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ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка  19,2 и 19,4   

на МИГ Кирково - Златоград 

 

Период на отчитане 01.01.2019г. до 01.08.2019г. 

Номер на договора за изпълнение на 
стратегия за ВОМР РД50-41/27.04.2018г. 

ЕИК на МИГ 176025352 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

Златоград-4980,  
ул.“Стефан Стамболов“№1 

Председател на Управителен орган / 
представляващ МИГ 

Сали Бекир Рамадан 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

Тел./факс 03071/42 05 
Ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 

http://www.kirkovo-zlatograd.com 

 
 
 

 

   
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  

Европа инвестира в селските райони 
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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) 

За изпълнение  на Стратегията за ВОМР  (СМОМР) на 27.04.2018 г. е подписано 
споразумение  № РД50-41/27.04.2018 г. с УО на ПРСР 2014-2020, УО  на ОПИК 2014-2020 
и ОПРЧР 2014-2020. СВОМР се явява основния документ на Сдружение „МИГ Кирково - 
Златоград” за програмния период 2014-2020 г. По нейното изпълнение  са предприети  
конкретни действия от Общото Събрание (Колективен Върховен орган) и  
Управителния съвет (Колективния Управителен орган), съгласно техните правомощия.   

   Органи за управление и контрол на Сдружение „МИГ Кирково - Златоград” са:  
- Общо събрание (ОС) – 36 представителя; 
- Управителен съвет (УС) – 5 представителя; 
Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ. За отчетния 

период той се състои от  5 члена, които са представители на  юридически лица и  имат 
седалище и адрес на управление на територията МИГ. Мандатът на УС е пет години. 
Председател на УС на Сдружение „МИГ Кирково - Златоград“ е Сали Рамадан  
представител на Община Кирково. В УС на Сдружение „МИГ Кирково - Златоград“ 
представителството по сектори е следното: 

- 1 представител на публичен сектор; 
- 2 представители на стопански сектор; 
- 2 представители на нестопански сектор; 

През отчетния период: 01.01 – 01.07.2019г. Общото събрание на МИГ е в същия състав – 
36 души представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, както при 
одобрението на СВОМР. За отчетния период е проведено 1 Общо събрание -  на 
21.03.2019. Общ брой решения на Общото събрание – 8: 
Протокол от ОС-2  ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 Протокол от Общо събрание, проведено на 21.03.2019 
 
За периода на отчета, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо – 
10 заседания, на които са  приети 52 решения, свързани с управлението и 
изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност: 

Протоколи от УС-11  до  УС-20    ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС 

 Протокол от проведено заседание на УС на 15.01.2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 01.02.2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 12.03.2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 17.04.2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 25.04.2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 16,05,2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 22,05,2019 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 31,05,2019 г. 

 Протокол от проведено заседание № 19 на УС на 02.07.2019 г. 
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 Протокол от проведено заседание № 20 на УС на 15.07.2019 г. 

Заб. Линковете в ел.формат са активни. 

 
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.  

Административният екип МИГ е съгласно одобрения поименен състав, 
длъжностна разбивка и длъжностна характеристика, заявени при подписване на 
Споразумението за ВОМР. Персоналът отговаря  на  изискванията, посочени в  чл. 13 и 
чл. 12, ал. 3 от Наредба 22.   
Персоналът на МИГ  Кирково-Златоград е както следва: 

Пламен Чингаров - Изпълнителен директор; 
Юлия Бойчева - Експерт по прилагане на СВОМР; 

         Виолета Йорданова – счетоводител; 
         Мелиха Осман – Технически асистент; 
 
3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
Извършените дейности по това направление от страна на персонала на МИГ 

"Кирково - Златоград" през отчетния период са свързани с: 
- организационни дейности за функциониране на МИГ, вкл. взаимодействия с 

Управляващите органи; 
- организиране на информационни срещи, обучения, публични събития и обмяна 

опит с други МИГ, индивидуални срещи и консултации във връзка с предстоящи приеми 
на проекти по ПРСР 2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 г. 

- подготовка и  разработване на насоки за кандидатстване по мерките от СВОМР, 
включени в ИГ за 2019 г.; 

- подготовка,  обявяване и  прием на проектни предложения; 
 

Индикативният график за  2019 г,  е приет с Решение на УС № УС-
4.36/30.08.2018г.,  Съгласно писмо от УО на ОПРЧР 2014-2020, за препоръчително 
обявяване на процедурите по програмата през първо полугодие на 2019 и поради 
възникнали други обстоятелства, индикативният график-2019  е актуализиран с 
решение №  УС-5.40/27.09.2018 на Управителния съвет. С решения № УС-
11.69/15.01.2019 г. и № УС-13.84/12.03.2019 г. актуализира индикативния график за 
2019г. Графиците и актуализации са публикувани на сайта. 

 Съгласно актуализираният ИГ за 2019 г., за отчетения период обявихме и 
финализирахме приема на  проектни предложения по  следните мерки от СВОМР: 

 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ 
 ЧР.1 „ Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица, в 

т.ч. насърчаване и подпомагане на младежката заетост и инвестиции в 
повишаване квалификацията на заетите лица на територията на МИГ 
Кирково – Златоград" 

 ЧР.2 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги 
чрез интегриран подход на територията на  МИГ Кирково-Златоград“; 
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Общо постъпилите проектни предложения на по процедури, обявени от МИГ към 
30.06.2019 г са  49, от които 42- през отчетния период. Подробната им разбивка по 
процедури, суми и етап на оценка е както следва:  

 
 

             
Сформирани  през отчетния период са 4 оценителни сесии (по процедури на 

мерки 7,2;   6,4; ЧР-1, ЧР-2). Приключила е оценката  по процедури ИК2,2 (стартирала 
през 2018г),  по процедури 7,2 ,  6,4  и по Процедура ЧР-1. Изпратени до съответните УО  
са 4 оценителни доклада, одобрени от УС на МИГ. От тях -  2 са  одобрен от УО ( по мерки 
ИК 2,2  и ЧР-1), а за останалите  2  (по процедурите по ПРСР  7,2 и 6,4) – тече процес на 
одобрение и от УО.  

През отчетния период са подписани 7 административни договора с 
бенефициенти.  
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През периода са прилагани наличните  Вътрешни правила и процедури, както и са 

направени тълкувания на новости в нормативната база, касаещи функционирането на 
МИГ, в т.ч.  новия подход за опростени разходи, актуализации  в указания на ОП РЧР,  и 
др.  

През отчетния период са организирани няколко срещи за обмяна на опит и 
споделяне на  добри практики с други МИГ:  

- 13.03.2019 – съвместно с МИГ Стамболово –Кърджали 54 и МИГ Крумовград-
Момчилград – в с.Стамболово; 

- 16.04-17.04.2019 г. -  съвместно с МИГ „Свиленград-ареал”,– в гр. Златоград; 
- 20.06.2019 г. – МИГ „ Преспа“ в гр.Златоград 

 
Екипът на МИГ е участвал в  обучения и събития, организирани от национални и 

европейски  Лидер асоциации и МЗХГ: 
- Информационна  среща – семинар,  организиран от МЗХГ и Българска Национална 

Лидер мрежа - на 28.02-01.03.2019, Велинград; 
- Обучение по подхода ВОМР в гр.Пловдив  -  на 22.04-23.04.2019 г.; 
- Обмен на добри практики в държави- членки на ЕС в Франция-Испания за периода 

18.05-22.05.2019 г. ;  
- Обучение за бенефициенти и екипи на МИГ, организирано  от УО на ОПИК в 

Министерство на икономиката на 26.06.2019 г.; 
- Обучение за работа в ИСУН – 27.06.2019 г. ОИЦ-Хасково;       
- Годишна среща на МИГ в Трявна  04 юли 2019                                                

 
3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 
 

- за популяризиране, информиране и публичност: 
С цел популяризиране на Стратегията на ВОМР през периода бяха ползвани 

налични рекламни материали. За изработването на информационни брошури за  
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популяризиране мерките от  Стратегията за ВОМР на „МИГ Кирково - Златоград" се  
изготвиха  информационни материали - , както следва:  Информационна брошура по 
мярка 7,5 от СВОМР и по мярка ЧР-2  
 
През периода бяха извършени  следните официални публикации в местни и регионални 
медии: 

- 4 публикации в печатни медии  в-к Отзвук, Родопи Войс,  
-  5   предавания – презентационни обяви в Регионална телевизия САТ ТМ, 

гледана на територията на целия МИГ; 
Извън предварително планираните публикации, дейността на МИГ Кирково-Златоград 
беше популяризирана, без средства по мярката чрез: 

- 2 предавания и 1  интервю по регионална ТВ Сат ТМ www.zlatograd.net  ; 
- чрез информационните канали на Областен информационен център Смолян и 

ОИЦ Кърджали; 
- чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград; 
- чрез публикации в електронни медии и портали на Асоциации на МИГ 

 
Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представяна и  на електронната страница:  
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com,  интернет страниците на общините 
www.kirkovo.bg ,  www.zlatograd.bg, на фейсбук страницата на МИГ.  
 
Поддържа се актуално съдържание на интернет страницата на МИГ. На 
информационните срещи е популяризиран начина на ползване на сайта и намиране на 
нужната информация. Текущата поддръжка е от външен изпълнител. Предвидени са 
разходи за домейн и хостинг. Персоналът на МИГ създава и публикува част от 
съдържанието.  
Поддържа се актуална информация съгласно чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 14.12.2015г. 
със следното съдържание: 

- Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за 
одобряване на бюджета  за 2018 и 2019 нейните актуализации,  Одобреното 
споразумение по подмярка 19.2 

- Всички решения и протоколи от 8-те заседания на  УС и  проведеното 1 Общо 
събрание през периода;  

- Списък на членовете на УС и ОС; 
- Устав на сдружението; 
- Вътрешни Правила за работа на МИГ;  
- Списък на обществени обсъждания, отправени предложения и становища по 

приемането им – 8 броя; 
- Мерки по Стратегията – раздел, който освен СВОМР и актуализации, съдържа, 

съдържа резюме на стратегията,  резюме на осемте мерки,  насоки на обявените мерки, 
изготвени анализи и проучвания; 

- Прием на проекти – съдържащ индикативни  графици за 2018 и 2019 г с 
техните актуализации, актуални и преминали покани за прием на проектни 
предложения; 

- Критерии за оценка на проектите по мерките от стратегията по трите 
оперативни програми; 

- Профил на купувача, съгласно чл.42 от ЗОП, съдържащ: Списък на 
планираните, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки и Списък на 
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лицата,  с които МИГ има сключени договори. Информацията е актуална към дата на 
изготвяне на доклада. 

- Списък на лицата, подписали декларация по приложение 6, към чл.24, ал.1, т.8 
от Наредба №22/2015г. 

- Доклади за дейността и Годишни финансови отчети, Годишни доклади за 
изпълнение на стратегията за ВОМР- след приемането от УС 

- Раздел „Договаряне” съдържащ регистър на постъпилите предложения, 
регистър на проектите в процес на оценка, регистър на проектите които са оценени и 
регистър на проектите, сключили договор за БФП, Заповеди, решения и документация 
на оценителните комисии. 

- Раздел  Събития съдържащ 9 статии  през периода относно организирани 
информационни срещи, обучения и конференции, срещи за обмяна на опит. 

- Раздел новини – съдържащ  31 статии от отчетния период с конкретна 
актуална информация за  дейността на МИГ.  

Информацията в сайта се актуализира периодично и е актуална. Подробности по 
съдържанието може да се види на http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php Поддържа 
се актуално съдържание на   фейсбук страница на МИГ популяризираща дейността на 
сдружението. Информацията в нея  пряко кореспондира с информацията от официалния 
сайт. 
Същата е с 390  последователи (увеличение с 88 от предходиня период). В нея са 
създадени 56 публикации за периода 01.01-30.06.2019, със средна степен на ангажиране 
180 посетители. /от 85  до 2320 пос./ 
 

- 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 

Екипът на Сдружение „МИГ Кирково - Златоград”, през месец юни 2019 организира 
обучения на местни лидери и информационни срещи с участието на земеделски 
производители, представители на  кметствата, на читалищата, на детските градини, 
училищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции. 
Целта на срещите беше информиране на заинтересованите страни и потенциалните 
кандидати по мярка ЧР.2 на ОПРЧР и мерки 4,1;4,2 ;7.5.1 от Стратегията за ВОМР за 
възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020, допустимост на кандидатите, 
дейностите и разходите, новите моменти и измененията в нормативната база, свързани 
с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни предложения. Срещите имаха също 
така за цел да представят дейността на сдружението по изпълнение на стратегията, 
осъществена през последните месеци. Презентирани и обсъдени бяха: Индикативния 
график за прием на проектни предложения по стратегията за ВОМР през 2019 година; 
Процедурата за подбор на проекти, която МИГ ще прилага при оценка и одобрение на 
подадени проектни предложения, при отваряне на приема. На проведените 
информационни срещи присъстваха над 150 лица. 

 
През периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. се организираха и проведоха  следните 

обучения, семинари и информационни срещи, включени в раздел „Дейности за 
популяризиране” : 

- еднодневни информационни срещи – 8 в различни населени места на 
територията на МИГ, свързани с подготовката на проекти по СВМОР за 
периода от  12 до 21 юни 2019г.; 



Златоград 4980,  ул. Стефан Стамболов 1  
тел. 03071 4205  ел.поща: mig-zlatograd-kirkovo@abv.bg 

www.mig-kirkovo-zlatograd.com                  ~ 8 ~ 

- проведени две еднодневни обучения за местни лидери  на територията на 
МИГ, на 10 юни  2019г., с.Кирково и  на 11 юни 2019г. в гр.Златоград; 

За всички горепосочени публични прояви,  в указания срок е уведомяван писмено УО на 
ПРСР и ДФЗ. 

Офисът на МИГ се посещава от заинтерсовани лица, представители на местния 
бизнес, земеделски производители и други. Със заинтересованите лица са обсъдени 
различни идеи, сред които и такива с иновативни елементи за двете общини. Заявените 
идеи за проектни предложения са в различни направления, като създаване на 
автомивка, къща за гости, оборудване на фризьорски и козметични салони, закупуване 
на земеделска техника и други. Потенциалните бенефициенти получават помощ и 
конкретни насоки във връзка с подготовка на техните проектни предложения по 
конкретните мерки от Стратегията за ВОМР.  
 
 
4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

- Срокове за одобряване на оценителните доклади от ДФЗ; 
- Осигуряване на текущо финансиране; 

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

- Популяризиране дейността на МИГ на местно ниво  сред територията; 
- Търсене и представяне на добри практики, които да неутрализират 

негативния ефект от продължителността на одобряване на процедурите; 
- ползване експертна помощ от експертите в УО и ДФЗ; 
- Участие в работни и обучителни срещи с Управляващите органи и/или с 

други МИГ ;  
- Участие в  мрежи от МИГ и обменни посещения; 
- Ритмичност в обявяване на процедурите  и дейностите по управление и 

популяризиране; 
 
 

 

Пламен Чингаров  
Изпълнителен директор 
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