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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 МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа 

 

 

Период на отчитане 
 
20.04.2018-31.12.2018 г. 

Номер на договора за изпълнение на 
стратегия за ВОМР 

 
РД 50-34 от 20.04.2018 г. 
 

ЕИК на МИГ 
 
176164996 

 
Седалище и адрес на управление на 
МИГ 
 

 

гр.Главиница, ул.”Дунав” № 13a 

Председател на Управителен орган / 
представляващ МИГ 

 
Сезгин Басри Алиибрям 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

0884459599, 
mig_glavinitsa_sitovo@abv.bg, 
www.mig.glavinitsa.org 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

„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)  
 
       Прилагането на многофондова стратегия за ВОМР стартира с подписване на 
Споразумение за изпълнение на стратегията - № РД 50-34 от 20.04.2018 година и 
Допълнително споразумение- № РД 50-34 от  20.04.2018 година. Изпълнението на 
стратегията обхваща периода от подписване на Споразумението до 31.12.2020 г. като 
дейностите за управление ще продължат до 30.09.2023 година. 
     Стратегията се прилага на територията на две общини – Главиница и Ситово. 
Приложимите мерки са финансирани от три програми – ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 
2014 – 2020 г. и ОПНОИР 2014 – 2020 г. 
  Органи за управление на МИГ, съгласно Устава на Сдружението са:  Върховен 
колективен орган - Общото събрание на СНЦ МИГ „Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ в което членуват физически и юридически лица. Членовете 
отговарят на условията на физическите лица да имат постоянен адрес или да работят 
на територията на общините Главиница и Ситово, а юридическите лица да имат 
седалище и адрес на управление на територията на действие на  МИГ, съвпадаща с 
административно-териториалните граници на общините Главиница и Ситово от 
област Силистра.  Членовете на Общото събрание са представители на публичния, 
стопанския и нестопанския сектор на територията, като част от публично-частното 
партньорство, на което се основава МИГ. Към момента Общото събрание се състои 
от 35 члена, от които 3-ма са представители на публичния сектор, 16 – на стопанския 
сектор и 16 – на нестопанския сектор. Броят на представителите на никой от 
секторите не надвишава 49 % от общия брой на членовете. Съотношението между 
трите сектора в Общото събрание на МИГ е както следва:  Публичен сектор – 8,6 %; 
Нестопански сектор –45,7%; Стопански сектор –45,7 %. В Общото събрание на 
Сдружение МИГ „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ има членове от 23 
населени места, които представляват  65,7 %  от общо 35-те населени места, 
включени в административно-териториалните граници на двете общини. В състава на 
колективния върховен орган на МИГ са представени с един или повече 
представители 13 от общо 14 идентифицирани в проучванията заинтересовани 
страни по СВОМР, сред които от ПС - двете общини от територията, образователна 
институция; НС - 3 НПО, 7 читалища,  5 активни граждани и 1 гражданин -
представител на уязвима малцинствена група-роми; СС - 2 предприятия за първична 
преработка на селскостопански продукти; 1 производствено микропредприятие; 5 
фирми от сферата на търговията и услугите, в т.ч. 1 от сферата на комуникационните 
технологии и Интернет услуги; 7 земеделски производители, в т.ч. 2 са фирми с по-
едри стопанства и 5  ЗП физически лица с по-малки стопанства. Общото събрание 
приема всички важни решения, свързани с дейността на Сдружението, описани в 
Устава.  
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    Текущата дейност на МИГ между две общи събрания се ръководи от Управителен 
съвет (УС).  Върховен управителен орган на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е Управителният съвет. Управителният 
съвет е 7-членен, като членовете му са избрани с решение на колективния върховен 
орган – ОС сред членовете на Сдружението и отговарят на същите условия за 
физическите и юридическите лица, както всички членове на ОС. Разпределението на 
Управителният съвет на Сдружението по сектори е както следва: Един представител 
на Публичния сектор /ПС/; трима представители на стопанския сектор /СС/ и трима 
представители на нестопанския сектор /НС/. Никой от секторите, представени в УС 
не надвишава 49 % от общия брой, като съотношението е следното: Общо 7 члена на 
УС, от които представители на ПС 1 член – 14,28 %; представители на СС 3 члена –  
42,85 %; НС 3 члена – 42,85 %. Председателят на УС, избран от ОС измежду 
членовете му, представлява Сдружението по силата на Устава и съдебното решение и 
ръководи неговата дейност. Председател на УС е представителят на Община Ситово 
в ОС и в УС на Сдружението.  
    Организационната структура/схема  на МИГ Главиница-Ситово изглежда по 
следния начин: 
 

 
 
   С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на  Наредба № 22/14.12.2015 г. 
за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ за осигуряване на самостоятелен офис на 
МИГ по решение на Общинския съвет, Община Главиница е предоставила на МИГ за 
безвъзмездно ползване за срок от 10 години самостоятелна едноетажна сграда, за 
което е сключен договор между кмета на Община Главиница и Председателя на УС 
на МИГ. В сградата, предоставена изцяло за офис на МИГ, са организирани едно 
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работно помещение за екипа, отделна заседателна зала за провеждане на срещи и 
заседания, самостоятелно помещение за архива. Помещенията са обединени от 
коридор – с място и за посетители, има и санитарен възел. Срещите и събитията с 
повече участници ще бъдат провеждани в залите на общинските съвети на общините 
в състава на МИГ, за което са взети решения от ОбС.  Осигурени са условия за 
достъпна среда до офиса за хора с увреждания, за което има издадено Становище от 
гл. архитект на Община Главиница. 
 
 
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.  
 
     Осигурен е персонал с подходяща квалификация и опит като за целта е проведена 
процедура по подбор на подходящи служители за позициите изпълнителен директор, 
експерт и счетоводител. Сключени са предварителни споразумения с одобрените 
кандидати за тези позиции. Лицата, одобрени от  УС на МИГ, за позициите 
„Изпълнителен директор“ и  „Експерт по прилагане на СВОМР“  отговарят на всички 
изисквания за образование/квалификация и опит. Те са с висше образование и 
притежават опит от работа по проекти, финансирани чрез фондовете на ЕС, вкл. над 
1 г. опит по ЛИДЕР. И двамата бъдещи служители са били в екипа за изпълнение на 
подготвителна мярка по подхода LEADER от ПРСР 2007-2013 г. на позициите 
координатор и технически сътрудник.  
       С трудов договор №1 от дата 01.02.2018 г.  е назначен Изпълнителният директор- 
Данка Милчева, притежаваща дълъг професионален стаж и над 5 години управленски 
опит като директор на образователна институция и зам. кмет на Община Главиница. 
Притежава опит като ръководител на проекти по оперативните програми, най-вече 
ОП РЧР. Опитът  по подхода ЛИДЕР е повече от една година.  
      С трудов договор №2 от 01.02.2018 г.  е назначен Експерт по прилагане на СВОМ 
– Ертан Рафи, притежаващ над 1 година опит по подхода ЛИДЕР  за периода 2007-
2013 г. като  технически сътрудник, назначен на трудов договор за срок от 18 месеца, 
при  изпълнение на проект по подготвителна фаза, когато се учредява и регистрира 
МИГ „Главиница – Ситово“  и е изготвена първата стратегия за местно развитие на 
територията. Експертът притежава опит и при изпълнение на проекти в сферата на 
културното наследство и фолклора, както и управленски и организационен опит в 
нестопанския сектор като Председател на читалищно настоятелство и ръководител на 
фолклорни групи. Има професионален опит в социалната сфера като социален 
работник в Община Главиница, който ще бъде ценен при прилагане на мерките от 
ОП РЧР и ОП НОИР. 
          С трудов договор №3 от 01.02.2018 г.  е назначен Счетоводител – Назмие 
Юмерова, с допълнителна клауза към договора за датата за постъпване на работа, 
която е 01.05.2018 г. на 4 часов работен ден. В последствие с решение на УС на МИГ 
с лицето е подписано допълнително споразумение към трудов  договор за 
преминаване към пълен работен ден. 
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        Всички служители отговарят на изискванията на чл.13 от Наредба 22 от 14-ти 
декември 2015 година.   
        През периода беше осъществен конкурс за набиране на външни експерти 
оценители, като бяха набрани общо 18 експерта  по мерки от стратегията. Списъка на 
одобрените външни експерти е публикуван на сайта на МИГ.  
  
3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
 

1/Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен 
акт разходи за социални и здравни осигуровки на персонала. 

 
 Изплатените трудови възнаграждения и данъчни и осигурителни вноски, са 

въз основа на одобрения бюджет за 2018 г. със Заповед № РД 09-743 от 10.08.2018 г., 
както следва:  

• месец април 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 30.04.2018 г. в размер на 1564.09 лв.  

• месец май 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 30.05.2018 г. в размер на 4851.94 лв.  

•  месец юни 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 29.06.2018 г. в размер на 4851.94 лв.  

• месец юли 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 31.07.2018 г. в размер на 4851.94 лв.  

• месец август 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 30.08.2018 г. в размер на 5458.43 лв.  

• месец септември 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 01.10.2018 г. в размер на 5458.43 лв.  

• месец октомври 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 30.10.2018 г. в размер на 5458.43 лв.  

• месец ноември 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 30.11.2018 г. в размер на 5458.43 лв.  

• месец декември 2018 г. – изплатени възнаграждения, данъчни и 
осигурителни вноски на 21.12.2018 г. в размер на 5458.43 лв.  
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ЛИЧНИ       ВНОСКИ ВНОСКИ   РАБОТОДАТЕЛ

ДОО 

родени 

преди 

01.01.  

1960

ДОО 

родени 

след 

31.12.1959

ДЗПО-УПФ 

родени 

след 

31.12.1959

ЗО ДОД

ДОО 

родени 

преди 

01.01.1960

ДОО 

родени 

след 

31.12.1959

ДЗПО-

УПФ 

родени 

след 

31.12.1959

ЗО
Фонд 

ТЗПБ

10,58% 8,38% 2.2% 3.2% 10% 13,72% 10,92% 2.80% 4.80% 0,40%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17

СПРАВКА № 1/ МЕСЕЦ АПРИЛ 2018

1 Данка Иванова Изп.директор 751,58 79,52 0,00 0,00 24,05 64,80 583,21 103,12 0,00 0,00 36,07 3,00 893,77

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 563,68 0,00 47,24 12,40 48,96 50,40 404,68 0,00 61,55 15,78 27,06 2,25 670,32

1315,26 79,52 47,24 12,40 73,01 115,20 987,89 103,12 61,55 15,78 63,13 5,25 1564,09

СПРАВКА № 2/ МЕСЕЦ МАЙ 2018

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 510,00 0,00 42,74 11,22 16,32 43,97 395,75 0,00 55,69 14,28 24,48 2,04 606,49

4080,00 215,83 170,95 44,88 130,56 351,78 3166,00 279,89 222,77 57,12 195,84 16,32 4851,94

СПРАВКА № 3/ МЕСЕЦ  ЮНИ 2018

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 510,00 0,00 42,74 11,22 16,32 43,97 395,75 0,00 55,69 14,28 24,48 2,04 606,49

4080,00 215,83 170,95 44,88 130,56 351,78 3166,00 279,89 222,77 57,12 195,84 16,32 4851,94

СПРАВКА № 4/ МЕСЕЦ  ЮЛИ 2018

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

1 Данка Иванова Изп.директор 2040,00 215,83 0,00 0,00 65,28 175,89 1583,00 279,89 0,00 0,00 97,92 8,16 2425,97

2 Ертан Рафи Експерт СВОМР 1530,00 0,00 128,21 33,66 48,96 131,92 1187,25 0,00 167,08 42,84 73,44 6,12 1819,48

3 Назмие Юмерова Счетоводител 1020,00 0,00 85,48 22,44 32,64 87,94 791,50 0,00 111,38 28,56 48,96 4,08 1212,98

4590,00 215,83 213,69 56,10 146,88 395,75 3561,75 279,89 278,46 71,40 220,32 18,36 5458,43

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА 37015,26 1806,16 1671,28 438,76 1215,41 3193,26 28690,39 2342,24 2177,85 558,42 1776,73 148,05 44018,55

СПРАВКА № 7/ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018

СПРАВКА № 8/ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018

СПРАВКА № 9/ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018

СПРАВКА № 5/ МЕСЕЦ АВГУСТ 2018

СПРАВКА № 6/ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2018

ТАБЛИЦА     

     за изплатените възнаграждения и осигуровки по трудови договори

№ ИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

БРУТО 

ЗАПЛАТА 

ПО 

ДОГОВОР

Общ разход 

за 

възстановява

не по ПРСР

СУМА ЗА 

ПОЛУЧАВАН

Е

 
 

 
За 2018 г. сумата на одобрения разход със Заповед № РД 09-743 от 10.08.2018 г. за 
заплати и данъчни и осигурителни вноски е 46 396,66 лева, а сумата на 
изплатените разходи е 44 018,55 лв.  

 
2/  Непреки разходи за периода от 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 
�  За осигуряване на интернет услуги на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа е подписан  договор за срок от една година с интернет доставчик 
„Нераком“ ЕООД. За периода  от 01.06.2018 г. до 31.12.2018 г., доставчика е 
издал фактура с № 0000004014 от 06.06.2018 г. на стойност 102.00 лв., която е 
платена на 29.10.2018 г. 
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� За охраняване на офиса на МИГ-а е подписан  договор за срок от една година с 
„Бат Секюрити“ ЕООД. За периода  от 01.07.2018 г. до 31.09.2018 г., доставчика 
на услугата е издал фактура с № 0000059890 от 02.07.2018 г. на стойност 36.00 
лв., която е платена на 29.10.2018 г.  За периода от 01.10.2018 г. до 31.12.2018 г. 
е издадена втора фактура с №0000061811 от дата 01.10.2018 г. на стойност 
36.00, която е платена на 27.12.2018 г. 
 

� „Ем-Ди Клима“ ЕООД извършва профилактика на климатиците в офиса на 
МИГ Главиница-Ситово и издава фактура на стойност от 100.00 лв. с 
№0000000052 от дата 09.09.2018 г., която е платена на 27.12.2018 г. 

 
Опростените /непреки/ разходи са в рамките на допустимите 15% от определените 
разходи по чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1/2016г за прилагане на подмярка 19.4 от 
ПРСР, а направените разходи са 274.00 лева.  

 
3/ Разходи за възнаграждения на консултанти, външни експерти, 

председатели и секретари на КИП и др. 
    МИГ Главиница-Ситово сключва договор на 01.06.2018 г. със „Станжер“ ЕООД за 
извършване на експертна работа по консултиране изпълнението на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА”, съгласно 
изискванията на Наредба № 22 от 14.12.2015г. на МЗХ за прилагане на подмярка 
19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие" и Наредба № 1 от 22.01.2016г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.4 
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Заложената сума в одобрения 
бюджет на МИГ-а е 10 500.00 лв. Стойността на услугата по договор е 6000.00 лв. 
Услугата е платена след представяне на фактура, приемо-предавателен протокол и 
обстоен доклад от страна на изпълнителя за извършената работа за периода на 
21.12.2018 г. 

 
4/ Командировъчни разходи – командировъчните разходи, извършени от 

МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа за периода от 20.04.2018 г. до 
31.12.2018 г. са извършени при спазване на националното законодателство и 
прилагане на Наредбата за командировките в страната.   По бюджета за 2018 г. са 
планирани 2000.00 лв. за командировки. Изразходени са 1814.10 лв.  В приложената 
таблица са описани по номер, маршрут, командировано лице, задачата, която 
изпълнява, и съответната сума на заповедта. 

 
 

 
ОПИС НА ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА 

Период 20.04.2018 г. - 31.12.2018 г. 
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№ Дата Маршрут Командирован Задача Гориво Дневни Квартирни Обща сума

1 1.6.2018к.к. Албена Данка Иванова
Конференция-Бъдещето 
на Лидер 0,00 60,00 200,00 260,00

2 22.8.2018София Ертан Рафи Общо събрание БНЛМ 92,80 40,00 53,00 185,80

3 22.8.2018София Данка Иванова Общо събрание БНЛМ 0,00 40,00 53,00 93,00

4 6.9.2018Разград Данка Иванова
РА Разград-Заявка за 
авансово плащане 0,00 10,00 0,00 10,00

5 6.9.2018Разград Назмие Юмерова
РА Разград-Заявка за 
авансово плащане 0,00 10,00 0,00 10,00

6 18.9.2018София Данка Иванова Обучение ИСУН 0,00 10,00 0,00 10,00
7 18.9.2018София Ертан Рафи Обучение ИСУН 0,00 10,00 0,00 10,00

8 3.10.2018Силистра Назмие Юмерова

Инспекция по труда, 
получаване на 
Удостоверение 21,60 0,00 0,00 21,60

9 11.10.2018Силистра Ертан Рафи
Асет Банк-запитване за 
овърдрафт 19,53 0,00 0,00 19,53

10 17.10.2018Силистра Ертан Рафи

ПИБ гр.Силистра-
представяне на 
документи 19,80 0,00 0,00 19,80

11 18.10.2018Ситово Ертан Рафи

Община Ситово-
представяне на 
документи за подпис от 
Председател 13,02 0,00 0,00 13,02

12 19.10.2018Ситово Ертан Рафи

Община Ситово-
представяне на 
пълномощно за подпис 
от Председател 13,02 0,00 0,00 13,02

13 24.10.2018Силистра Ертан Рафи
ПИБ представяне на 
Удотоверение -чл.87ал.6 20,30 0,00 0,00 20,30

14 1.11.2018Варна Ертан Рафи Мото Пфое-Оферта 81,77 10,00 0,00 91,77

15 1.11.2018Варна Данка Иванова Мото Пфое-Оферта 0,00 10,00 0,00 10,00

16 1.11.2018Варна Назмие Юмерова Мото Пфое-Оферта 0,00 10,00 0,00 10,00

17 8.11.2018София Данка Иванова Обучение ОПНОИР 0,00 10,00 0,00 10,00

18 8.11.2018София Ертан Рафи Обучение ОПНОИР 161,42 10,00 0,00 171,42

19 8.11.2018София Назмие Юмерова Обучение ОПНОИР 0,00 10,00 0,00 10,00

20 14.11.2018Силистра Ертан Рафи
ПИБ гр.Силистра- 
подписване на Договор 19,55 0,00 0,00 19,55

21 15.11.2018Силистра Ертан Рафи
Нотариус Николов-
заверка на Договор 19,55 0,00 0,00 19,55

22 20.11.2018Ситово Ертан Рафи

Община Ситово-
представяне на Анекс за 
подпис от Председател 24,99 0,00 0,00 24,99

23 21.11.2018Силистра Ертан Рафи
ПИБ представяне на 
Анекс към Договор 19,55 0,00 0,00 19,55

24 10.12.2018София Данка Иванова Обучение ВОМР 0,00 60,00 82,39 142,39
25 10.12.2018София Ертан Рафи Обучение ВОМР 154,70 60,00 82,39 297,09
26 10.12.2018София Назмие Юмерова Обучение ВОМР 0,00 60,00 164,78 224,78

27 18.12.2018Исперих-СилистраЕртан Рафи

МИГ Исперих-
конференция, ОИЦ 
Силистра-отчет за 
дейността 28,43 10,00 0,00 38,43

28 18.12.2018Исперих-СилистраДанка Иванова

МИГ Исперих-
конференция, ОИЦ 
Силистра-отчет за 
дейността 0,00 10,00 0,00 10,00

29 18.12.2018Исперих-СилистраНазмие Юмерова

МИГ Исперих-
конференция, ОИЦ 
Силистра-отчет за 
дейността 0,00 10,00 0,00 10,00

30 28.12.2018Силистра Назмие Юмерова
ПИБ захранване на 
сметка 18,51 0,00 0,00 18,51

1814,10Общо:  
 
 
 
 
 

5/  Разходи за закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и обзавеждане. 
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       МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа сключва договор на 01.10.2018 
г. с „Бизнес група Контакт-Силистра“ ЕООД за доставка на един брой 
мултифункционално устройство /копир, принтер, скенер/ формат А3,  един брой 
метален архивен шкаф, три броя контейнер с чекмеджета за бюро, три броя 
етажерки- високи. След извършената доставка фирмата доставчик представя две 
фактури: 

• фактура с № 1000012473 от 11.10.2018 г. на стойност 1374.64 лв., която е 
платена на 30.11.2018 г. 

• фактура с № 1000012474 от 11.10.2018 г. на стойност 3000.00 лв., която също е 
платена на 30.11.2018 г. 

 
        За закупуване на счетоводен софтуер МИГ сключва договор с „Ерк системи“ 
ЕООД за покупко продажба на програмен продукт „Микроинвест Делта Про“ на 
стойност 372.48 лв. След инсталация на програмата, представяне на фактура и 
подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни се пристъпва към 
заплащане. 

• фактура с № 0000010129 от 19.12.2018 г. на стойност 372.48 лв., която е 
платена на 21.12.2018 г. 
 

              6/ Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за 
изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи. 
 
          МИГ Главиница-Ситово е застраховал наличните машини, съоръжения и 
оборудване в „ЗАД Алианц България“. Застрахователните полици са с 
№08990181880000007  за сума от 18.89 лв. и № 08990181880000014 за сума от 22.03 
лв. , заплатена изцяло по банков път на 15.10.2018 г.  
 
              7/ Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен 
орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие - двудневно 
/или две еднодневни/ обучение за най-малко 10 участника. Тема: " Етапи в 
изпълнението на стратегията за ВОМР". 
 
             МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа сключва договор на 
01.08.2018 г. с  „Деметра Дивелопмънт“  ЕООД за извършване на обучения.    
Едно от обученията е за екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка 
с прилагането на стратегията за местно развитие на тема: "Етапи в изпълнението на 
стратегията за ВОМР". Обучението е проведено на 07.08.2018 г. в гр. Главиница и на 
08.08.2018 г. в с. Ситово. Фактурата за проведеното обучение е издадено под № 
2000000001 от 07.09.2018 г., която е платена на 29.10.2018 г. 
 
               8/ 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. 
 
             Съгласно Решение на Общото събрание от 26.07.2018 г. МИГ Главиница-
Ситово членува в Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ с Председател 
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г-жа Нели Кадиева и Национална асоциация на Местните инициативни групи в 
България с председател Калоян Стойчев. Съответно двете асоциации имат 
встъпителни вноски и годишен членски внос. През 2018 г. МИГ е направила плащане 
към Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ на основание издадена 
фактура с № 0000000055 от 10.09.2018 г. на стойност от 180.00 лв. на 29.10.2018 г., и 
на 07.11.2018 г. към Сдружение НАМИГБ, съгласно разписка с №19 от 31.10.2018 г. 
на стойност от 170 лв. 
        
                 9/ Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, 
такси за издаване на изискуеми документи. 
    За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в 
размер на 265.10 лева от одобрени по бюджет 800,00 лева.  
 

• месец май 2018 г. - 27,50 лв. 

• месец юни 2018 г. - 29,50 лв. 
• месец юли 2018 г. – 27.50 лв. 

• месец август 2018 г. – 28.50 лв. 
• месец септември 2018 г. – 11.00 лв. 
• месец октомври 2018 г. – 72.10 лв. 

• месец ноември 2018 г. – 39.50 лв. 
• месец декември 2018 г. – 29.50 лв. 

 
               

 
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) 
 
1/ В рамките на одобрените дейности за популяризиране на стратегията за 

ВОМР на МИГ е включено проучване: "Стимулиране на предприемачеството на 
територията на СНЦ "МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа". На 
04.09.2018 г. МИГ сключва договор с „Деметра Дивелопмънт“  ЕООД с предмет на 
договор - извършване на горепосоченото проучване.  

Дейността е извършена в срок и включва изследователски инструментариум: 
използвани са изследователски методи в система, която включва: 

- проучване, анализ и синтез, сравнения и аналогия, 
интерпретация на нормативни документи, статистически данни и 
информация от специализирани сайтове; 

- контент – анализ на свързани с тематиката документи; 
- създаване, провеждане, обработка, анализ и сравнителен анализ 
на данни от анкета, свързани с проучване на потенциално 
заинтересовани страни от стимулиране на предприемачеството  
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       Изпълнителят е изготвил проучванията съгласно техническата спецификация и 
имат следното съдържание:  

1. Методология 
2. Еволюция на понятието и на феномена „предприемачество“ 

2.1. Научно-теоретични постановки и развитие на предприемачеството 
2.2. Правни форми на предприемачески бизнес 
2.3. Институционална подкрепа за развитие на предприемачеството 

3. Състояние и перспективи пред предприемачеството на територията на СНЦ 
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
3.1. Социално-икономически характеристики и потенциал на територията 
3.2. Анализ на профила на предприемача и предприемачеството на 
територията 

4. Възможности за стимулиране на предприемачеството на територията на СНЦ  
„ МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 
5. Изводи и препоръки 
 

След представяне на проучването, фирмата издава фактура с № 2000000003 
от 14.12.2018 г. на стойност 4010.00 лв., която е платена на 21.12.2018 г. 
 

- за популяризиране, информиране и публичност: 
 

            1/  За актуализация и поддръжка на интернет страница, в т.ч. Профил на 
купувача е сключен договор на 02.05.2018 г. с „Ерк системи“ ЕООД, със срок до 
31.12.2018 г. на стойност 1200 лв. /по 150 лв. на месец/.  След представяне на доклад 
за извършената работа, приемо- предавателен протокол за страните и издадена 
фактура с №0000010128 от 19.12.2018 г., на стойност 1200.00 лв., МИГ извършва 
плащане на 21.12.2018 г. 
 
             2/ За създаване и реализиране на публикации в регионални 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 
т.ч. покани за прием на проектни предложения. 
          
       Одобрени по бюджет са 30 бр. публикации на обща стойност от 6990.00 лв. От 
тях са реализирани 29 бр. на стойност 6757.00 лв. 
        МИГ сключва договор с „Деметра Дивелопмънт“ ЕООД за  24 бр. публикации, 
реализираните са съобразени с клаузите по договора и са както следва: 
 

1. Публикация във в. Силистренски бряг – бр. 129 (7603)година XXI, 13 -
14  юни  
 
2. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 24 (328) година VI, 21 
юни  
 
3. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 27 (331) година VI, 12 
юли  
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4. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 28 (332) година VI, 19 
юли  
 
5. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 29 (333) година VI, 26 
юли  
 
6. Публикация във в. Силистренски бряг – бр. 163 (7637) година XXI, 31 -
2           септември  
 
7. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 31 (335) година VI, 13 
септември  
 
8. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 33 (337) година VI, 27 
септември  
 
9. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 34 (338) година VI, 04 
октомври  
 
10. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 35 (339) година VI, 11 
октомври  
 
11. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 36 (340) година VI, 18 
октомври  
 
12. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 37 (341) година VI, 25 
октомври  
 
13. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 38 (342) година VI, 01 
ноември  
 
14. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 39 (343) година VI, 08 
ноември  
15. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 40 (344) година VI, 15 
ноември  
 
16. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 41 (345) година VI, 22 
ноември  
 
17. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 42 (346) година VI, 29 
ноември  
 
18. Излъчвания на рекламен аудио-клип по Районна радиостанция Шумен 
на БНР  
 
19. Публикация в регионална електронна медия - https://www.kvorum-
silistra.info/news/13873 - 05.12.2018г. 
 
20. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 43 (347) година VI, 5 
декември  
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21. Публикация в регионална електронна медия - https://www.kvorum-
silistra.info/news/13894 -10.12.2018г. 
 
22. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 44 (348) година VI, 13 
декември  
 
23. Публикация в регионална електронни медия -19.12.2018г. 
https://www.kvorum-silistra.info/news/13943 
 
 
24. Публикация  във в. Силистренска трибуна – бр. 45 (349) година VI, 20 
декември  
 

  След извършените публикации фирмата издава разходооправдателни документи, 
фактура с №2000000002 от 27.11.2018 г. на стойност 2796.00 лв. и фактура с 
№2000000002 от 21.12.2018 г. на стойност 2796.00 лв. И двете фактури са платени 
на 21.12.2018 г. 
 
   За извършване на публикации МИГ сключва договор и със „СНЦ Тутракански 
глас“ за реализиране на 5 броя публикации на обща стойност от 1165.00 лв., както 
следва:  
 

1.     Публикация във в. Тутракански глас – бр. 43, 1-7 Ноември  
 
2.     Публикация във в. Тутракански глас – бр. 44, 8-14 Ноември  
  
3. Публикация във в. Тутракански глас – бр. 45, 15-21 Ноември   
 
4. Публикация във в. Тутракански глас – бр. 47, 29-5 Декември   
 
5. Публикация във в. Тутракански глас – бр. 48, 6-12 Декември   
 

     След извършените публикации СНЦ „Тутракански глас“ издава фактура с 
№0000000982 от 06.12.2018 г. на стойност 1165.00 лв. Фактурата е платена на 
28.12.2018 г. 
 

3/ Печатни и рекламни материали. 
 
 На 04.09.2018 г. МИГ сключва договор с „Пъстроцвят“ ЕООД с предмет- 

изработване на брошури и други печатни материали, рекламни материали, свързани с 
популяризиране дейността на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа, 
както следва: 
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 Пълноцветен информационен бюлетин за СВОМР и дейността на 
МИГ размер А4, от 8 до 12 страници

брой 1500 3,50 5250,00

Пълноцветни листовки размер А4, за представяне на всички мерки 
от СВОМР /общо 10/ - 10 вида листовки в общ тираж 1000 броя 

брой 1000 1,10 1100,00

Пълноцветни листовки размер А4, сгънати на 3, за общо 
представяне на мерките от СВОМР и наличния бюджет по всяка 
мярка от ПРСР

брой 1000 1,00 1000,00

Пълноцветни листовки размер А4, сгънати на 3, за общо 
представяне на мерките от СВОМР и наличния бюджет по всяка 
мярка от ОПРЧР и ОПНОИР

брой 500 1,00 500,00

Стенен работен календар за 2019г. с пълноцветна глава по 
индивидуален проект

брой 100 4,50 450,00

Пълноцветно джобно календарче за 2019г.  по индивидуален 
проект, размер 90/60 мм

брой 1000 0,20 200,00

Пълноцветна рекламна керамична чаша 200 мл. брой 100 5,00 500,00

Тефтер /календар/ бележник за 2019г., размер А5, твърда корица и 
индивидуален дизайн

брой 100 9,00 900,00

 Химикал рекламен, пластмасов с пълноцветен печат брой 200 1,80 360,00

Рекламна шапка /тип бейзболна/ с пълноцветен печат брой 100 3,10 310,00
Рекламна тениска, текстил 150 гр. с пълноцветен трансферен 
печат, различни размери

брой 100 10,00 1000,00

Рекламна флаш памет тип кредитна карта, с двустранен 
пълноцветен печат

брой 50 16,10 805,00

Визитни картички /двустранен печат/ брой 400 0,30 120,00
Подаръчна, рекламна, хартиена чанта с пълноцветен печат и 
размер по-голям от A4

брой 200 1,90 380,00

Пълноцветни папки за листи А4 брой 300 2,00 600,00

Рекламен двустранен ключодържател с пълноцветен печат брой 100 1,00 100,00

Рекламен голям несгъваем чадър с пълноцветен печат брой 50 16,20 810,00

Пълноцветен банер със стойка, размер 80/180 см, материал винил 
+ капси

брой 1 120,00 120,00

Пълноцветен настолен банер със стойка, размер 28/48 см, 
материал винил + капси

брой 1 30,00 30,00

 Изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на 
МИГ

брой 1 160,00 160,00

Общо: 14695,00

Печатни и рекламни материали

 
 

           Материали са изработени и предадени съобразно срока по договор. Фирмата 
издава три фактури на обща стойност 14 695.00 лв, която е платена на 21.12.2018 г.  
 

�   фактура № 0000000365 от 26.11.2018 г. на стойност 7850.00 лв. 
�   фактура № 0000000366 от 03.12.2018 г. на стойност 3720.00 лв. 
�   фактура № 0000000367 от 03.12.2018 г. на стойност 2935.00 лв. 
�   фактура № 0000000369 от 03.12.2018 г. на стойност 190.00 лв. 

 
           Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията за 
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020г. На всички рекламни материали са поставени: емблемата на 
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ЕС, общото лого на програмен период 2014-2020г, упоменат е финансиращият фонд, 
както и Европейските структурни и инвестиционни фондове.  
 
 4/ Разходи свързани с изготвяне на материали, подпомагащи 
потенциалните получатели на финансова помощ при разработването на 
дейности и подготовката на заявления. 
 
          На същата дата- 04.09.2018 г. МИГ сключва договор и със „Станжер“  ЕООД за 
изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните получатели на финансова 
помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления – да разпише, 
изработи и отпечата 6 броя  „ Ръководство на бенефициента“ по мерки 4.1, 4.2, 6.4, 
3.9, 1.7 и 2.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Главиница-Ситово, включващ 
указания за кандидатстване, примери за добри практики и други насоки в тираж 50 
броя за всяко ръководство. Общата стойност на поръчката е 9000.00 лв., приета с 
приемо-предавателен протокол на 27.11.2018 г., фактурирана с фактура 
№0000000143 от 27.11.2018 г. и платена по банкова сметка на доставчика на 
21.12.2018 год.  Информационната книжка се използва от служителите на МИГ при 
провеждане на консултации с цел запознаване на заинтересованите страни с мерките 
от СВОМР, целта и обхвата, допустимите дейности и разходи, допустимите 
получатели, финансови параметри, интензитет на финансовата помощ и размер на 
бюджета по мярката, както и критерии за избор на проекти. Информационната 
книжка служи за подпомагане на бенефициентите за идентифициране на мярката и 
фонда за финансиране на проектната им идея.   
 

- 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 
  
 5/ Организирани и проведени са три обучения, съгласно договор 
сключен със „Деметра Дивелопмънт“ ЕООД на 01.08.2018 г. на теми: 
 

� "Повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива на базата 
на успешни практики по подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС", за местни 
лидери и уязвими групи. Обучението бе проведено на 04.09.2018 г. в 
заседателна зала на община Главиница в гр. Главиница и на 05.09.2018 г. в 
заседателна зала на община Ситово в с. Ситово. На участниците в обучението 
предварително бяха раздадени обучителни материали- листовка с примери за 
успешни практики, списък с примери за одобрени проекти по стратегии за 
местно развитие, въпроси за размисъл и дискусия. По време на презентациите 
присъстващите поставяха конкретни въпроси, по които получиха 
допълнителни разяснения. Между разглеждането на отделните подтеми за 
участниците в обучението бяха предвидени кафе-паузи и време за обяд. 

 
� "Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти 
към СВОМР на МИГ", за потенциални бенефициенти.  Обучението бе 
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проведено в два последователни дни на 07.08.2018 г. в заседателната зала на 
община Ситово и на 08.08.2018 г. в заседателна зала община Главиница. . На 
участниците в обучението предварително бяха раздадени обучителни 
материали- работна тетрадка с ключови моменти от презентациите по темата 
и кратки указания за подаване на формуляр за кандидатстване чрез ИСУН 
2020. По време на презентациите присъстващите поставяха конкретни 
въпроси, по които получиха разяснения и демонстрация как се работи в 
реалната среда на ИСУН. Между разглеждането на отделните подтеми за 
участниците в обучението бяха предвидени кафе-паузи и време за обяд. 
 

� "Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към СВОМР на МИГ", за 
потенциални бенефициенти. Обучението бе проведено на 04.09.2018 г. в 
заседателна зала на община Ситово, с. Ситово и на 05.09.2018 г. в заседателна 
зала на община Главиница в гр. Главиница. На участниците бяха раздадени 
разпечатки със слайдовете на лекциите. По време на презентациите 
присъстващите поставяха конкретни въпроси, по които получиха  разяснения, 
а след всяка лекция се дискутира детайлно как разглежданата тематика може 
да се реализира на територията на МИГ. Между разглеждането на отделните 
модули за участниците в обучението бяха предвидени кафе-паузи. 

 
    След представяне на списъците на участниците, материали от обучението, 
доклад за обучението от лектора и снимки се подписа приемо-предавателен 
протокол от двете страни и се извършва плащане на 29.10.2018 г. на  фактура 
под № 2000000001 от 07.09.2018 г. 

 
              6/ Проведени информационни събития за популяризиране дейността 
на СНЦ „МИГ Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа“. 
 
               Проведени са информационни срещи по населени места на територията на 
МИГ и конференция, по предварително обявен и одобрен график от  Управляващите 
органи, с които МИГ е подписала споразумение за изпълнение на стратегия. За 
провеждането им е сключен договор със „Станжер“ ЕООД, съгласно следния график: 
 

1.  Конференция: 
 

- На 14.06.2018 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община 
Главиница 

 
2.     Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души: 

-   На 05.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Стефан Караджа 

-   На 05.07.2018 г. от 14.00 часа в с. Черногор 

-   На 06.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Зебил 

-   На 06.07.2018 г. от 14.00 часа в с. Звенимир 



17 
 

-   На 09.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Зафирово  

-   На 09.07.2018 г. от 14.00 часа в с Малък Преславец 

-   На 10.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Босна  

-   На 10.07.2018 г. от 14.00 часа в с. Добротица 

-   На 11.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Калугерене 

-   На 11.07.2018 г. от 14.00 часа в с. Ножарево 

 
3. Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души: 

- На 04.07.2018 г. от 10.00 часа в гр. Главиница 

- На 04.07.2018 г. от 10.00 часа в с. Ситово 

       По време на проведените срещи се представи одобрената Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 
която ще се прилага през програмния период 2014-2020 г. в т.ч. представяне на 
мерките от Програмата за развитие на селските райони, ОП „Развитие на човешките 
ресурси    “, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, включени в 
Стратегията. Представен беше индикативния времеви график за прием на проектни 
предложения. Присъстваха представители на различни заинтересовани страни от 
територията. След представяне на списъците на участниците, материали от 
обучението, доклад за обучението от лектора и снимки се подписа приемо-
предавателен протокол от двете страни и се извършва плащане на 29.10.2018 г. на  
фактура под № 1000000001 от 31.08.2018 г. 

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 

Единичн
а цена, 
лв. 

Обща 
стойност, 
лв. 

Извъ
ршва
не на 
дейно
стта 
ДА/Н
Е 

Обща стойност 
на извършените 

разходи 
съгласно 

подадени заявки 
за плащане, лв. 

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ 

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 

1. Възнаграждение на Изпълнителен 
директор (пълен работен ден) 

месец 8,5 2040,00 17340,00 ДА 17071,58 

1.2. Възнаграждение на Експерт по 
прилагане на СВОМР (пълен работен 
ден) 

месец 8,5 1530,00 13005,00 ДА 12803,68 

1.3. Възнаграждение на Счетоводител 
(пълен работен ден) 

месец 8,5 1020,00 8670,00 ДА 7140,00 

1.4. Социални и здравни осигуровки за 
персонала за сметка на работодателя - 
18,92 % за 2018г. 

месец 8,5 868,43 7381,66 ДА 7003,29 

Общо:  

  

46396,66   44018,55 
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от работодателя  

2. Непреки разходи 
съгласно чл. 9, ал. 2, 
т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 
18   до 15% от 
разходите по чл. 9, 
ал.2, т.1  

2.1. Разходи за услуги, свързани с 
прилагането на стратегията (правни, 
счетоводни, одиторски и други); Разходи 
за наем на офис; Разходи за комуникация 
и външни услуги (телефон, интернет, 
пощенски услуги, куриерски услуги, 
топло- и електроенергия, вода, охрана на 
офиса, електронен подпис и други); 
Разходи за закупуване на офис 
консумативи и канцеларски материали; 
Разходи за наем на лек автомобил с под 
150 к.с. и с над 5+1 места за МИГ, които 
нямат закупен лек автомобил по реда на 
тази наредба или на Наредба № 23 от 
2009г.; Разходи за закупуване на гориво 
за лек автомобил; Други непредвидени 
оперативни разходи, необходими за 
функционирането на офиса; 

година 1 6959,50 6959,50 ДА 274,00 

Общо:  

  

6959,50   274,00 

3. 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 за експерти, оценяващи и 
извършващи избор на проекти - за 
административно съответствие и 
допустимост 

за 
проект 

70 70,00 4900,00 НЕ   

3.2. Разходи за възнаграждения и 
осигуровки за експерти, оценяващи и 
извършващи избор на проекти - за 
техническа и финансова оценка 

за 
проект 

70 80,00 5600,00 НЕ   

3.3. Разходи за възнаграждения на 
консултанти, външни експерти, 
председатели и секретари на КИП и др. 

човекоде
н 

70 150,00 10500,00 ДА 6000,00 

Общо:  

  

21000,00   6000,00 

4.  Разходи за 
командировки на 
екипа и членовете 
на колективния 
върховен орган на 
МИГ съгласно 
Наредбата за 
командировките в 
страната и 
Наредбата за 
служебните 
командировки и 
специализации в 
чужбина 

4.1. Разходи за командировки на екипа и 
членовете на колективния върховен 
орган на МИГ съгласно Наредбата за 
командировките в страната и Наредбата 
за служебните командировки и 
специализации в чужбина 

година 1 2000,00 2000,00 ДА 1814,10 

Общо:  

  

2000,00   1814,10 

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

5.1. Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане - мултифункционално 
устройство /копир,принтер,скенер/ - 
формат А3 

брой 1 3000,00 3000,00 ДА 3000,00 

5.2. Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане - закупуване на счетоводен 
софтуер 

брой 1 1000,00 1000,00 ДА 372,48 

5.3. Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане - метален архивен шкаф 

брой 1 373,84 373,84 ДА 373,84 
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5.4. Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане - контейнер с 
чекмеджета за бюро 

брой 3 154,80 464,40 ДА 464,40 

5.5. Разходи за закупуване на офис 
техника, в т. ч. правен и счетоводен 
софтуер и офис оборудване и 
обзавеждане - етажерка висока 

брой 3 178,80 536,40 ДА 536,40 

Общо: 

  

5374,64   4747,12 

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 
2009г. и разходи за 
техническо 
обслужване и 
годишни винетни 
такси за лек 
автомобил 

6.1. Разходи за закупуване на лек 
автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 
места за осигуряване мобилност на 
екипа на МИГ 

година 1 30000,00 30000,00 НЕ   

6.2. Разходи за техническо обслужване и 
годишни винетни такси за лек автомобил 

година 1 1447,60 1447,60 НЕ   

Общо: 

  

31447,60   0,00 

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 на Наредба № 
23 от 2009г. 

7.1 Разходи за застраховане на закупени 
след подписване на договора за 
изпълнение на стратегия дълготрайни 
материални активи по реда на тази 
наредба, както и на такива, закупени по 
реда на Наредба № 23 от 2009г. 

година 1 2000,00 2000,00 ДА 40,92 

Общо: 

  

2000,00   40,92 

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

8.1. Разходи за обучения на екипа и 
членовете на колективния върховен 
орган във връзка с прилагането на 
стратегията за местно развитие - 
двудневно /или две еднодневни/ 
обучение за най-малко 10 участника. 
Тема: "Етапи в изпълнението на 
стратегията за ВОМР" 

година 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00 

8.2. Разходи за обучения на екипа и 
членовете на колективния върховен 
орган във връзка с прилагането на 
стратегията за местно развитие - Такси 
за участия в обучения на екипа /средна 
цена 300 лв. за обучение/ 

година 1 900,00 900,00 НЕ   

Общо: 

  

2120,00   1220,00 

9. Разходи, свързани с 
публични 
отношения, разходи 
за организиране на 
срещи на МИГ, 
разходи за работа в 
мрежа, участие на 
екипа и членовете 

9.1. Разходи за организиране на срещи: 
посещение на МИГ от България. 
Разходите включват: пътни, нощувки, 
храна/дневни и др. свързани с 
логистиката по организиране на срещите 
за 10 бр. представители на МИГ 
Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа 

брой 1 2 750,00 2 750,00 НЕ   
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на колективния 
върховен орган в 
срещи с други МИГ 
и други 

Общо: 

  

2750,00   0,00 

10. 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 

10.1. 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 

година 1 600,00 600,00 ДА 350,00 

Общо: 

  

600,00   350,00 

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

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

година 1 800,00 800,00 ДА 265,10 

Общо: 

  

800,00   265,10 

ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЯТА НА МИГ   

121448,40   58729,79 

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

1.1 Проучване: "Стимулиране на 
предприемачеството на територията на 
СНЦ "МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа" 

брой 1 4010,00 4010,00 ДА 4010,00 

              

Общо: 

  

4010,00   4010,00 

2. Разходи за 
популяризиране, 
информиране и 
публичност 

2.1. За актуализация и поддръжка на 
интернет страница, в т.ч. Профил на 
купувача 

година 1 1224,00 1224,00 ДА 1200,00 

2.2. За създаване и реализиране на 
публикации в регионални 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 
т.ч. покани за прием на проектни 
предложения 

брой 30 233,00 6990,00 ДА 6757,00 

2.3. Разходи за печатни материали:             

2.3.1. Подготовка и издаване на 
пълноцветен информационен бюлетин за 
СВОМР и дейността на МИГ, /три пъти 
годишно х 500 броя/, размер А4, от 8 до 
12 страници 

брой 1500 3,50 5250,00 ДА 5250,00 

2.3.2. Отпечатване на пълноцветни 
листовки размер А4, за представяне на 
всички мерки от СВОМР /общо 10/ - 10 
вида листовки в общ тираж 1000 броя  

брой 1000 1,10 1100,00 ДА 1100,00 

2.3.3. Отпечатване на пълноцветни 
листовки размер А4, сгънати на 3, за 
общо представяне на мерките от СВОМР 
и наличния бюджет по всяка мярка от 
ПРСР 

брой 1000 1,00 1000,00 ДА 1000,00 

2.3.4. Отпечатване на пълноцветни 
листовки размер А4, сгънати на 3, за 
общо представяне на мерките от СВОМР 
и наличния бюджет по всяка мярка от 

брой 500 1,00 500,00 ДА 500,00 
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ОПРЧР и ОПНОИР 

2.3.5. Отпечатване на Насоки за 
кандидастване с проекти по мерките от 
СВОМР /печат и предпечат/ за 10 мерки 
общо 600 бр. 

брой 600 8,00 4 800,00 

НЕ 

0,00 

2.4. Разходи за рекламни материали:             

2.4.1. Изработка на стенен работен 
календар за 2019г. с пълноцветна глава 
по индивидуален проект 

брой 100 4,50 450,00 ДА 450,00 

2.4.2. Изработка на пълноцветно джобно 
календарче за 2019г.  по индивидуален 
проект, размер 90/60 мм 

брой 1000 0,20 200,00 ДА 200,00 

2.4.3. Изработка на пълноцветна 
рекламна керамична чаша 200 мл. 

брой 100 5,00 500,00 ДА 500,00 

2.4.4. Изработка на тефтер /календар/ 
бележник за 2019г., размер А5, твърда 
корица и индивидуален дизайн 

брой 100 9,00 900,00 ДА 900,00 

2.4.5. Химикал рекламен, пластмасов с 
пълноцветен печат 

брой 200 1,80 360,00 ДА 360,00 

2.4.6. Изработка на рекламна шапка /тип 
бейзболна/ с пълноцветен печат 

брой 100 3,10 310,00 ДА 310,00 

2.4.7. Изработка на рекламна тениска, 
текстил 150 гр. с пълноцветен 
трансферен печат, различни размери 

брой 100 10,00 1000,00 ДА 1000,00 

2.4.8. Изработка на рекламна флаш 
памет тип кредитна карта, с двустранен 
пълноцветен печат 

брой 50 16,10 805,00 ДА 805,00 

2.4.9. Изработване на визитни картички 
/двустранен печат/ 

брой 400 0,30 120,00 
ДА 

120,00 

2.4.10. Изработка на подаръчна, 
рекламна, хартиена чанта с пълноцветен 
печат и размер по-голям от A4 

брой 200 1,90 380,00 ДА 380,00 

2.4.11. Изработка на пълноцветни папки 
за листи А4 

брой 300 2,00 600,00 ДА 600,00 

2.4.12. Изработка на рекламен 
двустранен ключодържател с 
пълноцветен печат 

брой 100 1,00 100,00 ДА 100,00 

2.4.13. Изработка на рекламен голям 
несгъваем чадър с пълноцветен печат 

брой 50 16,20 810,00 ДА 810,00 

2.4.14. Изработка на пълноцветен банер 
със стойка, размер 80/180 см, материал 
винил + капси 

брой 1 120,00 120,00 ДА 120,00 

2.4.15. Изработка на пълноцветен 
настолен банер със стойка, размер 28/48 
см, материал винил + капси 

брой 1 30,00 30,00 ДА 30,00 

2.4. Преводи  стр 100 15,00 1500,00 НЕ 0,00 

2.5. Изработка и монтаж на табели и 
билбордове за популяризиране на МИГ 

брой 1 200,00 200,00 ДА 160,00 

2.6. Свързани с изготвяне на материали, 
подпомагащи потенциалните получатели 
на финансова помощ при разработването 
на дейности и подготовката на 
заявления: Възлагане на разписването, 
изработката и отпечатването на 
"Ръководство на бенефициента" по 
мерки 4.1., 4.2, 6.4, 3.9, 1.7 и 2.1 от 
стратегията за ВОМР. - тираж 50 броя за 
всяко ръководство 

брой 6 1500,00 9000,00 ДА 9000,00 
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Общо: 

      
38249,00   31652,00 

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 

3.1. Обучение за местни лидери и 
уязвими групи двудневно /или две 
еднодневни/ за 10 души - тема: 
"Повишаване на обществената 
активност и бизнес-инициатива на 
базата на успешни практики по 
подхода Лидер /ВОМР/ от България и 
ЕС" 

брой 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00 

3.2. Обучение за потенциални 
бенефициенти двудневно /или две 
еднодневни/ за 10 души - тема: 
"Подготовка, оценка и мониторинг на 
проекти към СВОМР на МИГ" 

брой 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00 

3.3. Обучение за потенциални 
бенефициенти двудневно /или две 
еднодневни/ за 10 души - тема: 
"Електронно подаване и електронно 
отчитане в ИСУН 2020 на проекти 
към СВОМР на МИГ" 

брой 1 1220,00 1220,00 ДА 1220,00 

3.4. Конференция /еднодневна/ за 50 
души 

брой 1 940,00 940,00 ДА 940,00 

3.5. Работна/информационна среща 
/еднодневна/ за 10 души 

брой 10 210,00 2100,00 ДА 2100,00 

3.6. Работна/информационна среща 
/еднодневна/ за 20 души 

брой 2 380,00 760,00 ДА 760,00 

Общо: 

  

7460,00 

  

7460,00 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 49 719,00 

  

43122,00 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА 
171 167,40   101 851,79 

 
 
 
Таблица 2 – Индикатори 
 

 
 

44..  Възникнали проблеми. (когато е приложимо).     
 

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и 
предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

5 33  14 52 

Брой на участниците в 
обучения 

4 23 2 58 87 

Брой на участниците в 
семинари и 
информационни срещи 

5 87 2 130 224 
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     НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 
 
 
          5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 
приложимо).    

 
НЕПРИЛОЖИМО за настоящия отчетен период 

 
 

Дата: 29.01.2019 г. 

 

Представляващ МИГ: /п/ 

 Сезгин Алиибрям – председател на УС 

Име, фамилия, подпис 
 

 


