 0 0 0 
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*Брой консултирани потенциални бенефициенти – брой консултирани в офиса на 

сдружението, съгласно водения регистър на проведените консултации /12/ и брой 

консултирани на проведените информационни срещи /0/. 

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).    

Неприложимо! 

Дата:  

Представляващ МИГ: ………………………………………………… 

Атанас Славчев Стоянова – Председател на УС на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“ 


