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

1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за 

ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в 

състава (ако има такива)  

 

Съгласно одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие на „МИГ 

Котел, Сунгурларе и Върбица” органи на управление са: 

 Общо събрание - върховен колективен орган на сдружението; 

 Управителен съвет. 

Общото събрание се състои от 42 члена, разпределени както следва:  

 ПУБЛИЧЕН  СЕКТОР:  3 члена  

 Представители на местната власт -  3 члена – чрез представители на 

Общините;  

 НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР:  20 члена 

 Спортни клубове - 3  

 НПО  - 7  

 Читалища - 11 

 СТОПАНСКИ СЕКТОР: 19 члена  

 Земеделски производители –7 

 Микропредприятия и МСП от територията – 12. 

Управителният съвет се състои от 7 члена: 

 ПУБЛИЧЕН СЕКТОР – 2; 

 НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР – 2; 

 СТОПАНСКИ СЕКТОР – 3.  

През отчетния период Общото събрание е заседавало два пъти на:  15.08.2017 г., 

19.12.2017 г. 

Община Котел предоставя за офис на МИГ с Решение № 171 от 27.05.2016г. 

помещения общинска собственост в гр. Котел, ул. „Изворска” 21, ет. 2. 

Промени в, седалището и офиса на МИГ през отчетния период няма. 

Промени в органите на управление и техния състав 

Във връзка с постъпило заявление за отказ от членство от Сдружението от ЕТ 

„Гериша – Мехмед Копук“, чийто представител Мехмед Копук е член на 

Управителния съвет, се наложиха промени в органите на управление и техния състав. 

С решение на Общото събрание от 15.08.2017 г.. ЕТ „Гериша – Мехмед Копук“, 

стопански сектор, е освободен като член на ОС и УС. 

На същото заседание Общото събрание разгледа заявлението за членство на 

ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кереме Копук”, БУЛСТАТ 102928625, седалище с. Манолич, община 

Сунгурларе, стопански сектор, с представител Сабрие Фикрет Копук и прие за член 

ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кереме Копук”. За член на Управителния съвет бе избрана г-жа 

Сабрие Фикрет Копук. 

Промените в органите на управление и техния състав не нарушават 

съотношението между представителите на отделните сектори – публичен, 

нестопански и стопански. 

 

 

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.  

 



Съгласно одобрената Стратегия за воденото от общностите местно развитие 

на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” персоналът на сдружението се състои от 

изпълнителен директор и двама експерти по прилагане дейностите на СВОМР. 

Във връзка със заявено желание от работа бе освободен експертът по 

прилагане дейностите на СВОМР Георги Николаев Кочев на основание чл. 325, ал. 1 

от Кодекса на труда и приета молба за прекратяване на трудово правоотношение по 

взаимно съгласие. /Заповед №5/13. 02. 2017г./. До края на отчетния период не бе 

назначен друг експерт поради липса на кандидати, отговарящи на изискванията за 

заемане на тази длъжност при спазване на условията, които са били предмет на 

оценка по чл. 29 от Наредба 22 от 14. 12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

 

В края на отчетния период персоналът на МИГ „Котел, Сунгурларе и 

Върбица” е комплектован съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба 22 от 14. 

12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. 

 

Изпълнителен директор – Петя Александрова Шиварова 

Експерти по прилагане дейностите на СВОМР – 2  

Експерт 1: Ренета Мартинова Христова 

Експерт 2: Н/П 

 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

През отчетния период се реализираха дейности, свързани с ефективното  управление 

на Стратегията за водено от общностите местно развитие: 

 Проведена бе процедура за директно възлагане на доставка на 

основание чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет „Избор на изпълнител  

за „Доставка на офис консумативи и канцеларски материали“. Сключен бе 

Договор № 9/25. 07. 2017 г.  с „Контрол – А” ЕООД, ЕИК BG 203880351. През 

отчетния период Изпълнителят е доставил офис консумативи и канцеларски 

материали. Договорът не е изпълнен в целия си обем поради липса на средства. 

 Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на основание 

чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет „Избор на изпълнител  за 

„Предоставяне на мобилни услуги за нуждите на МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица“. Сключен бе Договор № 1/ 20. 01. 2017 г. с „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 

204572374. През отчетния период  Изпълнителят е предоставил мобилни услуги. 

Предоставените услуги са разплатени за целия период, но с известно забавяне 

поради липса на средства. 

 Проведена бе процедура за директно възлагане на доставка на 

основание чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет „Избор на изпълнител  

за „Доставка на офис консумативи и канцеларски материали“. Сключен бе 

Договор № 9/25. 07. 2017 г.  с „Контрол – А” ЕООД, ЕИК BG 203880351. През 



отчетния период Изпълнителят е доставил офис консумативи и канцеларски 

материали. Договорът не е изпълнен в целия си обем поради липса на средства. 

 Проведена бе процедура за директно възлагане на доставка на 

основание чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет „Избор на изпълнител  

за „Деловодни услуги и архивиране на документация“. Същата се наложи поради 

факта, че по СВОМР не е предвидена аналогична позиция  и необходимост от този 

тип услуги. Сключен бе Договор № 6/30. 06. 2017 г.  с Тодорка Иванова Кънчева, 

ЕГН 5903140775. Договорът е финализиран и разплатен. 

  Доставката на интернет се осъществява от единствения доставчик гр. 

Котел  „МЕР 2005” ООД. Във връзка с отсъствието на конкуренция на местния пазар и 

факта, че седалището на фирмата е в София, същата отказва да участва в процедура за 

директно възлагане на услуга на основание чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г. 

 куриерски услуги – СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” използва 

основно услугите франчайзинговите представителства на  „Еконт Експрес” ООД, 

поради констатирани проблеми с куриерските услуги на „Български пощи”. 

 С цел спазване на  изискванията на Раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение 

ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд,Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие,Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) 

№1083/2006 на Съвета (ОВ,L 347, от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за 

информация и публичност екипът на «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица» поднови 

домейна  http://mig-ks.com/ и хостинг плана. 

  Проведена бе процедура за провеждане на конкурс за избор на 

външни експерт-оценители на проекти по СВОМР на „МИГ  Котел, Сунгурларе и 

Върбица” в срок от 07. 09. 2017 г. до 28. 09. 2017 г. при стриктно спазване на 

Вътрешните правила за избор и подбор на външни експерти – оценители на проекти по 

СВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”, приети с решение на Общото  

събрание от 15. 08. 2017 г. Подадени бяха 28 заявления за участие в конкурса. 

Конкурсът премина през следните етапи: 1. Проверка по документи за наличието на 

изискуемите документи и съответствие с посочените в обявата изисквания;  2. Подбор 

на външни експерти. Комисия в състав: Петя Шиварова – ИД, Ренета Христова – 

експерт СВОМР и Борислав Антонов – член на УС на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица” взе решение за одобрение или неодобрение на всеки кандидат, въз основа на 

посочените изисквания и документите, приложени в потвърждение на тези изисквания. 

Всички кандидати бяха допуснати до втория етап на конкурса. Изготвен и публикуван 

бе списък с одобрените външни оценители – 28 човека. 

 През отчетния период не бе конструиран КИП поради липса на 

потребност от неговата работа вследствие на необходимост от канализиране на 

нормативната уредба. 

 Проведена бе процедура за директно възлагане на доставка на основание 

чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет „Избор на изпълнител  за 

„Закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане“. Сключен бе Договор № 8/25. 07. 2017 г.  с „Контрол – 

А” ЕООД, ЕИК BG 203880351. През отчетния период  Изпълнителят е доставил 

договорената офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и 

обзавеждане. Доставката е разплатена.  

http://mig-ks.com/


 Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на основание 

чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г., с предмет  „Избор на изпълнител  за 

Експертно- консултантски услуги по прилагане на СВОМР» в три обособени 

позиции: 

Обособена позиция 1: „Предоставяне на Експертно - консултантски услуги, 

свързани с оказване на методическа помощ по разработване на процедури за избор на 

изпълнители по дейности» 

Обособена позиция 2: „Предоставяне на Експертно- консултантски услуги, 

свързани с разработване на проектна документация по отделните мерки от СВОМР» 

Обособена позиция 3:  „Предоставяне на Експертно финансово и счетоводно 

консултиране прилагането на СВОМР“. 

По Обособена позиция 1: „Предоставяне на Експертно - консултантски 

услуги, свързани с оказване на методическа помощ по разработване на 

процедури за избор на изпълнители по дейности» бе сключен Договор № 3 

/01.06.2017 г.   с адв. Евгени димитров Чечев за извършване на всички действия, 

свързани с техническата и технологична подготовка и провеждане на процедурите по 

възлагане на обществени поръчки.на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица». 

Изпълнителят е предоставил услугите, предмет на договора, за което му е 

разплатено. 

По Обособена позиция 2: „Предоставяне на Експертно- консултантски 

услуги, свързани с разработване на проектна документация по отделните мерки 

от СВОМР» бе сключен Договор № 5/01.06.2017 г. с „Пиргос Билд“ ЕООД, ЕИК 

201236799  за разработване на цялостна проектна документация по стандартизирани 

образци на мерките, заложени в Индикативния годишен график за прием на проектни 

предложения по Стратегия за Водено от общностите местно развитие  на „МИГ 

Котел, Сунгурларе и Върбица” за 2017 г. Услугите, предмет на договора, са 

изпълнени в целия си обем и са разплатени. 

По Обособена позиция 3: „Предоставяне на Експертно финансово и 

счетоводно консултиране прилагането на СВОМР“ бе сключен Договор №  

4/01.06.2017 г. с “ТеоМ - 3” ЕООД с ЕИК: 204572374. Изпълнителят реализира 

следните дейности: Експертно – консултантска помощ при регистрация на 

финансово – счетоводната дейност на МИГ, свързана с прилагането на СВОМР; 

Мониторинг  прилагането на  нормативната уредба и промените в нея, касаещи 

дейността на МИГ и прилагането на СВОМР - през целия период на договора; 

Експертно – консултантска помощ при организиране на цялостните счетоводни 

процеси в МИГ и прилагането на СВОМР; Анализиране и предлагане 

усъвършенстване на счетоводните операции, касаещи дейността на МИГ и 

прилагането на СВОМР - през целия период на договора. Договорът е разплатен. 

 През отчетния период бяха извършени следните командировки в 

страната и в чужбина на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

МИГ съгласно Наредбата за служебни командировки в страната и Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина:  

 Във връзка с входиране на заявка в ДФЗ – РА 30. 01. 2017 г. 

двамата експерти по прилагане на СВОМР бяха командировани в гр. Ямбол; 

  Изпълнителният директор взе участие в обучение, организирано 

от ЦКЗ, за работа в ИСУН 2020  в гр. Пловдив в периода 16. 02. - 17. 02.2017 г.;  

  Изпълнителният директор, Експертът по прилагане на СВОМР 

и Председателят на УС взеха участие в информационна среща, организирана от МЗХ, 

за прилагането на подмярка 19. 2 в гр. Пловдив в периода 28. 02. - 01.03.2017 г. 



 Изпълнителният директор, Експертът по прилагане на СВОМР 

взеха участие в обучение, организирано от ЦКЗ, за работа в ИСУН 2020 в гр. Бургас 

в периода 25. 07. – 27. 07. 2017 г; 

 Във връзка с входиране на заявка в ДФЗ – РА 28. 07. 2017 г. 

Изпълнителният директор, Експертът по прилагане на СВОМР бяха командировани в 

гр. Ямбол; 

 Работна среща в МЗХГ – София – 1. 10. 2017 – ИД Петя 

Шиварова; 

 Подаване на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата 

в Окръжен съд – Сливен –- 05. 10. 2017 г - Експертът по прилагане на СВОМР Ренета 

Христова; 

 Входиране на заявка за плащане в ДФЗ-РА – гр. Ямбол – 27. 10. 

2017г. - ИД Петя Шиварова и Експертът по прилагане на СВОМР Ренета Христова. 

 

 През отчетния период не бяха релизирани дейности за закупуване на 

един лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места поради недостиг на финансов 

ресурс. 

 През отчетния период МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ е сключил 

два договора за застраховане на дълготрайни материални активи: 

 Договор /Комбинирана застрахователна полица Имущества № 

2200170700000127/09. 09. 2017 г за застраховане на дълготрайни материални активи, 

закупени по Договор № РД50-165/07. 12. 2015 г по подмярка 19. 1 „Помощ за 

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

ПРСР 2014 – 2020; 

 Договор /Комбинирана застрахователна полица Имущества № 

2200170700000128/09. 09. 2017 г за застраховане на дълготрайни материални активи, 

закупени по Договор № РД 50-194/29. 11. 2016 г по подмярка 19. 2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020; 

 През отчетния период не бяха реализирани дейности за обучения на 

екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие поради недостиг на финансов ресурс; 

 През отчетния период „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” не е провел 

дейности за организиране на срещи на МИГ. Предвидената дейност в Заявление за 

одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г. не бе реализирана поради недостиг на финансов ресурс. 

 За работа в мрежа за участие на екипа и членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други МИГ и други:  

 Изпълнителният директор и Експертът по прилагане на СВОМР 

взеха участие в работна среща, организирана от Асоциация „Българска национална 

ЛИДЕР мрежа”, по изпълнение на мярка 19 в гр. Разлог в периода 07. 07. - 09.07.2017 

г.; 

 Представители на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” – 

членове на УС и персоналът взеха участие в Международна конференция „10 години 

ЛИДЕР в България” в периода 10 – 13 . 10 2017 г. в гр. Правец. На конференцията бе 

презентирана СВОМР на МИГ като основа за развитие на алтернативен туризъм с 

акцент на солидарният туризъм. 



 Участие на МИГ в дейности по чл. 9 ал.2 т.15  

 Изпълнителният директор, Експертът по прилагане на СВОМР 

взеха участие в двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите 

местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на 

одобрените стратегии”, организирана по инициатива на Асоциация „Българска 

национална Лидер мрежа“ съвместно с Министерство на земеделието, храните и 

горите – 18 – 19. 12. 2017 г. в гр. Поморие. 

 През отчетния период не бяха реализирани дейности за мониторинг и 

оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 поради отсъствие на реални 

действия по реализиране на СВОМР, породени от неясноти в  нормативната уредба. 

 Разработен бе Индикативен годишен график за прием на проектни 

предложения, приет с решение на Общото събрание от 24. 01. 2017 г. Същият бе 

съгласуван с управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020, Оп РЧР 2014 – 2020 и ОП 

ИК 2014 – 2020. поради неясноти в нормативната уредба той не бе реализиран и това 

наложи неговата актуализация. Новият Индикативен годишен график за прием на 

проектни предложения  бе съгласуван с всички страни по Спорасумение РД 50 – 194/ 

29. 11. 2016.  

 Персоналът даваше консултации на потенциални бенефициенти във 

връзка с кандидатстване по различните мерки на СВОМР. В края на отчетния период 

бе констатирано, че липсата на анкети за обратна връзка не позволяват точната 

отчетност. В процес на разработка е формуляр за консултации и обратна връзка. 

Потенциалните бенефициенти проявяват заселен интерес към мерките от ПРСР. 

 Екипът на МИГ разработи и поддържа деловодна система, в която се 

регистрират всички административни актове на Сдружението при спазване изискванията на чл. 

12, ал. 1 на АПК и чл. 62, ал. 1 от Наредба 22 от 2015 г. Деловодната дейност и 

документооборотът се извършват при спазване на следните принципи: 1. Насочване на 

документите съобразно функциите, изпълнявани от структурните звена и 

длъжностните лица; 2. Съобразяване движението на документите с технологичната 

последователност на управленските и деловодни операции; 3. Целенасочено и без 

загуба на време движение на документите и изключване или свеждане до минимум на 

обратните придвижвани; 4. Спазване на възприетата стандартизация и унификация на 

документите. 

Архивът на «МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица»  се помещава в офиса на 

сдружението в специално обособени за целта шкафове. 

 Екипът на „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” разработи следните работни 

документи:  

 Правилник за вътрешния трудов ред; 

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки; 

 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и 

финансиране на тероризма; 

 Правила за реда за осъществяване на общополезна дейност и за набиране и 

разходване на средства; 

 Система за предварителен контрол при поемането на финансови задължения и 

извършване на разход на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”. 

 Процедура за подбор на проекти към СВОМР; 

 



 Разработени бяха пакет документи по заложените в Индикативен 

годишен график за прием на проектни предложения за 2017 година – насоки за 

кандидатстване  по отделните мерки на СВОМР, формуляри, свързани с процеса на 

консултиране и подпомагане, образци на документи за кандидатстване по отделните 

мерки на СВОМР, формуляри, свързани с процеса на оценка на проектните 

предложения по мерките заложени в Индикативен годишен график за 2017 година за 

прием на проектни предложения. За съгласуване с Управляващия орган на ОПРЧР 

2014 – 2020  е изпратен пакетът документи по мярка 001-1 „ Достъп до заетост и 

обучения “ от стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ 

посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № 
БС05М90Р001 - …. МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица – достъп до заетост и обучения.  

 През периода от страна на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” са 

предприети и процедурни действия, съобразени със сключеното споразумение за 

прилагане на СВОМР и Наредба № 22/14. 12. 2015 г. на МЗХ, ПМС № 161/4. 07. 2016. 

Подадено е Заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50 

– 194/ 29. 11. 2016.  Заявена е промяна в Стратегията в т. 5 Описание на мерките, 

Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно от СВОМР; т. 6 Финансов 

план, 6. 1. „Индикативно разпределение на средствата по програми/ фондове и по 

мерки”, Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите 

местно развитие от СВОМР и промяна в състава на колективния върховен орган и на 

колективния управителен орган  поради допусната очевидна грешка. Заявлението е в 

процес на одобрение.  

 

 

3.2 Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 

 

 за проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) 

През отчетния период „МИГ  Котел, Сунгурларе и Върбица” не е провел 

дейности за проучвания и анализи на съответната територия. Предвидените в 

Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 - 2020 г. не са изпълнени поради липса на 

финансов ресурс. 

 за популяризиране, информиране и публичност: 

 

 поддръжка и актуализация на интернет страница на 

МИГ- Котел, Сунгурларе, Върбица - През 2016 г. „МИГ  Котел, Сунгурларе и 

Върбица” е сключил Договор № 1 от 02.02.2016г.  с “НИКОТИНА-12” ЕООД, ЕИК 

202003762 за поддръжката на  интернет страница / http://mig-ks.com/. На страницата 

са качени всички  документи на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”. По молба на 

управителя на „НИКОТИНА-12“ ЕООД от 28. 02. 2017 г. Договорът е прекретен. 

Сключен е Договор № 2 от 01. 03. 2017 г. с Димитър Мариянов Димитров, ЕГН 

8901235840, с адрес: гр. Котел, ул. „Жечо Долчинков“ № 20А за поддръжката на  

интернет страница / http://mig-ks.com/.Страницата се поддържа постоянно и се 

актуализира периодично. През отчетния период не са извършвани разплащания по 

Договора. 

http://mig-ks.com/
http://mig-ks.com/


 Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на основание 

чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител  за 

„Дейности за популяризиране, информиране и публичност: Публикации в 

печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани 

за организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на «МИГ 

Котел, Сунгурларе и Върбица», Изработка и доставка на брандирани рекламни и 

печатни материали, популяризиращи дейността на «МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица», Изработка и монтаж на територията на МИГ на табели, популяризиращи 

«МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица» . Сключен бе Договор № 7/24.07.2017 г.   с 

«Витал” ООД, Булстат: BG119606041. С изключение на малка част  /Създаване и 

реализиране на публикации в печатни и електронни медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ.  – 4 бр и подготовка и отпечатване на  

пълноцветно работно списание с информация за мерките със CD с информация за 

мерките включени в СВОМР в тираж 400бр/ дейностите по Договора бяха 

изпълнени.Всички реализирани дейности са разплатени.  

 Проведена бе процедура за директно възлагане на услуга на 

основание чл.20 ал. 4, т. 3 от ЗОП от 15.04.2016 г. с предмет „Избор на изпълнител  за 

„Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи».  Сключен бе 

Договор № 10/21. 09. 2017 г. с СТИК ЕООД, ЕИК103913366. Организирани и 

проведени бяха: 

 две двудневни обучения на 20 местни лидери от стопанския сектор 

относно Възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР. 

Правила, процедури и кандидатстване –  На 20 – 21. 11. 2017 г в гр. Котел зала на 

МИГ и на 22 – 23. 11. 2017 г. в гр. Сунгурларе  - зала на зала Читалище.;  

две двудневни обучения на 20 местни лидери от нестопанския сектор 

относно Възможности за финансиране на местните общности, уязвими групи и 

нестопански сектор чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване 

–  На 20 – 21. 11. 2017 г в гр. Котел зала на ОбС и на 22 – 23. 11. 2017 г. в гр. 

Сунгурларе  - зала на ОбС.  

Организирани и проведени по график бяха 7 информационни срещи 

за 20 участници за представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване: 1.) 

27. 11. 2017 г. от 17: 30 часа в Читалище с. Съединение, община Сунгурларе; 2.) 

27.11. 2017 г. от 15: 00 часа в Читалище с. Лозарево, община Сунгурларе;3.) 28. 11. 

2017 г. от 17: 30 часа в Ритуална зала с. Манолич, община Сунгурларе; 4.) 28. 11. 

2017 г. от 10: 00 часа Читалище с. Ябланово, община Котел; 5.) 29. 11. 2017 г. от 10: 

00 часа Читалище с. Тича, община Котел; 6.) 29. 11. 2017 г. от 15: 00 часа гр. Котел, 

ул. Изворска 21/ офис на МИГ/] 7.) 30. 11. 2017 г. от 11: 00 часа гр. Върбица, 

Читалищен салон. 

Обученията и информационните срещи са реализирани съгласно 

договорните условия. Договорът е реализиран в пълният си обем и е разплатен. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
Индикатори 

 

 
 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Проблемите, които възникнаха, са във връзка с финансовото обезпечаване на 

дейностите. До края на отчетния период не са възстановени никакви средства от ДФЗ 

– РА, както за 2016 г, така и за цялата 2017 г. в разрез с разпоредбите на чл. 62, ал. 1 

от ЗУСЕСИФ /ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.2 от 3 януари 2018г./ и 

чл. 30, ал. 1 Наредба 1 от 22. 01. 2016 г. Това не позволява да бъдат реализирани 

всички предвидени и одобрени дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“. Размерът на авансово плащане не 

обезпечава изпълнението в пълния им обем.  

 

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

приложимо).  

 

   

НП 

 

 

 

Дата: 30. 01. 2018 

 

Представляващ МИГ: Румен Стоилов 

Име, фамилия, подпис 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

НП НП НП НП НП 

Брой на участниците в 

обучения 

7 40 3 30 80 

Брой на участниците в 
семинари и 

информационни срещи 
5 63 4 71 143 


	1. Управление на Местната инициативна група.
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