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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 Куклен - Асеновград 

 

 

Период на отчитане 
 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.  

Номер на договора за изпълнение 

на стратегия за ВОМР 

 

РД-50-33/19.04.2018 г. 

ЕИК на МИГ 
 

177161024 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 
гр. Куклен ул. „Христо Г. Данов“ № 21 офис 3,4,5 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Петър Ставрев Петров 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

тел. +359 887 836 635  

e-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com    

Официален уеб сайт: mig-kuklen-asenovgrad.eu 

 

 

 

 

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

http://www.mig-kuklen-asenovgrad.eu/
mailto:kuklenasenovgrad@hotmail.com
http://mig-kuklen-asenovgrad.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)  

 

Извършените дейности за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в МИГ „Куклен-

Асеновград“ са част от стратегията за ВОМР № РД-50-33/19.04.2018 г. заложени в плана за 

действие за всяка отчетна година, с цел развитие на района на териториите на Община 

Куклен и Община Асеновград. 

1.1. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително 

споразумение: 

На 16.02.2021 г. бе подписано допълнително споразумение № РД50-33/16.02.2021 г., 

касаещо изменение на средствата по стратегията; 

На 18.08.2021 г. бе получена Заповед  № РД09-862/18.08.2021 г. от Министерство на 

земеделието, храните и горите за увеличаване на бюджета по Стратегията с допълнителни 

799 000 лв. средства насочени както към местни бенефициенти, така и за текущи разходи и 

популяризиране на Стратегията, съгласно подадени Заявления с наш изх. № МЗХ-06-

3/28.07.2021 г. и изх. № МЗХ-06-1/28.05.2021 г. 

На 19.11.2021 г. бе подписано Допълнително споразумение към стратегията за 

увеличаване на средствата по бюджета в размер на 799 000 лв. № РД50-33 от 19.11.2021 г. 

1.2. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на 

програми или ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на 

посещенията: 

На 25.01.2021 т. бе извършено посещение на място от служители на Министерство 

на земеделието, храните и горите, потвърдено с Протокол за извънредно посещение на 

място по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“, с наш 

вх. № МЗХ-03/25.01.2021 г. – няма констатирани пропуски или нарушения. 

1.3. Дейности, свързани с управлението на стратегията, в т.ч. органите на 

управление: 

http://www.mig-kuklen-asenovgrad.eu/
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Сдружение „Местна инициативна група – Куклен – Асеновград“ е създадено в 

резултат на изпълнение на проект по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности по 

подхода "Водено от общностите местно развитие"" на ПРСР 2014-2020 г.  

Адреса на управление е: гр. Куклен 4101, обл. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 21, 

Търговски комплекс, ет. 2, офиси 3, 4 и 5. 

Предмета на дейност на Сдружението е да подобрява качеството на живот на 

територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, като съдейства за ефективно прилагане на 

подхода ВОМР чрез „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – 

Европа инвестира в селските райони” изпълнение на стратегията.  

Сдружението е учредено на Учредително събрание през 2017 г. и е регистрирано с 

Решение № 182 от 09.05.2017 г. на Окръжен съд – Пловдив.  

В териториалния обхват на МИГ „Куклен-Асеновград“ са включени общо 34 

населени места: 6 населени места от територията на Община Куклен (1) гр. Куклен; 2) с. 

Добралък; 3) с. Гълъбово; 4) с. Руен; 5) с. Цар Калоян; 6) с. Яврово) и 28 от територията на 

Община Асеновград, без административния център – гр. Асеновград в строителните му 

граници (1) с. Врата; 2) с. Жълт Камък; 3) с. Конуш; 4) с. Мостово; 5) с. Нови извор; 6) с. 

Стоево; 7) с. Червен; 8) с. Бачково; 9) с. Горнослав; 10) с. Златовръх; 11) с. Косово; 12) с. 

Мулдава; 13) с. Орешец; 14) с. Тополово; 15) с. Бор; 16) с. Добростан; 17) с. Избегли; 18) с. 

Леново; 19) с. Нареченски бани; 20) с. Патриарх Евтимово; 21) с. Три могили; 22) с. Боянци; 

23) с. Долнослав; 24) с. Козаново; 25) с. Лясково; 26) с. Новаково; 27) с. Сини Връх; 28) с. 

Узуново). 

Стратегията е многофондова, предвидени са мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 

Прилагане на многофондово ВОМР позволява на територията да се приложи целенасочена 

и интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията и за преодоляване 

на наличните проблеми. Органи за управление на Сдружение МИГ „Куклен-Асеновград“:  

1. Общо събрание (ОС);  

2. Управителен съвет (УС);  

3. Председател на Управителния съвет;  

4. Изпълнителен директор;  
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5. Експерти по прилагане на Стратегията за ВОМР; 

6. Допълнителен административен персонал: счетоводител; технически асистент, 

създадени по решение на Управителния съвет.  

Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. 

Дейността му се ръководи от Председателя на УС. МИГ „Куклен-Асеновград“ включва в 

колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната 

общност.  

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС) е колективен върховен орган на Сдружението и включва 

представители на над 50% от населените места на територията на МИГ – Куклен – 

Асеновград. Общото събрание е съставено от 45 лица, разпределени по сектори както 

следва:  

Публичен сектор (2 бр. членове) – 4,44% от членовете - Община Куклен; и Община 

Асеновград;  

Стопански сектор (21 бр. членове) – 46,67 % от членовете: 

- Юридически лица (ЕТ, ЕООД, ООД) – 8 бр. членове;  

- Физически лица – Земеделски производители – 13 бр. членове;  

Нестопански сектор (22 бр. членове) – 48,89 % от членовете:  

- Физически лица – 8 бр. членове;  

- Народни читалища – 5 бр. членове;  

- Спортни клубове регистрирани като сдружения с нестопанска цел – 6 бр. членове;  

- Сдружения с нестопанска цел – 2 бр. членове;  

- Фондации – 1 бр. членове.  

Общото събрани включва представители на всички идентифицирани заинтересувани 

групи на територията на МИГ – Куклен – Асеновград:  

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и 

са спазени всички изисквания на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. да има 

дял на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 
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представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния 

управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас 

съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  

През периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г. са проведени 13 заседания на 

Колективния управителен орган и 1 заседание на Колективния върховен орган на 

сдружението. Всички протоколи от заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ 

„МИГ – Куклен-Асеновград“: https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ 

1.3.1. Промяна в състава на Колективния управителен орган (УС) на МИГ 

„Куклен-Асеновград“: 

През отчетния период бе подадено Уведомление за промяна на представляващия на 

дружеството „ЕЛФ 515“ ЕООД, с което се заличава като едноличен собственик на капитала 

Илица Даскалова и се приема Веселин Георгиев Маринков.  

Считано от 27.04.2021 г., УС се състои от следните членове: 

сектор № Име/НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

СЕДАЛИЩЕ, 

АДРЕС НА 

УПРАВЛЕНИЕ/ 

ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА 

СТРАНА 

п
у

б
л

и
ч

ен
 

1. Община Асеновград 
инж. Петър Ставрев 

Петров 

гр. Асеновград,  

пл. "Акад. Н. 

Хайтов" №9 

Местно 

самоуправление 

2. ОБЩИНА КУКЛЕН 
Тефика  Рахим 

Реджебова 

гр. Куклен, ул. 

„Ал. 

Стамболийски” 

№43 

Местно 

самоуправление 

      

н
ес

т
о

п
а
н

ск
и

 

3. 

СНЦ „Волейболен клуб 

Тополово” 

ЕИК 176858344 

Димитър Илиев 

Илиев 

с. Тополово, 

общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. 

„Отец Паисий” 

№27 

НПО 

 

4. 

 

Елена Илиева Апостолова 

ЕГН: 8207114537 
 

гр. Куклен, ул. 

„Възраждане“ 

№2 

гражданин 
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сектор № Име/НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

СЕДАЛИЩЕ, 

АДРЕС НА 

УПРАВЛЕНИЕ/ 

ПОСТОЯНЕН 

АДРЕС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА 

СТРАНА 

      

С
т
о
п

а
н

ск
и

 

 

5. 

“ЛЕСОВАЛ” ООД 

ЕИК:203769276 

Тенчо Петков 

Василев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк”  №21 

малко предприятие 

6. 

 

“ЕЛФ 515” ЕООД 

ЕИК: 200798881 

Веселин Георгиев 

Маринков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив 

ул. „Aлександър 

Стамболийски” 

№124 

микропредприятие 

7. 

Запрян Борисов Ангелов 

ЕГН: 6103018543 

 

 

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Бели Брези“ №1 

Земеделски 

производител 

 

1.3.2. Промяна в състава на Колективния върховен орагн (ОС) на МИГ 

„Куклен-Асеновград“: 

На 25.05.2021 г. бе проведено Общо събрание на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“, с 

което бе приета следната промяна в състава на членовете на ОС, а именно: промяна на 

представителя на дружеството „ТЯКОВЕ“ ЕООД от Георги Костадинов Павлов на 

Костадин Георгиев Павлов, и приемането на заявление за членство на основание чл. 20, ал. 

4 и 6 от Устава на дружеството на лицето Верадин Емилов Митков, като представител на 

гражданската квота. Промяната е одобрена от Министерство на земеделието, храните и 

горите с тяхно писмо изх. № № 19-19-2-02-10/30.08.2021 г. и наш вх. № МЗХ-11-

1/03.09.2021 г. 

Така списъкът на Колективния върховен орган към 30.09.2021 г. е както следва: 

Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

публичен 1. Община Асеновград 
инж. Петър 

Ставрев Петров 

гр. Асеновград,  пл. 

"Акад. Н. Хайтов" 9 

Местно 

самоуправление 
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Сектор  № Име/Наименование 
Представител в 

МИГ 

Седалище, адрес на 

управление/ 

Постоянен адрес 

Заинтересована 

страна 

публичен 2. Община Куклен 

Христо 

Божидаров 

Божинов 

гр. Куклен, ул. „Ал. 

Стамболийски” №43 

Местно 

самоуправление 

      

нестопански 1. 

СНЦ „Волейболен клуб 

Тополово” 

ЕИК 176858344 

Димитър Илиев 

Илиев 

с. Тополово, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. „Отец 

Паисий” №27 

НПО 

нестопански 2. 

НЧ „Христо Ботев - 

1919” с. Избегли 

БУЛСТАТ 000456751 

Марияна 

Атанасова 

Илиева 

с. Избегли, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив 

читалище 

нестопански 3. 

Сдружение „ФК 

АТЛЕТИК – гр. Куклен” 

ЕИК 825305462 

Момчил 

Стефанов 

Мавров 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Ал. 

Стамболийски” 43 

НПО 

нестопански 

 

4. 

 

 

ФОНДАЦИЯ „ТРАКИ”   

ЕИК 177065129 

Неофит Тодоров 

Чолаков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Бяла 

Черква” № 44 

НПО 

нестопански 

 

5. 

 

Сдружение „Спортен 

клуб по джудо Аякс”  

ЕИК 177042988 

Лъчезар 

Георгиев 

Харалампиев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Ал. 

Стамболисйки” 

№115 

НПО 

нестопански 

 

6. 

 

„Национално сдружение 

за социално 

сътрудничество и 

партньорство” 

ЕИК 177014519 

Иванка Петкова 

Петкова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Георги 

Бенковски” №15 

НПО 

нестопански 

 

7. 

 

Спортен клуб по тенис 

на маса „Атлетик-17-

Куклен” БУЛСТАТ 

177146830 

Весела 

Георгиева 

Дончева 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Иван 

Вазов” №25 

НПО 

нестопански 8. 

СНЦ „Баскетболен клуб 

Атлетик 95” 

ЕИК 175900573 

Атанас 

Костадинов 

Атанасов 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул 

„Оборище” № 31 

НПО 

нестопански 9. 
Величка Василева 

Атанасова 
 

с.Тополово, 

общ.Асеновград, 

обл.Пловдив, 

ул.”Бряст”№6 

гражданин 
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страна 

нестопански 10. 
Тодорка Ангелова 

Обрейкова 
 

Гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул.” Яне 

Сандански” №7 

гражданин 

нестопански 11. Иван Илиев Смилянов  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „ 

Персенк” №21 

гражданин 

нестопански 12. Стойчо Илиев Сарафов  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк” №23 

гражданин 

нестопански 13. Иван Йорданов Горев  
гр. Куклен, ул. „ 

Дружба” 1А 
гражданин 

нестопански 14. 
Илия Георгиев 

Бараболов 
 

гр. Куклен, ул. 

„Радецки“ №4  
гражданин 

нестопански 15. Верадин Емилов Митков  
Гр. Куклен, ул 

Плиска №5 
гражданин 

нестопански 16. Иван Василев Панайотов  
с. Руен. общ. Куклен, 

ул. „Св. Тодор“ № 16 
гражданин 

нестопански 17. 
Елена Илиева 

Апостолова 
 

гр. Куклен, ул. 

„Възраждане“ № 2 
гражданин 

нестопански 18. 

НЧ „Звезда - 1928г.“ - с. 

Леново 

БУЛСТАТ 000456395 

Желязка 

Александрова 

Кузмова 

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Христо Ботев“ № 1 

читалище 

      

стопански 1. 

ЕТ „Къщата с бамбука“ 

Димитър Стоянов 

ЕИК 115792043 

Димитър 

Лазаров Стоянов 

с. Бачково, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив, ул. „ 

Освобождение” №26 

микропредприятие 

стопански 2. 
„ЛЕСОВАЛ“ ООД 

ЕИК 203769276 

Тенчо Петков 

Василев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Персенк” № 21 

малко предприятие 

стопански 3. 
“ЕЛФ 515” ЕООД 

ЕИК 200798881 

Веселин 

Георгиев 

Маринков 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив 

ул. Александър 

Стамболийски № 124 

микропредприятие 

стопански 4. 
„КОНСТАНС“ ЕООД 

ЕИК 115857384 

Гергана 

Стефанова 

Павлова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Дружба” № 1 

Малко 

предприятие 
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управление/ 

Постоянен адрес 
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страна 

стопански 5. 

ЕТ „Белчеви – Атанас 

Белчев” 

ЕИК 115074356 

Атанас 

Костадинов 

Белчев 

гр. Куклен, ул. „ 

Паисий 

Хилендарски” №2 
микропредприятие 

стопански 6. 

Потребителска 

Кооперация „Успех”  

ЕИК 000435821 

Мария 

Димитрова 

Веселинова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Славянска” № 18 

микропредприятие 

стопански 
 

7. 

Земеделска кооперация 

„Родопи” 

ЕИК 825082041 

Пламен Петров 

Гошев 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Еделвайс” № 1А 

малко предприятие 

стопански 
 

8. 

”ТЕХНО - ТУРС” ЕООД 

ЕИК 200718401 

Димитър Иванов 

Ташев 

с. Яврово, общ. 

Куклен, ул. „Руен” 

№13 

микропредприятие 

стопански 9. 
„РИФ 4Х4 БГ“ ООД,  

ЕИК 160067766 

Илия 

Костадинов 

Кралев  

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Бузлуджа” № 7 

микропредприятие 

стопански 10. 
„ПАРТНЕР ПЛЮС“ 

ЕООД, ЕИК 203008463 

Ваня 

Красимирова 

Гайдарова-

Димитрова 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. „Бяла 

Черква” № 34 

микропредприятие 

стопански 11. 
„ТЯКОВЕ“ ЕООД, ЕИК 

204660924 

Костадин 

Георгиев Павлов 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, обл. 

Пловдив, ул. 

„Дружба” № 1 

микропредприятие 

стопански 12. 
„КРЕДИ-ФИН“ ЕООД, 

ЕИК 160052084 

Анастас 

Богданов 

Червенков 

с. Лясково, общ. 

Асеновград, обл. 

Пловдив 

микропредприятие 

стопански 13. 
Никола Георгиев 

Калоферов 
 

гр. Куклен, общ. 

Куклен, ул. „ Ал. 

Стамболийски” 

№124 

Земеделски 

производител 

стопански 14. Стоимен Илиев Дичев  
гр. Куклен, ул. „ 

Бачо Киро” №10 

Земеделски 

производител 

стопански 15. 
Георги Костадинов 

Павлов 
 

гр. Куклен, ул. 

„Дружба” № 1  

Земеделски 

производител 

стопански 16. Мария Илиева Демирева  

с.Новаково, общ. 

Асеновград, ул. 

„Васил Левски“ №19 

Земеделски 

производител 
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страна 

стопански 17. Запрян Борисов Ангелов  

с. Леново, общ. 

Асеновград, ул. 

„Бели Брези“ №1 

Земеделски 

производител 

 

     

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.  

 

Оперативното ръководство по прилагане на СВОМР се осъществява от 

изпълнителния директор и помощен екип на сдружението.  

Изпълнителният директор: 1. Осъществява административно ръководство на екипа 

за управление и администриране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(СВОМР); 2. Координира дейностите свързани с текущото административно управление на 

Сдружение “МИГ-Куклен-Асеновград” и прилагането на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР); 3. Осигурява изпълнението на решенията на 

Управителния съвет; 4. Отговаря за прилагането на стратегията за ВОМР, като неговите 

правомощия се определят с трудовия му договор; 5. Изпълнява функции, които са му 

възложени от Управителния съвет във връзка с процеса на управление и прилагане на 

стратегията за ВОМР, освен ако тези функции изрично по закон или устав не са вменени на 

друг орган на управление на Сдружението.  

Експерти по прилагане на Стратегията: назначават се с решение на Управителния 

съвет на Сдружението при спазване на специфичните изисквания, определени в Наредба № 

22/14.12.2015 г. на Министерството на земеделието и храните. Функции на „Експертите по 

прилагане на СВОМР“ - участие в прилагането на Процедурата за подбор на проекти към 

стратегия за ВОМР на МИГ и в частност участие в процесите по: 1. Информиране на 

местната общност; 2. Подпомагане на участниците в процеса по подаване на заявления за 

подпомагане, изпълнение на проектите, подаване на заявки за плащане; 3. Проверка 

административното съответствие и допустимост на заявленията за подпомагане; 4. 
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Наблюдение оценка и мониторинг на проектите и на самата Стратегия за ВОМР; 5. 

Провеждането на обучения за местни лидери и др. 

Счетоводителят: 1. Водене на счетоводството на „МИГ – Куклен – Асеновград“; 2. 

Осъществяване на финансови консултации и финансов контрол по отношение на 

дейностите по под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“). 

Отговаря за ефективното управление на финансовите средства и средствата за прилагане на 

СМР, в съответствие с българските счетоводни стандарти, изискванията за отчетност и 

управление на средства на организации, регистрирани в обществено полезна дейност и 

изискванията на РА и МЗХ 

Екипът на МИГ „Куклен-Асеновград“ изготвя годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, 

изисквани от Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА; представя до Управляващия орган 

на ПРСР до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане 

изпълнението на СВОМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за 

проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; и др. 

 

През отчетният период: 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. настъпиха кадрови промени в 

екипа на МИГ „Куклен-Асеновград“, а именно: от м. януари до м. март 2021 г. екипът се 

състоеше от 2-ма души (експерти по СВОМР). След подадени обяви за наемане на кандидат 

на длъжност „изпълнителен директор“ в края на м. март 2021 г., екипът на МИГ „Куклен-

Асеновград“ вече се състоеше от 3-ма души (изпълнителен директор, двама експерти) и се 

назначи на трудов договор служител на длъжност „счетоводител“.  

В тази връзка още в началото на м. април 2021 г., след гласуване на УС, с Протокол 

№3/31.03.2021 г. бе подадено заявление за промяна и одобрение на екипа до МЗХГ и УО на 

ПРСР(изх. № МЗХ-04-2/02.04.2021 г.), с което екипът се увеличи на 4-ма души 

(изпълнителен директор, двама експерти по СВОМР и счетоводител). На 22 април 2021 г., в 

процеса на одобрение на екипа, настъпиха кадрови промени изразяващи се в това, че: 

единият от експертите по ВОМР и счетоводителят подадоха заявление за прекратяване на 

трудовите си договори, считано от 31.04.2021 г., а на 28.04.2021 г. бе подадено заявление за 
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прекратяване на трудовия договор от назначеният на длъжност: „изпълнителния директор“ 

с дата от 01.05.2021 г. 

Благодарение на незабавната реакция на ръководството се набра нов екип и с 

решение на УС на Сдружението с Протокол № 7 от 29.04.2021 г. още на 05.05.2021 г. бе 

подадено ново заявление за одобрение на пълен състав от служители, необходими за 

управлението на Стратегията на СНЦ МИГ „Куклен-Асеновград“, подадено с изх. № МЗХ-

04-4/05.05.2021 г. до МЗХГ и УО на ПРСР.  

С изх. № 19-19-20-10/04.08.2021 г. на МЗХГ и наш Вх. МЗХ-04-05/09.08.2021 г. бе 

получено одобрение на екипа за изпълнение на стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ 

Куклен-Асеновград“. 

Настоящият екип на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ е: 

1. Изпълнителен директор – Илица Даскалова; 

2. Експерт ВОМР – Поля Петковска; 

3. Експерт ВОМР – Боряна Таскова; 

4. Счетоводител – Мария Мърхова. 

На 14.10.2021 г. се завърна от майчинство служителката Анелия Огнянова Лесова, 

която веднага подаде молба за платен годишен отпуск за 66 работни дни, считано от 

14.10.2021 г. до 19.01.2022 г., включително. Като към днешна дата е представен болничен 

лист за периода от 19.01.2022 г. до 01.02.2022 г. През което време се замества от г-жа Поля 

Петковска – експерт, одобрена от МЗХГ и ДФЗ. 

В обобщение фактическите промени, които настъпиха през периода са следните: 

 

Членове на екипа Позиция 
Промени, които засягат 

екипа 
Коментари 

Иван Главчовски Експерт ВОМР 
Назначен на 23.09.2020 г., 

напуснал на 01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 

Поля Петковска Експерт ВОМР 
Назначена на 23.11.2020 

г. 

Договор по 

заместване 

Йордан Василев Изпълнителен директор 
Назначен на 01.04.2021 г. 

напуснал на 01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 

Петя Петрова Счетоводител 

Назначена на 01.04.2021 

г. напуснала на 

01.05.2021 г. 

Преминаване на 

друга работа 
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Илица Даскалова Изпълнителен директор 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
 

Боряна Таскова Експерт ВОМР 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
 

Мария Мърхова Счетоводител 
Назначена на 29.04.2021 

г. 
 

Аления Лесова Експерт ВОМР 

Завръщане от майчинство 

на 14.10.2021 г. и в ПГО 

до 19.01.2022 г. 

Все още не е на 

работа 

 

Екипът на МИГ „Куклен-Асеновград“ изпълнява и следните задължения:  

1. поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете 

на органите на МИГ; 

2. информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати; 

3. одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативна годишна 

работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата 

календарна година; 

4. подготвя и обявява прием на проектни предложения; 

5. разработва, одобрява и публикува в ИСУН насоки, образци на документи и 

процедури по чл. 46, ал. 1 за всяка мярка не по-късно от 20 работни дни преди началната 

дата за прием на проекти; 

6. приема проектни предложения на кандидати към стратегия за ВОМР в ИСУН; 

7. извършва подбор на проекти и определя размера на финансовата помощ; 

8. сключва договор като трета страна с одобрените кандидати; 

9. осъществява мониторинг на изпълнението на проектите и подпомага методически 

получателите на финансова помощ; 

10. осъществява посещения на място на кандидати и получатели, когато това е 

предвидено в процедурата по чл. 41 от ПМС № 161, в нормативен акт или в споразумението 

за изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за предоставяне на финансова помощ; 

11. подпомага одобрените кандидати при подготовката на искания за плащане до 

ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР); 
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12. изготвя доклади, анализи, отчети, справки и други във връзка с изпълнението на 

стратегията за ВОМР, изисквани от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. или от друг УО; 

13. в срок до 15 февруари на следващата календарна година изготвя и представя на 

УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението 

по чл. 38, годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР; 

14. информира своевременно УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за 

проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; 

15. предоставя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по 

споразумението по чл. 35 на ПМС № 161, и на ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) 

възможност за наблюдение на заседанията на КИПП; 

16. извършва последваща оценка за изпълнение на стратегията; 

17. осигурява на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на 

получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива; 

 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
 

3.1.1. В резултат от изпълнението на дейността за управление на Стратегията за 

ВОМР, от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. от екипа са извършени следните дейности:  

3.1.1.1. В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от 

страна на ДФ „Земеделие“:  

Писмо-отговор за предоставяне на обяснения по изх. № 01-6500/877/23.02.2021 г., 

във връзка с твърдения за нарушения на чл. 86 , ал. 2, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015 г., с наш 

изх. № ДФЗ-05-1/31.03.2021 г. 

Писмо за предоставяне на разяснения и/или информация по одобрени от МИГ 

проектни предложения, с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.186-S1 по подмярка 19.2, с изх. 

№ ДФЗ-09-05/14.04.2021 г. 
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Докладва за отстраняване на нередовности по заявка за плащане на разходите, 

извършени за периода от 01.07.2020 до 31.12.2020 г. Номер на заявка 16/19/4/0/00064/3/06, с 

наш изх. № ДФЗ-15-1/14.05.2021 г. 

Уведомление за промяна на представителя на дружеството в органите на СНЦ 

„МИГ Куклен-Асеновград“, с наш изх. № МЗХ-09/14.05.2021 г. 

Заявление за изпълнение на одобрена стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Куклен-

Асеновград“, с изх. № МЗХ-06-1/28.05.2021 г., изх. № МЗХ-06-2/29.06.2021 г. и изх. № 

МЗХ-06-3/28.07.2021 г. 

Писмо до ДФЗ и МЗХГ за оттегляне на проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.186-S1 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ на 

бенефициент с проектно предложение № BG06RDNP001-19.186-0005, с писмо с наш изх. № 

МЗХ-10/09.06.2021 г. 

Уведомление за провеждане на обучения на територията на МИГ „Куклен-

Асеновград“, писмо с изх. № МЗХ-14 ДФЗ-24 от 04.10.2021 г. 

Писмо за оттегляне на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.186-

S1 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, с изх. № ДФЗ-26 от 19.10.2021 г. 

Писмо за уведомяване за провеждане на информационни срещи на територията на 

МИГ „Куклен-Асеновград“, писмо с изх. № МЗХГ-15 ДФЗ-25 от 18.10.2021 г. 

Уведомяване за промяна на личните данни на председателя на УС на МИГ, с писмо 

с изх. № ДФЗ-28 от 28.10.2021 г. 

Уведомление за провеждане на обучения на територията на МИГ „Куклен-

Асеновград“, писмо с изх. № МЗХ-16 ДФЗ-29 от 29.10.2021 г. 

Придружително писмо за представени документи от Община куклен, съгласно 

одобрено проектно предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-19.139-S1, с изх. № ДФЗ-32 

от 15.11.2021 г. 

Писмо за изпращане на тристранно подписан договор по процедура 

BG06RDNP001-19.139-S1 с Община Куклен, съгласно тяхно писмо с изх. № 01-6300/1590 

от 25.11.2021 г., с наш изх. №ДФЗ-35 от 08.12.2021 г. 
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3.1.1.2. В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от 

страна на Министерство на земеделието, храните и горите:  

Предоставяне на информация за взети решения на УС на Сдружението, касаещи 

дейността и предстоящи мероприятия МИГ „Куклен-Асеновград“, с изх. № МЗХ-

01/11.01.2021 г. 

Предоставяне на допълнителна информация по годишен доклад за извършени 

дейности по подмярка 19.2 за 2020 г., с наш изх. № ДФЗ-02-03/31.03.2021 г. 

Писма по образувана преписка съгласно изпратено заявление за промяна в екипа на 

Сдружението, с изх. № МЗХ-04-4/05.05.2021 г., изх. № МЗХ-04-2/02.04.2021 г. 

Предоставяне на информация за броя поведени заседания от Управителния съвет и 

Общото събрание на МИГ „Куклен-Асеновград“ през 2020 г. и 2021 г, с наш изх. № МЗХ-

05-1/09.04.2021 г. 

Заявление за изменение на одобрена стратегия за ВОМР, във връзка с увеличаване 

на общия публичен принос във финансов план към Стратегията, с изх. № МЗХ-06-

1/28.05.2021 г 

Уведомление за промяна на органите на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“, с изх. № 

МЗХ-11/09.06.2021 г. 

Писмо до ДФЗ и МЗХГ за оттегляне на проектно предложение по процедура 

BG06RDNP001-19.186-S1 по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ на 

бенефициент с проектно предложение № BG06RDNP001-19.186-0005, с писмо с наш изх. № 

МЗХ-10/09.06.2021 г. 

На 25.06.2021 г. с наш изх.№ МИ-04/25.06.2021 г. бе изпратен за съгласуване 

Индикативен график за прием на проектни предложения по мерките на Стратегията за 

изпълнение на ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград за 2021 г. 

Уведомление за провеждане на еднодневно обучение на 08.10.2021 г. на тема: 

„Подобряване на производствения капацитет на МСП от територията на МИГ „Куклен-

Асеновград““, с изх. № МЗХ-12/ДФЗ-23/23.09.2021 г. 

На 28.09.2021 г. с наш изх. № МЗХ-13/28.09.2021 г. е изпратено Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
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популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 

г. на стойност 374 813,72 лева. 

Уведомление за провеждане на обучения на територията на МИГ „Куклен-

Асеновград“, писмо с изх. № МЗХ-14 ДФЗ-24 от 04.10.2021 г. 

Писмо за уведомяване за провеждане на информационни срещи на територията на 

МИГ „Куклен-Асеновград“, писмо с изх. № МЗХГ-15 ДФЗ-25 от 18.10.2021 г. 

Уведомление за провеждане на обучения на територията на МИГ „Куклен-

Асеновград“, писмо с изх. № МЗХ-16 ДФЗ-29 от 29.10.2021 г. 

Писмо за предоставяне на декларации за липса на основания за отстраняване от 

законния представител на МИГ, членовете на УС на МИГ и от представляващите по закон и 

пълномощие членове на УС на МИГ – юридически лица, изх. № МЗХ-13-2 от 04.11.2021 г. 

Писмо за включване на наблюдатели в Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-19.139, с изх. № МЗХ-17 от 26.11.2021 г. 

 

3.1.1.3. В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от 

страна на УО на „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: 

Годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Куклен-

Асеновград“ за 2020 г., с изх. № МИ-02/17.06.2021 г. 

Съгласуване на индикативен график за прием на проектни предложения по 

Стратегията за изпълнение на ВОМР на МИГ „Куклен-Асеновград“  с изх. № МИ-

04/25.06.2021 г. 

Съгласуване на проект на Насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на 

производствения капацитет на МСП на територията на МИГ Куклен – Асеновград“ по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., с изх. № МИ-03/МФ-02/25.06.2021 г. 

Покана за включване на наблюдатели в Комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура BG16RFOP002-2.082 „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП от територията на МИГ „Куклен-Асеновград“, писмо с изх. № МИ-05 от 

20.10.2021 г. 
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3.1.1.4. В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от 

страна на Министерство на финансите: 

Проект на Насоки за кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения 

капацитет на МСП на територията на МИГ Куклен – Асеновград“ по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., с изх. № МИ-03/МФ-02/25.06.2021 г. 

Изпратени за съгласуване Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на 

проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване по подхода ВОМР на 

Сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, с изх. № МФ-03 от 03.11.2021 г. 

 

3.1.1.5. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите: 

На 02.01.2021 г. с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Поддръжка на интернет 

страницата на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – срок до: 31.12.2021 г., на стойност от 

89,00 лв. месечно; 

На 04.01.2021 г. с Десислава Райчинова Табанлиева, с предмет: Юридическа помощ 

и правни услуги – срок до: 01.11.2021 г., на стойност от 500,00 лв. месечно;  

На 01.07.2021 г. с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Създаване и реализиране на 

публикации в електронни медии на събития и други, свързани с популяризиране на 

дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 25 бр. - срок до 31.12.2021 г. на обща 

стойност от 9000,00 лв.; 

На 01.07.2021 г. с „Медия Груп 24“ ЕООД, с предмет: Създаване и реализиране на 

публикации в електронни медии на събития и други, свързани с популяризиране на 

дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 10 бр. – срок до: 31.12.2021 г., на обща 

стойност: 3600,00 лв.; 

На 01.07.2021 г. с „Под тепето“ ООД, с предмет: Създаване и реализиране на 

публикации в електронни медии на събития и други, свързани с популяризиране на 

дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 15 бр. - срок до: 31.12.2021 г., на стойност: 

5400,00 лв. 
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На 01.07.2021 г. с „Пловдив прес“ ООД, с предмет: Излъчвания в регионални 

медии, свързани с популяризиране дейността на СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“ – 50 мин. 

– срок до 31.12.2021 г., на стойност: 5650,00 лв. 

На 01.10.2021 г. с „Евро стандарт консулт“ ЕООД, с предмет: Услуги по 

организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

подготовката, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

– за провеждане на 5 бр. еднодневни обучения – срок до 31.12.2021 г., на стойност: 5230,00 

лв. 

На 01.10.2021 г. с „Колор – Г“, с предмет: „Изработка, доставка и отпечатване на 

рекламни материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ „Куклен-

Асеновград“ – срок до 31.12.2021 г., на стойност: 8426,50 лв. 

На 01.10.2021 г. с „Евро стандарт консулт“ ЕООД, с предмет: Услуги по 

организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с 

подготовката, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

– организиране и провеждане на работни/информационни срещи – 23 бр. – срок до 

31.12.2021 г., на стойност 4731,00 лв. 

На 06.11.2021 г. с Евро стандарт консулт ЕООД, с предмет: Услуги по организиране на 

обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Куклен-

Асеновград - 2 бр. еднодневни обучения. – срок до 31.12.2021 г., на стойност 1 430,00 лв. 

На 06.12.2021 г. с „ДЖЕЙ АР МЕБЕЛ“ ООД, с предмет: Закупуване на офис 

оборудване и обзавеждане за нуждите „МИГ Куклен-Асеновград – срок до 31.12.2021 г., на 

стойност 1 898,80 лв. 

На 06.12.2021 г. с „ВЕЕМ КОНСУЛТ“ ЕАД, с предмет: Доставка на 3 бр. стационарна 

компютърна конфигурация ALL in ONE, дисково пространство до 1 TB, 4GB DDR ram или по-
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голяма, операционна система - Windows, клавиатура, оптична мишка, монитор – срок до 23.12.2021 

г., на стойност 4 500,00 лв. 

През отчетният период се извърши поддръжка на софтуера чрез дистанционен сервиз от 

Микроинвест ООД на обща стойност от 44,59 лв. и Компютър Дриимс ЕООД на обща стойност от 

159,12 лв. 

3.1.1.6. Дейности, свързани с изпълнението на стратегията по мерки и 

приоритети: 

Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на 

проектни предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП 

на територията на МИГ Куклен – Асеновград“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г.;  

Съгласно подписано Допълнително споразумение към стратегията за увеличаване на 

средствата по бюджета в размер на 799 000 лв. № РД50-33 от 19.11.2021 г. сме заложили 

новите индикатори в отчетният доклад. 

През отчетния период 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. се постигна следното 

изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР:  

 

Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за 

ВОМР, включително брой създадени работни места: 
Изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

% 

Изпълнение 

към 

31.12.2021 г. 

% 
Вид Индикатор Мерна 

ед. 

Цел към 

2025 

Източник на 

данни 

И
зп

ъ
л
н

ен
и

е 

Брой проекти 

финансирани по 

Стратегията за 

ВОМР. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 15 37,5 22 45 

Брой подадени 

заявления за 

подпомагане. 

Бр. 50 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
42 84 49 98 

Брой на 

одобрените 

заявения. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

29 72,5 29 64 
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Стойност на 

одобрените 

заявления за 

подпомагане 

(публичен 

принос). 

Лв. 6651877,54 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
3819554,10 57 3819554,1 57 

Брой 

подпомогнати 

бенефициенти. 

Бр. 45 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

26 65 26 65 

Р
ез

у
л
та

т 

Брой 

реализирани 

проекти на 

публични 

организации. 

Бр. 14 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 0 0 0 0 

Брой 

реализирани 

проекти на 

частни 

бенефициенти. 

Бр. 29 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 7 24,1 13 44 

Брой 

подпомогнати 

земеделски 

стопани. 

Бр. 11 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 5 45 

Брой 

реализирани 

проекти в 

сферата на 

услугите. 

Бр. 7 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 0 0 0 0 

Брой 

реализирани 

проекти в 

сферата на 

производствените 

дейности. 

Бр. 11 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 3 27 

Брой 

новосъздадени 

работни места. 

Бр. 23 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ/ 

Мониторингови 

доклади, ex – 

post проверки. 

0 0 9 39 

Брой 

предприятия 

въвели мерки за 

подобряване на 

условията на 

труд и развитие 

на човешките 

ресурси. 

Бр. 4 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 

7 175 10 250 
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Брой 

реализирани 

инфраструктурни 

проекти 

Бр. 6 ИСУН 

2020/База 

данни МИГ 
0 0 0 0 

 

На 23.07.2021 г., се подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони между за  председателят на Управителния съвет на 

сдружение „МИГ Куклен-Асеновград“ и Райчо Гунгалов – земеделски производител. 

Договорът е на общата стойност на проекта е 94 500 лв., а безвъзмездната финансова 

помощ е 47 250 лв. и се предоставя за реализирането на проект „Закупуване на 

производствени активи за земеделското стопанство” по процедура BG06RDNP001-19.186-

S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“. 

На 14.09.2021 г. се подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства“ с фирма „НЕМОС 85“ ЕООД, на общата стойност на 

проекта е 97701,64лв., а безвъзмездната финансова помощ е 48850,82 лв. и се предоставя за 

реализирането на проект „Изграждане на Контролно-пропусквателен пункт, 

Дезинфекционна яма, Торова площадка и Трупосъбирателен пункт към обект: 

„Животновъдна ферма за отглеждане на кози и техните приплоди в ПИ № 004037, 

землището на с. Руен с ЕКАТТЕ 63238, общ. Куклен “ по процедура BG06RDNP001-19.186-

S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“. 

На 14.09.2021 г., също, се подписа и трети договор с бенефициента Верка Давчева – 

земеделски производител за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. Договорът е на общата стойност на проекта е 273 020,84 лв., а 

безвъзмездната финансова помощ е 136 510,42лв, представляващо 50% от одобрените 

инвестиционни разходи. Средствата се предоставят за реализирането на проект 
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„Изграждане на селскостопанска постройка“ по процедура BG06RDNP001-19.186-S01 

„МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“. 

На 20.10.2021 г., се подписа четвърти договор за предоставяне на БФП с 

бенефициент Георги Дафчев – земеделски производител, подписаха Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата 

стойност на проекта е 120 756,39 лв., а безвъзмездната финансова помощ е 72 453,83лв. и се 

предоставя за реализирането на проект „Създаване лозарско стопанство, покупка на 

земеделска техника, и внедряване на съвременни системи и технологии” по процедура 

BG06RDNP001-19.186-S01 „МИГ Куклен- Асеновград 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

На 25.11.2021 г., се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Стратегията за водено от общностите местно развитие от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони между председателят на Управителния съвет на 

сдружение „Местна инициативна група Куклен- Асеновград“ – инж. Петър Петров и 

Община Куклен, представлявана от Христо Божинов заместник-кмет на община Куклен. 

Договорът е в размер на 75 401,52лв., което представлява 100% финансиране по проектното 

предложение и се предоставя за реализирането на проект „Изграждане на игрище за футбол 

на малки врати ” по процедура BG06RDNP001-19.139-S1 на „МИГ Куклен- Асеновград 7.2 

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

мащаби инфраструктура“ 

 

3.1.1.7. Участие в заседанията на Управителния съвет 

През отчетния период 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. служителите на МИГ „Куклен-

Асеновград“ взеха активно участие във всички заседанията на Управителния съвет на МИГ 

„Куклен-Асеновград“ и Общото събрание. 
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Проведени заседания в периода на отчета са: петнадесет на Управителния съвет 

и едно на Общото събрание. Всички проведени заседания са качени на официалната 

интернет страница са СНЦ „МИГ Куклен-Асеновград“. 

 

3.1.2 Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала за сметка на работодателя за 

периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.  

Описани в Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период на 

четирима служители на длъжност: Изпълнителен директор; Експерт ВОМР, Експерт ВОМР 

и Счетоводител. 

 

3.1.3. Непреки разходи /чл. 5, т. 3 (за непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 

8, 10, 12 и 18) и чл. 6, ал. 3 (За разходи, различни от опростените, финансовата помощ се 

изплаща след предоставяне на документи, доказващи изпълнението на дейностите и 

извършването на разходите, включително разходооправдателни и платежни документи) от 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. 

- Разходи за наем на офис и електрическа енергия, съгласно договор с 

Транспортер 74 ЕООД ;  

- Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет), съгласно 

Договор с мобилен оператор А1 България АД;  

- Разходи за куриерски и пощенски услуги с ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД;  

- Разходи за СОТ на обекта с Теразини ЕООД;  

- Разходи за офис консумативи и канцеларски материали от Алегро Пловдив 

ООД;  

- Разходи за правни услуги с Десислава Райчинова Табанлиева; 

- Разходи за електронен подпис на Председателя на МИГ с Инфонотари ЕАД; 

- Разходи за счетоводно обслужване от външна фирма Тинк Финанс ЕООД в 

периода от 01.01 – 30.04.2021 г. 
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3.1.4 Разходи за командировки на екипа и членове на КВО на МИГ  

През отчетния период са извършени разходи за командировки на екипа на МИГ във 

връзка с оперативната текуща дейност, свързана с популяризиране на дейността: 

Заповед № 001/19.07.2021 г. до с. Строево за предоставяне на информационни 

материали; 

Заповед № 002/19.07.2021 г. до с. Тополово за предоставяне на информационни 

материали; 

Заповед № 003/16.08.2021 г. до гр. София за консултация с експерти; 

Заповед № 004/08.09.2021 г. до курорт Пампорово за обучение/работна среща от 

09.09. – 10.09.2021 г., съгласно Програма за работна среща; 

Заповед № 005/13.09.2021 г. до гр. Асеновград за представяне на документи; 

Заповед № 006/13.09.2021 г. до с. Тополово – среща с бенефициени; 

Заповед № 007/18.10.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 008/19.10.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 009/20.10.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 010/21.10.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 011/.29.10.2021 г. до МЗХГ, гр. София – получаване на документи; 

Заповед № 012/01.11.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на анекс; 

Заповед № 013/02.11.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 014/03.11.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 015/04.11.2021 г. до ДФЗ, гр. Пловдив – подписване на договори; 

Заповед № 016/18.11.2021 г. до МЗХГ, гр. София – среща с експерт; 

Заповед № 017/19.11.2021 г. до МЗХГ, гр. София – получаване на документи; 

 

3.1.5. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на 

срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на 
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колективния върховен орган в срещи с други МИГ и други (по чл.9, ал.2, т.14 от 

Наредба №1) 

Неприложимо. 

3.1.5 Закупуване на офис техника, счетоводен/правен софтуер и офис 

оборудване  

В периода на отчета са извършени разходи за закупуване на: 

- стационарна компютърна конфигурация, с включени клавиатура, оптична мишка 

и монитор. За извършената доставка е подписан договор с фирма „Веем Консулт“ ЕАД на 

06.12.2021 г. на обща стойност от 4 500 лв. с ДДС. Представена Декларация, че получената 

техника не е втора употреба. 

- диспенсер за вода, кафемашина и заседателна маса, модулна – 2 бр. на обща 

стойност от 1898, 80 лв. с ДДС. Представена е Декларация, че получената техника не е 

втора употреба. 

- извършен е дистанционен сервиз на софтуерни програми и актуализации за 

счетоводство и ТРЗ; 

3.1.6 Разходи за закупуване на лек автомобил  

Неприложимо.  

3.1.7 Разходи за техническо обслужване  

Неприложимо.  

3.1.8 Застраховки на закупени ДМА  

Подновени са текущите застраховки на ДМА с „Дженерали Застраховане“ АД чрез 

ЗП „ЕЛИН БРОКЕР“ ЕООД, а именно: 

- ЗП 0870210051003874 от 27.07.2021 г.; 

- ЗП 0870210051005463 от 18.10.2021 г.; 

- ЗП 0870210051006880 от 22.12.2021 г.; 

- ЗП 0870220051000325 от 19.01.2022 г. 
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3.1.9 Разходи за обучения на екипа и членове на КВО във връзка с прилагане 

на СВОМР  

На 23.12.2021 г. и 30.12.2021 г. се проведоха два броя еднодневни обучения за най-

малко 10 участници на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“. На обученията 

присъстваха колектива на МИГ, УС и част от КВО. Организатор и модератор на обученията 

бяха представители на „Евро стандарт консулт“ ЕООД, съгласно сключен договор от 

06.12.2021 г. за провеждане на обученията. Същите се проведоха в гр. Куклен, Заседателна 

зала на МИГ „Куклен-Асеновград“, Търговски комплекс, ет. 3, офис 3, ул. „Христо Г. 

Данов“№ 21. 

На обучението бяха осигурени зала, техника за презентиране, лектор, 

информационни/обучителни материали с кафе паузи. Целта на обученията бе управление на 

стратегията за ВОМР, административни изисквания и условия на нормативната база, 

мониторинг на процеса на прилагане, изисквания на ЗОП. 

Разгледани теми в рамките на обученията: 

• Бяха представени административни изисквания и условия на нормативната база при 

управление на Стратегията за ВОМР; 

• Мониторинг на процеса при прилагане Стратегията за ВОМР; 

• Изисквания на ЗОП. Мерки за информиране и публичност; 

Събитието премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на 

колективния върховен орган. 

 

3.1.10 Разходи за публични отношения и работа в мрежа  

Неприложимо.  

3.1.11 Разходи за участие на МИГ в дейности на НСМ  

Неприложимо.  

3.1.12 Финансови разходи  

Извършените финансови разходи за 2021 г. са за банкови такси за поддържане 

банковата сметка на Сдружението и извършване на плащания от нея, както и такси за 
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издаване на изискуеми документи в т.ч. такса за обявяване на ГФО за 2020 г. в Търговски 

регистър към Агенция по вписванията и нотариални заверки. 

3.1.13 Разходи за мониторинг и оценка на Стратегия за ВОМР  

Неприложимо. 

Опростените разходи са в рамките на допустимите 15% от определените разходи по 

чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 

3.2.1. Дейности по проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания):  

Неприложимо. 

3.2.1.2. Дейности по популяризиране, информиране и публичност: 

През периода на отчета дейностите по популяризиране се извършиха през 

електронните медии, осъществяващи дейност на територията на МИГ „Куклен – 

Асеновград” и чрез проведени информационни срещи и кампании на територията на МИГ. 

Проведените информационни срещи и кампании са описани в т. 3.1.4 и 3.2.2 

През отчетния период, интернет страницата на МИГ „Куклен-Асеновград“ - 

https://mig-kuklen-asenovgrad.eu/ е поддържана, съгласно сключен договор с „Пловдив прес“ 

ООД от 02.01.2021 г. 

На сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“ редовно се публикува актуална 

информация, свързана с промени в стратегията по ВОМР, решения и протоколи от 

проведени заседания на УС и ОС на МИГ, актуални списъци на членовете на КВО и КУО. 

Редовно се актуализира регистъра на сключените договори с физически и юридически лица, 

както и електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; Списък на 

лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8; критериите за 
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оценка на проектите; всички правила за работа на МИГ; индикативна годишна работна 

програма и др. 

През отчетният период бе подновен домейна и хостинг плана „СуперСтарт“ за една 

година на сайта на МИГ „Куклен-Асеновград“: mig-kuklen-asenovgrad.eu. Издаден е 

сертификат SSL RapisSSL за поддръжката. 

За провеждането на информационна кампания, свързана с популяризирането на 

Стратегията на МИГ „Куклен-Асеновград“ се подписаха договори с три медии за 

електронно излъчване на публикации, с цел по-обширно разпространение на информацията 

и по-голяма популяризация на дейността, а именно: 

- 15 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Под Тепето ООД чрез 

www.podtepeto.com; 

- 25 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Пловдив прес ООД 

чрез www.plovdiv-press.bg; 

- 10 броя реализирани публикации в електронните медии на събития и други, 

свързани с популяризиране на дейността съгласно сключен договор с Медия Груп 24 ЕООД 

чрез www.plovdiv24.com; 

 В периода от 12 декември до 30 декември бе излъчен информационен клип (филм) за 

предоставяне на информация и популяризиране на Стратегията и проектите, излъчено за 

общо 50 минути в регионални медии, съгласно сключен договор с Пловдив прес ООД. 

Клипът е излъчен в Пловдивската телевизия Тракия (САТ ТВ ООД), за което е издаден 

Сертификат за излъчването.  

През отчетният период се подписа договор с Инпринт АД на 15.11.2021 г. за 

отпечатване на брошури, материали за обучение и други печатни материали, както и 

изработване на рекламни материали, свързани с популяризирането на дейността. Същите 

бяха раздавани по време на информационните и обучителни мероприятия през периода, 

включително и при срещи с потенциални бенефициенти, всички проведени при спазването 
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на противоепидемичните мерки в страната. В договора са включени изработката и монтажа 

на табели и билборд, за популяризирането на дейността. 

Бе подписан договор с Колор-Г на 01.10.2021 г. за изработването на рекламни 

материали, необходими за популяризиране на дейността на МИГ. Част от тях вече са 

раздадени по малките населени места, при провеждането на информационни кампании. 

 

3.2.2. За организиране на обучения на екипа и членовете на колективния върховен 

орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие: 

На 23.12.2021 г. и 30.12.2021 г. се проведоха два броя еднодневни обучения за най-

малко 10 участници на територията на МИГ „Куклен-Асеновград“. На обученията 

присъстваха колектива на МИГ, УС и част от КВО. Организатор и модератор на обученията 

бяха представители на „Евро стандарт консулт“ ЕООД, съгласно сключен договор от 

06.12.2021 г. за провеждане на обученията. Същите се проведоха в гр. Куклен, Заседателна 

зала на МИГ „Куклен-Асеновград“, Търговски комплекс, ет. 3, офис 3, ул. „Христо Г. 

Данов“№ 21. 

На обучението бяха осигурени зала, техника за презентиране, лектор, 

информационни/обучителни материали с кафе паузи. Целта на обученията бе управление на 

стратегията за ВОМР, административни изисквания и условия на нормативната база, 

мониторинг на процеса на прилагане, изисквания на ЗОП. 

Разгледани теми в рамките на обученията: 

• Бяха представени административни изисквания и условия на нормативната база при 

управление на Стратегията за ВОМР; 

• Мониторинг на процеса при прилагане Стратегията за ВОМР; 

• Изисквания на ЗОП. Мерки за информиране и публичност; 

Събитието премина в презентиране, събеседване и дискусии с представителите на 

колективния върховен орган. 
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3.2.3. 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: 

Поради забавяне на изплащането на авансови средства, необходими за 

популяризиране на дейността на МИГ-а и възникналата епидемиологична обстановка 

нямаше възможност да се организират обучения и информиране за постигнатите резултати 

на СНЦ „МИГ Куклен - Асеновград“ в периода от 01.01. – 30.09.2021 г. 

Предвид тези обстоятелства екипът на МИГ „Куклен-Асеновград“ организира и 

реализира провеждането на информационни срещи и обучения през периода от 01.10 – 

31.12.2021 г., а именно: 

Съгласно сключен договор с Евро стандарт консулт“ ЕООД на 01.10.2021 г. се 

организираха и проведоха обучения за местни лидери от територията, свързани с 

подготовка, изпълнение и отчитане на проекти – 5 бр. обучения с присъствието на общо 103 

човека, както следва: 

Място на провеждане: Дата: Бр. Участници: 
гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Заседателна зала на Община Куклен, ул. 

„Александър Стамболийски“№ 43 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

гр. Куклен, Лекционна зала,  НЧ „Никола Вапцаров-

1909“, ул. „Александър Стамболийски“№ 50 

08.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

18.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

29.10.2021 г. 
/еднодневно/ 

12.11.2021 г. 
/еднодневно/ 

19.11.2021 г. 
/еднодневно/ 

20 човека 
 

21 човека 

 

20 човека 

 

22 човека 

 

20 човека 

 

Програма и теми заложени в обученията бяха: 

1. Кандидатстване по мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП 

от територията на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

2. Кандидатстване по  подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземедлски 

дейности“; 
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3. Кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

4. Обучение за изпълнение на проекти и провеждане на процедури по ПМС 160; 

5. Обучение за отчитане на проекти в ИСУН. 

 

Съгласно сключен договор с Евро стандарт консулт“ ЕООД на 01.10.2021 г. се 

организираха и проведоха информационни срещи за местни лидери с мерки от СВОР за 

най-малко 10 участника, като присъстваха общо 186 души, при проведени срещи в следните 

населени места: 

Място на провеждане: Дата и час: Бр. Участници: 

С. Строево, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Червен, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Долнослав, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Яврово, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Добролък, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Козаново, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Патриарх Евтимово, общ. Асеновград, сграда на 

кметството 

С. Леново, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Руен, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Цар Калоян, общ. Куклен, сграда на кметството 

С. Болярци, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Избеглии, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Конуш, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Лясково, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Бачково, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Нареченски бани, общ. Асеновград, сграда на 

кметството 

31.10.2021 г. – 09:00 часа 

31.10.2021 г. – 11:30 часа 

31.10.2021 г. – 14:00 часа 

 

31.10.2021 г. – 09:00 часа 

31.10.2021 г. – 11:30 часа 

31.10.2021 г. – 14:00 часа 

01.11.2021 г. – 09:00 часа 

01.11.2021 г. – 11:30 часа 

 

01.11.2021 г. – 14:00 часа 

01.11.2021 г. – 09:00 часа 

01.11.2021 г. – 11:30 часа 

01.11.2021 г. – 14:00 часа 

02.11.2021 г. – 09:00 часа 

02.11.2021 г. – 11:30 часа 

 

02.11.2021 г. – 14:00 часа 

02.11.2021 г. – 09:00 часа 

02.11.2021 г. – 11:30 часа 

02.11.2021 г. – 14:00 часа 

 

10 човека 

10 човека 

10 човека 

 

10 човека 

11 човека 

11 човека 

10 човека 

10 човека 

 

10 човека 

11 човека 

10 човека 

11 човека 

10 човека 

10 човека 

 

12 човека 

10 човека 

10 човека 

10 човека  

 

Отделно от това се организираха и информационни срещи за най-малко 20 

участници или общо присъстващи 101 човека, както следва: 

Място на провеждане: Дата и час: Бр. Участници: 

С. Мулдава, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Златовръх, общ. Асеновград, сграда на кметството 

С. Тополово, общ. Асеновград, сграда на кметството 

Гр. Куклен, офис на МИГ „Куклен-Асеновград“ 

С. Гълъбово, общ. Куклен, Пенсионерски клуб 

30.10.2021 г. - 09.00 часа 

30.10.2021 г. - 11.30 часа 

 

30.10.2021 г. - 14.00 часа 

 

30.10.2021 г. - 09.00 часа 

30.10.2021 г. - 11.30 часа 

20 човека 

22 човека 

 

20 човека 

 

20 човека 

21 човека 
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 Целта на информационните срещи бе да се представят мерките от Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ-Куклен-Асеновград. Да се въведат 

участниците в предстоящия процес по кандидатстване по мерките от СВОМР.  

 Информационните срещи се проведоха с цел информиране на населението, като 

преминаха в събеседване и дискусии с представители на общинските администрации, НПО, 

представители на бизнес сектора и населението. Представители на местната общност –

заинтересовани страни задаваха въпроси, коментираха възможностите и ограниченията, 

които касаят кандидатстването с проекти по съответните мерки от Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Куклен-Асеновград. 

През отчетният период бяха проведени 15 консултации с потенциални 

бенефициенти. 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/запове

д за одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на дейността 
Единиц

а мярка 

Брой 

едини

ци 

Единич

на 

цена, 

лв. с 

ДДС 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв с ДДС 

Извършв

ане на 

дейностт

а 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност 

на 

извърше

ните 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплат

ена 

финанс

ова 

помощ, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I - 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 

неработоспосо

бност и други, 

1.1. 

Възнаграждение на 

изпълнителен 

директор -основна 

заплата 

месец 12 
2800.0

0 

33600.0

0 
ДА 

22196.0

0 
  

1.2. 

Възнаграждение на 

експерт по 

прилагане на 

СВОМР- основна 

заплата 

месец 12 
2150.0

0 

25800.0

0 
ДА 

17200.0

1 
  

1.3. 

Възнаграждение на 

експерт по 

прилагане на 

месец 12 
2150.0

0 

25800.0

0 
ДА 

13782.7

0 
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дължими от 

работодателя 

(чл. 9, ал. 2, т. 

1 от Наредба 

№ 1) 

СВОМР-основна 

заплата 

1.4. 

Възнаграждение на 

счетоводител -

основна заплата 

месец 12 
1800.0

0 

21600.0

0 
ДА 7200.00   

1.5. Социални и 

здравни осигуровки 

за сметка на 

работодателя, 

включително 

здравни осигуровки 

за бременност и 

раждане 

месец 12 
1683.8

8 

20206.5

6 
ДА 

11078.7

9 
  

 - здравни 

осигуровки по 

време на отпуск по 

майчинство 

месец 12 33.60 374.40 ДА 280.80   

2. 

Непреки 

разходи по чл. 

9, ал. 2, т. 3, 5, 

6, 8, 10, 12 и 

18 от Наредба 

№1/16 

Непреки разходи 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 
19000.

00 

19000.0

0 
ДА 

13151.3

5 
  

3. 

Разходи за 

външни 

услуги, 

възнаграждени

я и 

осигуровки, 

дължими от 

МИГ на 

експерти 

(физически и 

юридически 

лица), 

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, 

външни 

експерти и 

други) по чл.9 

ал.2, т. 2 

Наредба №1 

 Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от 

работодателя на 

експерти, свързани 

с прилагането на 

стратегията - 

оценители на 

проектни 

предложения /за 1 

бр. оценен проект 

от 1 оценител на 

етап 

"Административно 

съответствие и 

допустимост" и 

етап "Техническа и 

финансова оценка" 

общо 

бр. 

оцене

ни 

проект

и от 

един 

оцени

тел 

115 179 
20585.0

0 
НЕ 0.00   
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4 

Разходи за 

командировки 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен 

орган на МИГ 

(по чл. 9, ал. 2, 

т. 4 от Наредба 

№1) 

4.1.Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 

72 на Министерския 

съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 

г.) 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 
1500.0

0 
1500.00 ДА 690.03   

4.2.Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Постановление № 

115 на 

Министерския 

съвет от 2004 г. 

(ДВ, бр. 50 от 2004 

г.); 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 
15000.

00 

15000.0

0 
НЕ 0.00   

5 Разходи за 

закупуване на 

офис техника, 

в т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и 

офис 

оборудване и 

обзавеждане 

по чл.9 ал.2, т. 

7 Наредба №1 

5.1.Счетоводен 

софтуер  

Микроинвест Делта 

Про+архиватор и 

актуализации на 

счетоводен и ТРЗ 

софтуер-за едно 

работно място 

бр. 1 672.74 672.74 ДА 203.71   

5.2.Офис 

оборудване 
              

5.2.1скенер за 

документи / 

високоскоростен/ 

бр. 1 500.00 500.00 НЕ 0.00   

5.2.2. Разходи за 

закупуване на 

лиценз/абонамент 

за Microsoft Office 

бр. 4 295.72 1182.88 НЕ 0.00   
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5.2.3.Разходи за 

мултифункционалн

о цветно лазерно 

устройство с 

характеристикиТех

нология на печат 

In-line Color Laser 

Формат A4 

Разделителна 

способност 

600 x 600 dpi 

3600 dpi с HP 

Imageret 

Разделителна 

способност скенер 

Цветно - 600 x 600 

ppi 

Монохромно - 1200 

x 1200 ppi 

Скорост на печат 30 

стр./мин. 

Скорост на 

копиране 30 

стр./мин. 

Време за първа 

страница 10.5 сек. 

Памет (стандартна) 

256 MB RAM 

Памет (максимална) 

256 MB RAM 

Процесор 800 MHz 

Капацитет на 

консумативите 

Черно - 5 500 или 

11 000 стр. 

Цветно - 6 000 стр. 

бр. 1 
1906.8

0 
1906.80 НЕ 0.00   

5.2.4.Разходи за 

закупуване на 

външен SSD хард 

диск 500GB или по-

голям. 

бр. 4 160.00 640.00 НЕ 0.00   

5.2.5.Стационарна 

компютърна 

конфигурация ALL 

in ONE, дисково 

пространство до 1 

TB, 4GB DDR ram 

или по-голяма, 

операционна 

система - Windows, 

клавиатура, оптична 

бр. 3 
1500.0

0 
4500.00 ДА 4500.00   
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мишка, монитор. 

5.2.6.Разходи за 

диспенсер за вода, с 

характеристики: 

Мощност: до 640 W 

Тип:Свободно 

Стоящ, Дебит на 

студена вода 

(л/час):2, Дебит на 

топла вода (л/час):5  

бр. 1 120.00 120.00 ДА 120.00   

5.2.7. Заседателна 

маса, модулна 
бр. 2 800.00 1600.00 ДА 1600.00   

5.2.8.Разходи за 

кафемашина, с 

характеристики:  

Мощност:1100 W 

Налягане:15 bar 

Функции:Без 

Капсули  

бр. 1 178.80 178.80 ДА 178.80   

6. Разходи за 

закупуване на 

един лек 

автомобил с под 

150 к.с. и с над 

5+1 места на 

стойност до 30 000 

лв. за МИГ, които 

нямат закупен лек 

автомобил по реда 

на Наредба № 23 

от 2009 г. за 

условията и реда 

за предоставяне на 

безвъзмездна 

финансова помощ 

по мярка 

„Прилагане на 

стратегии за 

местно развитие“ 

и по мярка 

„Управление на 

местни 

инициативни 

групи, 

придобиване на 

умения и 

постигане на 

обществена 

активност на 

съответната 

територия за 

местните 

инициативни 

групи, прилагащи 

Разходи за 

закупуване на един 

лек автомобил с под 

150 к.с. и с над 5+1 

бр. 1 
30000.

00 

30000.0

0 
НЕ 0.00   

 Годишна винетна 

такса 
бр. 1 97.00 97.00 НЕ 0.00   

смяна на масло и 

филтри 

за 

перио

да на 

2021 г. 

2 347.02 694.04 НЕ 0.00   
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стратегии за 

местно развитие“ 

от Програмата за 

развитие на 

селските райони за 

периода 2007 – 

2013 г. (ДВ, бр. 1 

от 2010 г.), 

наричана по 

нататък „Наредба 

№ 23 от 2009 г.“, и 

разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишни винетни 

такси за лек 

автомобил, 

закупен по реда на 

тази наредба и 

Наредба № 23 от 

2009 г. по чл.9 

ал.2, т. 9 Наредба 

№1 

7 

Разходи за 

застраховане на 

закупени по реда 

на тази наредба 

след подписване 

на споразумението 

за изпълнение на 

стратегия 

дълготрайни 

материални 

активи, както и на 

такива, закупени 

по реда на 

Наредба № 23 от 

2009 г. и на 

Наредба № 16 от 

2015 г. за 

прилагане на 

подмярка 19.1 

„Помощ за 

подготвителни 

дейности“ на 

мярка 19 „Водено 

от общностите 

местно развитие“ 

от Програмата за 

развитие на 

селсктие райони за 

периода 2014 – 

2020 до срока, 

определен за 

задължително 

застраховане 

съгласно 

съответните 

наредби (по чл.9, 

ал.2, т.11 от 

Наредба №1) 

  

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 1500 1500.00 ДА 91.83   

    
 Организиране на 

обучение: 
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8 

Разходи за 

обучения на 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен 

орган във 

връзка с 

прилагането на 

стратегията за 

местно 

развитие (по 

чл.9, ал.2, т.13 

от Наредба 

№1) 

-Провеждане на 

еднодневно 

обучение – зала, 

кафе-паузи, обяд, 

консумативи, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

брой 5 715 3575.00 ДА 1430.00   

-Провеждане на 

еднодневно 

обучение – зала, 

кафе-паузи, обяд, 

консумативи, 

лектор 

(за най-малко 

двадесет участници) 

брой 3 1046 3138.00 НЕ 0.00   

Участие в 

обучение: 
              

Обучение за екипа и 

членовете на КВО в 

чужбина. 

бр. 1 15000 
15000.0

0 
НЕ 0.00   

Такси за участие в 

обучения или 

курсове 

за 

перио

да на 

2021 г. 

            

9 

Разходи, 

свързани с 

публични 

отношения, 

разходи за 

организиране 

на срещи на 

МИГ, разходи 

за работа в 

мрежа, участие 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен 

орган в срещи 

с други МИГ и 

други (по чл.9, 

ал.2, т.14 от 

Наредба №1) 

Разходи за 

организиране на 

срещи: 

              

-Провеждане на 

еднодневна работна 

среща за най-малко 

10 участници – 

кафе-пауза, наем на 

зала 

бр. 4 182.00 728.00 НЕ 0.00   

-Провеждане на 

еднодневна работна 

среща за най-малко 

10 участници – 

кафе-пауза, наем на 

зала 

бр. 2 291.00 582.00 НЕ 0.00   

Участие в срещи, 

организирани от 

други МИГ-Разходи 

за организиране на 

срещи: посещения 

на МИГ от 

България. Разходите 

включват: пътни, 

нощувки, 

храна/дневни и др. 

свързани с 

бр. 3 
1000.0

0 
3000.00 НЕ 0.00   
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логистиката по 

организиране на 

срещите за 5 бр. 

представители на 

МИГ Куклен- 

Асеновград. (5 бр. 

представители на 

МИГ х 200 лв. на 

човек х 3 бр. срещи 

= 3000 лв.) 

1

0. 

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 (по чл.9, 

ал.2, т.15 от 

Наредба №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 (по чл.9, 

ал.2, т.15 от 

Наредба №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: 

за 

перио

да на 

2021 г. 

            

  - заплащане на 

такси за участие 

за 

перио

да на 

2021 г. 

            

1.за 2 броя 

еднодневни 

обучения за 3-ма 

участници х 198 лв. 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 864.00 864.00 НЕ 0.00   

1.за 1 броя 

еднодневни 

обучения за 2-ма 

участници х 360 лв. 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 693.60 693.60 НЕ 0.00   

 -годишен членски 

внос: 
              

за участие в 

сдружение 

Асоциация 

Българска 

национална лидер 

мрежа 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 360.00 360.00 НЕ 0.00   

разходи за 

командировка на 

екипа и членоете на  

КВО за участие в 

събития 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 
4712.0

0 
4712.00 НЕ 0.00   
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1

1 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по чл. 

9, ал. 2, т. 16 от 

Наредба №1) 

Финансови разходи, 

в т. ч. банкови такси 

за управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по чл. 

9, ал. 2, т. 16 от 

Наредба №1) 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 
2000.0

0 
2000.00 ДА 933.00   

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 
    

1

2 

Разходи за 

проучвания 

и анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и други 

анализи и 

проучвания) по чл. 

9, ал. 3, т.1 от 

Наредба №1 

 Проучване и анализ 

на  територията на 

тема:                                          

1.„Изследване за 

създаване на 

инвестиционен 

профил 

посредством анализ 

на инвестиционните 

характеристики на 

територията на 

МИГ Куклен- 

Асеновград“                                   

2. Проучване и 

анализ на  

територията на 

тема: 

„Възможности за 

съхраняване и 

валоризиране на 

местното културно, 

природно и 

историческо 

наследство“ 

бр. 1 
4691.0

0 
4691.00 НЕ 0.00   

1

3 

  13.1Разходи за 

поддържане на 

интернет страница 

по чл. 9, ал. 3, т.2, а) 

месец 12 89.00 1068.00 ДА 1067.91   

13.2 Разходи за 

домейн и хостинг 

за 

перио

да на 

2021 г. 

1 60.00 60.00 ДА 168.70   

13.3.Публикация в 

регионални медии - 

Предоставяне на 

информация за 

проекта чрез 

регионални медии, 

като съдържанието 

на публикацията 

брой 50 360.00 
18000.0

0 
ДА 

18000.0

0 
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във вестници е до 3 

страници А4 по чл. 

9, ал. 3, т.2, б) 

13.4.Излъчване в 

регионални медии-

Предоставяне на 

информация за 

проекта чрез 

регионални медии. 

минут

а 
50 113.00 5650.00 ДА 5650.00   

13.5.Отпечатване на 

брошури, 

материали за 

обучение и други 

печатни материали, 

изработване на 

рекламни 

материали и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

по чл. 9, ал. 3, т.2, в) 

              

13.5.1.Разходи за 

изработка и 

отпечатване на 

брошури с 

информация за 

мерките от СВОМР 

-  6 мерки х 200 

бр.(Разходи за 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. 

бр. 1200 2,20 2640.00 ДА 2640.00   

13.5.2.Разходи за 

изработка и 

отпечатване на 

информационен 

бюлетин. 

Пълноцветен печат. 

Формат А4,  печат и 

предпечат. 

Минимален бр. Стр 

– 4. 

бр. 600 4.00 2400.00 ДА 2400.00   

13.5.3.. Разходи за 

изработка и 

отпечатване на 

информационна 

брошура 

популяризираща 

бр. 600 3.63 2178.00 ДА 2178.00   
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СВОМР и 

дейността на МИГ. 

(Разходи зa 

предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. 

Формат А4, 

Минимален бр. стр 

- 4; 600 бр. на 

български 

13.5.4.Изработка и 

монтаж на табели 

по чл. 9, ал. 3, т. 2д   

бр. 4 150.00 600.00 ДА 600.00   

13.5.5.Изработка и 

монтаж на билборд 

по чл. 9, ал. 3, т. 2 д 

бр. 2 870.00 1740.00 ДА 1740.00   

                

13.6..Рекламни 

материали: 
              

13.6.1.Изработване 

на рекламна USB 

флаш памет, 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС 

бр. 100 10.96 1096.00 ДА 1096.00   

13.6.2.Изработване 

на рекламни 

тефтери -тип 

луксозни с твърди 

цветни корици, 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС 

бр. 100 9.00 900.00 ДА 900.00   

 13.6.3.Изработване 

на рекламни 

химикалки. 

бр. 150 1.12 168.00 ДА 168.00   

13.6.4.Изработване 

на рекламни 

календари цветни 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС (за 2021 

г.) 

бр. 100 4.53 453.00 ДА 453.00   

13.6.5..Изработване 

на рекламни чаши 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС 

бр. 50 3.84 192.00 ДА 192.00   

13.6.6.Изработване 

на визитни 

картички 

бр. 400 0.19 76.00 ДА 76.00   
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13.6.7.Изработване 

на рекламни чанти 

за документи 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС 

бр. 100 6.88 688.00 ДА 688.00   

13.6.8.Изработване 

на рекламни папки 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС, Картон: 

А4, UV - лак, 4+4 

цвята. 

бр. 250 3.00 750.00 ДА 750.00   

 13.6.9.Изработване 

на рекламни 

хартиени торбички 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. 

бр. 200 2.00 400.00 ДА 400.00   

 

13.6.10.Изработване 

на рекламни 

тениски брандирани 

със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС. 

бр. 150 7.74 1161.00 ДА 1161.00   

 

13.6.11.Изработване 

на рекламни 

часовници 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. - 

стенни 

бр. 20 11.55 231.00 ДА 231.00   

13.6.12.Изработване 

на рекламни 

часовници 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. - 

настолни 

бр. 50 11.80 590.00 ДА 590.00   

13.6.13.Изработване 

на рекламни 

външни зарядни 

устройства (Power 

Bank)  брандирани 

със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС. 

бр. 50 15.00 750.00 ДА 750.00   

 

13.6.14.Изработване 

на рекламни 

визитници 

бр. 100 5.18 518.00 ДА 518.00   
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брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. 

13.6.15.Изработване 

на рекламни чадъри 

брандирани със 

символите на МИГ, 

ПРСР и ЕС. 

бр. 50 9.07 453.50 ДА 453.50   

1

4. 

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 по чл. 9, 

ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 

 Организиране на 

работни/информаци

онни срещи (за най-

малко десет 

участници)-кафе-

пауза, наем на зала 

бр. 20 182.00 3640.00 ДА 3276.00   

 Организиране на 

информационни 

срещи/семинари   

(за най-малко 

двадесет участници) 

-кафе-пауза, наем 

на зала 

бр. 5 291.00 1455.00 ДА 1455.00   

3.3. Провеждане на 

еднодневно 

обучение – зала, 

кафе-паузи, обяд, 

консумативи, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

бр. 12 715.00 8580.00 НЕ 0.00   

3.4. Провеждане на 

еднодневно 

обучение – зала, 

кафе-паузи, обяд, 

консумативи, 

лектор 

(за най-малко 

двадесет участници) 

бр. 5 
1046.0

0 
5230.00 ДА 5230.00   

ОБЩО Разходи 
328069,

22   

147469.

13 
  

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 10  5 15 
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4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

През периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г.  главно проблемите в организацията на 

дейността на МИГ „Куклен- Асеновград“ бяха свързани със забавяне в одобрението на 

заявление за изпащане на авансови средства по одобрения за  2021 г. бюджет на 

Сдружението със Заповед № РД 09-344 от 01.04.2021 г., с искане за авансово плащане в 

размер на 150 000 лв., както и възстановяването на направените разходи и възстановяване 

на средствата по дейностите за 2020 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР“, внесено със заявление на 29.01.2021 г. в размер 

на 80 807,10 лв. 

Забавянето в изплащането на средствата и набирането на екип от служители, които 

да бъдат одобрени от МЗХГ ограничи до голяма степен възможността за управление на 

дейностите, главно свързани с популяризирането на дейността и отварянето на мерки за 

кандидатстване и подаването на проектни предложения от страна на потенциални 

бенефициенти. 

Към настоящия момент, с налични средства и наличен екип се компенсира това 

забавяне. 

Трудностите, които срещна екипът преодоля като популяризираше Стратегията чрез 

своята официална интернет страница, чрез телефонна връзка с потенциални бенефициенти 

за обсъждане на конкретни възможности за кандидатите в предстоящите мерки и 

проведените информационни кампании и срещи. 

 

Брой на участниците в 

обучения 
 58  65 123 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

5 136  146 287 
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5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 

приложимо).    

 

Благодарение на старанието, целеустремеността и добрата организация на новия 

екип, както и проведени срещи за обучения и обмяна на опит с други МИГ-ове в страната, 

бе осигурено нормално функциониране на сдружението, както и бързи и навременни 

решения, касаещи доброто изпълнение на Стратегията и набиране на популярност сред 

местното население.  

Планува се организирането на работни срещи и обучения за повишаване 

квалификацията на екипа на МИГ „Куклен-Асеновград“. 

 

Дата: 28.01.2022 г. 

Представляващ МИГ:    

Петър Ставрев Петров 

/Име, фамилия, подпис/ 
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