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ГОДИШЕН ДОКЛАД  - 2020 за извършените дейности по подмярка 19.4  „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“  на МИГ Кирково - Златоград 

 Период на отчитане от 01.01.2020г. до 31.12.2020г. 

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 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

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) СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“ е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, насочено към развитие на социално - икономическия и стопанския живот в общините Кирково и Златоград, чрез консултиране, разработване и развитие на проекти и подпомагане на  тяхното техническо изпълнение. Освен това, Сдружението е ангажирано в популяризиране, информиране и изпълнение на Стратегията. Юридическите лица - членове на МИГ, се представляват пред МИГ от своите законни представители или изрично упълномощени за това физически лица съгласно изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ. 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. На база обществени  обсъждания и решения на Общото събрание са подготвени и представени  4 Заявления за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Кирково - Златоград“ в УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и съответно са подписани общо четири Анекса към Споразумението, като през отчетния период са подписани два анекса към Споразумението: 

• Анекс №3/Доп.споразумение №РД50-41/14.01.2020г.; 
• Анекс №4/Доп.споразумение №РД50-41/18.06.2020г.  

 

Сдружение МИГ Кирково - Златоград има следните органи за управление и 
контрол: Колективен върховен орган - Общо събрание (ОС); Колективен управителен орган - Управителен съвет (УС) 

 МИГ Кирково - Златоград включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас. Общото събрание на МИГ Кирково - Златоград се състои от 36 члена, като: 

- 4 от тях (11,2%) са представители на публичния сектора,  

- 16 члена (44,4%) са представители на нестопанския сектор  
- 16 члена (44,4%) са представители на стопанския сектор. За отчетния период, няма промени в състава на  Общото събрание на МИГ и  то е в същия състав, както при одобрението на СВОМР. Актуалният списък е публикуван в сайта на МИГ. За календарната година  са проведени 2 Общи събрания с общ брой решения – 9. Едно от общите събрания е през първо полугодие ( относто приемане на годишните доклади и ГФО за 2019, актуализация № 4 на СВОМР , второто Общо събрание е през  за второ полугодие (относно кандидатстване на МИГ по мярка 19,3 за вътрешно-териториално сътрудничество). ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ 

•  Протокол от Общо събрание ОС-4, проведено на 05.03.2020 г. 
•  Протокол от Общо събрание ОС -5, проведено на 11.11.2020 г. 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/Protokol-OS-4-05032020.pdf
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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  (20%) 
- 2 представители на стопански сектор (40%) 
- 2 представители на нестопански сектор; (40%) През първото полугодие   са налице една промяна в  Управителния съвет (Колективния Управителен орган) на Сдружението, а именно: „Мамалев“ ЕООД, с представляващ Пламен Иванов Анев, се заличава като член на УС и се приема нов член ЕТ „Детелина – Хюсеин Каракъс“. За настъпилата  промяна в обстоятелствата е уведомен Ръководителя на   УО на ПРСР. с писмо изх.№20-693/12.03.2020г. и е  вписана  в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ на 17.03.2020 г. За второ полугодие – няма промени в състава на УС. За периода на отчета, Управителният съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо 12 заседания, на които са  приети 41 решения, свързани с управлението и изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, протоколите от които регулярно се качват на електронната страница на сдружението. 

ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС на МИГ 

През първо полугодие на 2020 г: 
• Протокол от проведено заседание № 25 на УС на 27.01.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 26 на УС на 18.02.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 27 на УС на 27.03.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 28 на УС на 07.05.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 29 на УС на 18.05.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 30 на УС на 19.06.2020 г. 
През второ полугодие на 2020 г: 
• Протокол от проведено заседание № 31 на УС на 01.07.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 32 на УС на 26.08.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 33 на УС на 24.09.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 34 на УС на 20.10.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 35 на УС на 14.12.2020 г. 
• Протокол от проведено заседание № 36 на УС на 29.12.2020 г. 
Заб. Линковете в ел.формат са активни. Част от заседанията са проведени он-лайн,  в платформата Zoom. 

 

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.  
 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/Prepis-izvlechenie-25-27.01.2020.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/Prepis-Resheniya-US26--18.02.2019.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/US-27-27.03.2020.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/US-28-07.05.2020.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/images/docs/protokoli/US-29-18.05.2020.pdf
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/Protokol%20US_19062020.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/Prepis-resheniya-US-31.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/US_N32_prepis-resheniya.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/US_N33_prepis-resheniya.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/prepis%20izvlechenie%20US-34-20.10.2020.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/prepis%20izvlechenie%20US-35-14.12.2020.pdf
https://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/Docs/protokoli/prepis%20izvlechenie%20US-36-29.12.2020.pdf


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

www.mig-kirkovo-zlatograd.com                  ~ 4 ~ 

Няма промени  в състава и длъжностна характеристика на административния екип МИГ Кирково-Златоград, ангажиран с прилагането на СВОМР, спрямо предходния отчетен период. Персоналът отговаря  на  изискванията, посочени в  чл. 13 и чл. 12, ал. 3 от Наредба 22.   Персоналът на МИГ  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 Дейностите на МИГ Кирково-Златоград през настоящата година, вкл. и през второто полугодие  в по-голяма част бяха подчинени на специфики, породени от въвежданите противоепидемиологични режими и мерки, за преодоляване на Ковид-19.  Това рефлектира върху промяна в начина на организиране на част от проявите, за да съответстват на нормативните разпоредби, мерки и ограничения. Това повлия и върху  начина на организиране и броя на участниците в организираните приеми, обучителни и информационни прояви. 
 Извършените дейности, свързани   с управление на Стратегията през отчетния период, са свързани с: 
- организационни дейности за функциониране на МИГ, вкл. взаимодействия с Управляващите органи; 
- организиране на информационни срещи (през първо полугодие), във връзка с предстоящи приеми на проекти по ПРСР 2014-2020,  

- организиране на обучителни прояви (през второ полугодие) относно кандидатстване, управление, изпълнение и отчитане на проекти, формиране на умения и актуални проектни процедури; 

-  обявяване,  прием  и оценка на проектни предложения; 
-  консултиране на Кандидати и Бенефициенти; 
-  дейност с бенефициенти след подписване на административни договори; 

 В по-конкретен план, организационните аспекти на дейността,  включват: 
През първо полугодие 

- Прием на проекти по  обявени от МИГ процедури – Мярка  7,5 втори прием и 4,1 първи прием; 
- Оценителни сесии – мярка 7,5- втори прием, мярка 4,1 – първи прием, изготвени два  оценителни  доклада; 

- Представени годишни доклади по мярка 19,2  и по мярка 19,4  за 2019г; 
- Изготвена и подадена заявка за II-во шестмесечие на 2019г. до ДФЗ-РА за отчитане разходите и дейностите на МИГ; 
- Одобрен бюджет за 2020г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Кирково Златоград, (съгласно Заповед № РД09-

200/24.02.2020 )   

- Изготвена и подадена заявка за авансово плащане за 2020 г; 
- Представена информация  в АОП, както и списък и описателен документ за ОП за 

2020 г;  
- ГФО и доклад за дейностите предходната година – вписани в ТРРЮЛНЦ; 
- Консултиране на кандидати и бенефициенти  от територията на МИГ по мерки и процедури, обявявани през периода; 
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- Дейности и срещи с Бенефициенти във връзка с изпълнение на проекти и отчитане на текущо изпълнение на индикатори. 
 

През второ полугодие: 
- Изготвена и подадена заявка за I-во шестмесечие на 2020г. до ДФЗ-РА за отчитане разходите и дейностите на МИГ; 
- Изготвен и подаден за одобрение бюджет 2020 г; 
- Други текущи задачи по управление и изпълнение на СВОМР 

- Прием на проекти по  обявени от МИГ процедури – Мярка 4,1 втори прием и 4,2 първи  и втори прием; 
- Оценителни сесии  -  изготвени три  оценителни доклада ; 

- Актуализация на Индикативен  график за  2020г.,  -  приет с Решение се  №УС-

22.127/27.08.2019г, актуализиран с Решения № УС-24.132/05.12.2019г., УС-30.161/19.06.2020 и УС-36-188/29.12.2020 г. и на индикативен график за 2021 приет с Решение  УС-32.173/26.08.2020г, (без приеми за 2021 г), актуализиран с Решение  УС-36.188/29.12.2020 г. Графиците и актуализации са публикувани на сайта на Сдружението. 

- Консултиране на кандидати и бенефициенти  от територията на МИГ по мерки и процедури, обявявани през периода ; 
- Подготовка на проектно предложение за популяризиране на природното и културно наследство и създаване на съвместен продукт чрез  участие като Партньор по Мярка 19,3 за вътрешно-териториално сътрудничество с МИГ Ардино-Джебел. Предложението е подадено в сесия 31/08/2020 г и е одобрено; 
- Допълнителна комуникация във връзка с финализиране на оценката  на проектно предложение по Програма Интеррег-5А Гърция -България. Проектното предложение е одобрено от Комитета по мониторинг. 
- Организационни дейности за функциониране на МИГ, вкл. взаимодействия с Управляващите органи; 

- Дейности и срещи с Бенефициенти във връзка с изпълнение на проекти и отчитане на текущо изпълнение на индикатори. 
- Текуща поддръжка и застраховка на придобитите активи, в съответствие с изискванията на Наредба №1/22.01.2016 г. За прилагане на подмярка 19.4 

 Всички извършени и заявени  разходи  по раздела съответстват на изпълнените  дейности и  са отразени във финансовите таблици към заявката за плащане, както и в счетоводната система на МИГ Кирково-Златоград. 

 Индикативният график за  2020 г,  е приет с Решение на Управителния съвет  № УС-

22.127/27.08.2019г. Същият е  актуализиран с решения №  УС-24.132/05.12.2019 и № УС-30.161/19.06.2020г.  и УС-36-188/29.12.2020. Графиците и актуализациите са публикувани на сайта: http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-

proekti/igrp/2020. 

 Съгласно актуализираният ИГ за 2020г., за 2020 г  е обявяван  прием на  проектни предложения по  следните мерки от СВОМР: 
 

• ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202МИГ –Кирково - Златоград Мярка 
7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на 
нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ 
Кирково - Златоград” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез 
подхода ВОМР. 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/igrp/2020
http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php/priem-na-proekti/igrp/2020
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Бюджет на приема  53 404,04  лв. 
Начален срок: 03.02.2020г. Краен срок : 30.03.2020г. – 17:00ч. 
 

• ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, 
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; 
Бюджет на приема 684 530,00 лева 
Начало на първи прием: 17.02.2020 г.   Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 
часа.  
 

• ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - 
Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР. 
Бюджет на приема (размер на БФП - 293 370,00 лева 
Процедурата е с два крайни срока за прием:  Начало на първи прием: 06.07.2020 г.   
Първи краен срок: 04.09.2020 година, 17:00 часа. 
 

• ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”от Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР.   
Начало на втори  прием: 01.09.2020 г. , Втори краен срок: 31.10.2020 г. 17:00 часа. 
Бюджет на приема (размер на БФП)  359 156,50 лева 
 

• ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ Кирково – Златоград - 
Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или 
развитието на селскостопански продукти” от Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020, чрез подхода ВОМР. 
Бюджет на приема (размер на БФП)- 101 220,00 лева 
Начало на прием: 02.11.2020 г.  Втори краен срок: 31.12.2020 година, 17:00 часа. 
Удължен Втори краен срок: 18.01.2021 година, 17:00 часа, съгласно Решение УС-
36.187 на УС на МИГ.  
 

Изпълнени в срок  са 4 оценителни сесии по обявените 5 процедури, а петият 
прием приключва след края на отчетния период: 

• Оценителна сесия по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.202 МИГ –
Кирково - Златоград Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа 
инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”. Начало на оценката -
31.03.2020 , Край на оценката-05.05.2020, Приемане на Оценитетелен доклад от 
УС на МИГ-07.05.2020 - Изпращане на доклада за одобрение от ДФЗ – 

08.05.2020 г. Одобрен оценителен доклад от ДФЗ. 
 

• Оценителна сесия по ПЪРВИ ПРИЕМ на процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ 
Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски 
стопанства”; Първи краен срок: 18.05.2020 година, 17:00 часа. , Приемане на 
Оценителен доклад от УС на МИГ-01.07.2020 - Изпращане на доклада за 
одобрение от ДФЗ – 03.07.2020г. 

 
• Оценителна сесия по ПЪРВИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.225 МИГ 

Кирково – Златоград - Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, 
предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” Начало 
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на оценката - 08.09.2020 , Край на оценката -16.10.2020, Приемане на 
Оценителен доклад от УС на МИГ - 20.10.2020 - Изпращане на доклада за 
одобрение от ДФЗ – 22.10.2020 г. 

 

• Оценителна сесия  по ВТОРИ ПРИЕМ по процедура BG06RDNP001-19.224 МИГ Кирково – Златоград, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”. Начало на оценката -02.11.2020 , Край на оценката – 09.12.2020, 

Приемане на Оценителен Доклад от УС на МИГ-14.12.2020. Изпращане на 
доклада за одобрение от ДФЗ – 17.12.2020г. 
 По обявените приеми през 2020 г,  броят  и размерът на подадените и одобрени проектни предложения е както следва ( в скоби е  посочен броя на проектите с натрупване от начало на изпълнение на Стратегията по съответните мерки) 

МЕРКИ от Стратегията 
Цел      

2018-21 

Регистрирани  
в МИГ 

Одобрени 
от МИГ 

Одобрени 

УО 
Договори 

Мярка 4,1 8 7 (7) 6 (6) 0 0 Мярка 4,2 6 4 (4) 2 (2) 0 0 Мярка 7,5,1  4 6 (13) 3 (9) 9 (9) 6 (6) 

 Суми в лева  
МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Бюджет 
субсидия 

Заявен общ 
размер 

Заявена 
субсидия   в 

МИГ 

Одобрен от 
МИГ-общ 

размер 

Субсидия, 
одобрена от 

МИГ 

Субсидия по 
договори Мярка 4,1 684 530 1 009 156 526 082 808 582 422 003 0,00 Мярка 4,2 293 370 741 746 387 068 384 300 192 150 0,00 Мярка 7,5,1  195 580 276 462 276 462 195 148 195 147 141 140 

 Подробна информация и цифрови данни, във връзка с подготовката и изпълнението на проектни предложения по Стратегията на ВОМР е представена в Годишния Доклад по 
19,2. 

 През 2020 г са подписани 7 административни договора  с бенефициенти, по две  мерки 

-ЧР-1 и 7,5  в т.ч  6 договора през второто полугодие.  
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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. 

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

• На 14 юли 2020 г. в Златоград, МИГ Кирково-Златоград бе домакин на работна среща с МИГ Стамболово -Кърджали 54 в пълния състав  на  екипите. Бяха споделени постиженията и резултатите на двата екипа, обявените и одобрени процедури за подбор на проектни предложния. Екипът на МИГ Кирково-Златоград представи подробно изпълненото по ОПИК, а колегите от Стамболово - опитът  по ОП НОИР. 
• На 06-07 август 2020г. две  работни срещи  за  споделяне на добри практики и обмяна на опит проведе МИГ Кирково-Златоград с МИРГ Високи Западни Родопи „Батак-Девин-Доспат“  и „МИГ Борино – Доспат – Сърница“.  Екипите да двете групи обсъдиха общите характеристики и различия на териториите, планираните в стратегиите мерки, особеностите за двете  програми – ПРСР и ПМДР по отношение на документи, насоки, процедури, споделиха опит и казуси в процеса на оценка и взаимодействие с Управляващия орган.  Разгледаха се  мерките, включени в Стратегиите за ВОМР, както и нагласите и готовността на потенциалните бенефициенти за кандидатстване.  По време на работната среща участниците обсъдиха и предложения и възможности за бъдещи сътрудничества и участие в съвместни проекти на регионално ниво. 
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През периода участията в   обучения и събития, организирани от национални и европейски  Лидер асоциации и МЗХГ бе силно редуцирано, поради  Ковид-пандемията или бе организирано чрез онлайн прояви. Тези прояви включваха:  
 

• На 25.06-26.06.2020, в Разлог участие в информационна  среща по подхода ВОМР,  организирана от Министерството      на земеделието, храните и горите; 
• На 24 юни 2020 г., организирано  от Мастър Ивентс ООД Он-лайн семинар "Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)"  
• На 06-08 октомври 2020 г. в „Маритим Парадайс Блу“ в к.к. Албена се проведе Международна конференция по прилагането на подхода ВОМР, организирана от МЗХГ; 
• На 17-18.09.2020г в  Трявна участие на екипа и членове на УС в нформационно събитие, организирано от МЗХГ; 
• На 02.10.2020г. членовете на екипа и членовете на УС на МИГ проведоха еднодневно обучение в Минерални бани-Хасково, в конферентната зала на Хотел „Его“, по предварително изготвена и предложена програма, разделена на няколко модула. 

• На 23.10.2020г. екипа на МИГ Кирково- Златоград участва в еднодневно обучение в Златоград, организирано от и по покана на екипа и членовете на УС на МИГ "Преспа-общини Баните, Лъки и Чепеларе", както и представителите на местната власт – Кметове на общини по населени места на териториите на двата МИГ-а. Важен елемент на срещата бе дискусия по повод бъдещето  на МИГ и подхода  ЛИДЕР/ВМРО през следващия програмен период. 
 

 

3.2 Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на 
нейното изпълнение: 
 

3.2.1 Популяризиране, информиране и публичност:  Във връзка с популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Кирково – Златоград“, за периода на отчитане са извършени следните дейности:  
 

• Изработени са различни видове рекламни материали, като: 

 

-Торбички платнени с лого – 400 броя; 
-Хартиена торба с визуализация-лого и текст -500 броя; 
-Рекламни тениски с визуализация – 200 броя; 
-Календари работни –стенни – 200 броя; 
-Календари настолни – 200 броя; 
-Химикали с визуализация – 1000 броя; 
-Папки с визуализация – 1000 броя 

  

• Бюлетини – подготвени и отпечатани са 4 броя Бюлетини, които включват информация за постигнатото от  дейността на МИГ „Кирково - Златоград“ - реализираните процедури на МИГ, одобрените проекти по мерки от Стратегията с подписани Административни договори с бенефициентите до отчетния период. 
Бюлетините имат следното съдържание: 

• БЮЛЕТИН №1 - „МИГ Кирково-Златоград в един поглед“ 
• БЮЛЕТИН №2 – „Предизвикателства и възможности …с МИГ“ 
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• БЮЛЕТИН №3 – „МИГ за пътя на проекта-постижения и трудности“ 
• БЮЛЕТИН №4 -  „Традиции, бит и култура“ 

 

 Всеки от тях представя конкретни проекти  и споделени истории от изпълнителите. Популяризирани са проектните резултати. Тиража на всеки от тях по 200 бр., обем не по 
- малко от 35 страници, с размер на страницата 200х130см., цветни корици и съдържание. 
 

• Празник на МИГ – проведен 1 празник  На 20.09.2020г. за втора поредна година МИГ  Кирково-Златоград участва  в Пазарния ден на Златоград и празника на Старата чаршия. В рамките на празника беше организиран офис на открито, в който служители на МИГ предоставиха информационен панел за Стратегията за ВОМР,  предлагаше  информационни и рекламни материали, както и кулинарни продукти. Всички те представяха възможностите  за инициативи и проекти за  популяризиране на културното наследство,  за възстановка на  исторически и  битови  персонажи, за популяризиране традиции, фолклор и  култура. В рамките на празника беше осигурено и фолклорно надпяване. На празника участваха над 500 лица – жители и гости на Златоград. Вторият планиран Празник на МИГ в Кирково, не бе проведен, поради ограничителните и забранителни мерки на Здравния министър за преодоляване последствията от Ковид-19. 

   

 

3.2.2 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 

 

 Местна инициативна група Кирково-Златоград организира обучения и информационни срещи на местни лидери с участието на земеделски производители, представители на  кметствата, на читалищата, училищата и неправителствените организации, на общинските и социални институции и проведе по населени места на територията на двете общини – Кирково и Златоград. Организираните обучения са планирани и проведени с цел изпълнение на задълженията на МИГ, за изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на операции по СВОМР, включително и задълженията на МИГ да информира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Обученията целят повишаване капацитета и информираността за изпълнение и отчитане на финансираните проектни предложения и периодите на прием на проектни предложения по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград. 
 МИГ Кирково – Златоград проведе: 
 

В периода 15 до 26 юни 2020г   
 
Информационни срещи, в различни населени места на територията на МИГ, свързани с 
подготовката на проекти по СВМОР включени в раздел „Дейности за популяризиране” : 
• 6 (шест) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на 
проекти по СВМОР  (за най-малко 10 участници) 
• 2 (две) еднодневни информационни срещи, свързани с подготовката на 
проекти по СВМОР  (за най-малко 20 участници) 
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В периода 18 – 20 август 2020 г.   
 

• 3 (три) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и 
отчитане на проекти по СВМОР и  подкрепа от МИГ  за кандидати по актуални 
приеми, вкл. по мерки, свързани с преодоляване последствията от Covid-19  (за 
най-малко 10 участници); 
 

В периода 05 - 07 октомври 2020 г. 
• 3 (три) еднодневни обучения, свързани с подготовката, изпълнението и 

отчитане на проекти по СВМОР на местни лидери и изпълнители по проекти 
на територията на МИГ Кирково - Златоград, (за най-малко 10 участници); 

 В срещите и обученията взеха участие общо 53 активни граждани, представители на бизнеса,  публичния и нестопанския сектор, включително членове на КВО и екипа на МИГ.   За всички горепосочени публични прояви,  в указания срок е уведомяван писмено УО на ПРСР и ДФЗ 

 За периода на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка поради COVID-19, е създадена организация за работа и режим на провеждане на публични прояви, съгласно препоръките на УО на трите оперативни програми. Във връзка с динамичната епидемична обстановка в страната, настъпиха промени в планираните еднодневни обучения свързани с подготовката, изпълнението и отчитане на проекти, като не се проведоха 4 броя обучения,  планирани първоначално  за периода   20.11.-24.11.2020, а  впоследствие  за 01.12 – 04.12.2020г. 
 За сметка на това, за пръв път през отчетния период се организираха онлайн обучения. чрез  обучително виртуално събитие „Пътят на проекта – от одобрение до отчитане“. Те са изпълнени  без да  се заявяват  средства по мярката.   Онлайн обученията се проведоха както следва: 

22.12.2020г., начален час 10.00, 

платформа ZOOM, както   и 
индивидуални консултации  в офис 
Златоград  на МИГ ; 

 29.12.2020г., начален час 15.00, 

платформа ZOOM, както   и 
индивидуални консултации  в офис 
Кирково  на МИГ. 
 

 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. Потенциалните бенефициенти получават помощ и конкретни насоки във връзка с подготовка на техните проектни предложения по конкретните мерки от Стратегията за ВОМР.  Извън мерките по местната Стратегия, МИГ Кирково-Златоград оказа непосредствено съдействие на   38 фирми от територията на Община Кирково и Община Златоград  с информация, консултации,   кандидатстване и изпълнение  по обявени приеми по ОПИК, предназначен   за   усилията на микро- и малки предприятия в 
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преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, за средни предприятия и за транспортни превозвачи, От подпомогнатите кандидати са одобрени общо 35, а общия размер на тяхната безвъзмездна помощ е  535 хил. лв  Екипът на  МИГ Кирково-Златоград оказа съдействие на  едно средно училище от територията на МИГ  за успешно кандидатстване по проект за интегриране на  деца от малцинствата, вкл осигуряване на  информационни средства за дистанционно  обучение и занимание.  
 

3.2.3 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията 
на нейното изпълнение: 

 

През отчетния период бяха извършени  Публикации в регионални медии на  приеми 
и информация, свързана с проекти - 10 броя, както следва:  
Публикации в регионални медии - предоставяне на информация за проекти, 
съгласно  Договор № У-22 от 31.01.2020г. с външен изпълнител. 
1. Печатна публикация  в-к Отзвук,  бр. 05, 07.02.2020, Обява за прием на проектни 
предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  7.5.1- втори прием    (19.202); 
2. Печатна публикация  в-к Нов живот: бр. 26 9.02.2020 - Обява за прием на проектни 
предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4.1     (19.224); 
3. Печатна публикация  в-к Отзвук,  бр. 08, 28.02.2020, МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4.1     
(19.224); 
4. Електронна публикация – в-к Отзвук – обзор първо полугодие; 
5. Печатна публикация – в-к Отзвук, бр. 19  12.06.2020- покани за информационни срещи 
м.юни 2020 
6. Обява за  Първи  прием на проектни предложения по процедура МИГ Кирково-
Златоград, Мярка  4.2 (…..19.225) ел.издание  Smolyan News 
https://www.smolyannews.com/news/obshtina/mestna-initsiativna-grupa-kirkovo---zlatograd  
на 06.07.2020 
7. Вестник „Нов живот“, бр. 55 от  04.09.2020 - Обява за  ВТОРИ прием на проектни 
предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4.1 (….19.224); 
8. Вестник „Нов живот“, бр. 62 от 30.10.2020 - Обява за  ВТОРИ прием на проектни 
предложения по процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4.2     (…..19.225); 
9. Вестник „Нов живот“ Бр.69 от  23.12.2020 - Обзорна информация за дейността на 
МИГ Кирково-Златоград през 2020; 
10. Електронно издание на в-к Нов живот http://www.novjivot.info - Информация за 
подписани договори за изпълнение на проекти по мярка 7,5 „Инвестиции в връзка с 
подобряване на природното и културна наследство - първи прием - 1 бр от 23.12.2020. 

 

Излъчвания в регионални медии - предоставяне на информация за прием на 
проекти, клипове, презентационни и обяви в Регионална телевизия САТ ТМ, 
гледана на територията на целия МИГ, общо 9 излъчвания, както следва: 
- Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ 

Кирково-Златоград, Мярка  7.5.1- втори прием    (.202) 
- Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ 

Кирково-Златоград, Мярка  4,1    (19.224) на 17.02.2020; 
- Покани за планирани информационни срещи за бенефициенти за  популяризиране на 

мерките от  СВОМР, по график: 12.06.2020 -  13.06.2020;  19.06.2020  -  20.06.2020 ;  
-   Клип на презентация-покана за прием на проектни предложения по процедура МИГ    
Кирково-Златоград, Мярка  4.2     (.225 )Регионална ТВ Сат-ТМ www.zlatograd.net на 
06.07.2020; 

https://www.smolyannews.com/news/obshtina/mestna-initsiativna-grupa-kirkovo---zlatograd
http://www.novjivot.info/
http://www.zlatograd.net/


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

www.mig-kirkovo-zlatograd.com                  ~ 13 ~ 

-  Клип на презентация-покана за ВТОРИ  прием на проектни предложения по 
процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4,1    (.224)Регионална ТВ Сат-ТМ 
www.zlatograd.net на 01.09.2020; 
-  Клип на презентация-покана за ВТОРИ  прием на проектни предложения по 
процедура МИГ Кирково-Златоград, Мярка  4.2     (.225)Регионална ТВ Сат-ТМ     
www.zlatograd.net на 03.11.2020; 
-  Обзорна информация за дейността на МИГ Кирково-Златоград през 2020 г. по прием 
и изпълнение на проекти.Регионална ТВ Сат-ТМ    www.zlatograd.net на 27.12.2020; 
-  Информация за подписани договори за изпълнение на проекти по мярка 7,5 – първи 
прием Регионална ТВ Сат-ТМ     www.zlatograd.net на 28.12.2020; 

 Извън предварително планираните публикации, дейността на МИГ Кирково-Златоград беше популяризирана, без средства по мярката чрез: 
- чрез информационните канали на Областен информационен център Смолян и ОИЦ Кърджали; 
- чрез информационните канали на Община Кирково и Община Златоград; 
- чрез тематични интервюта на представители на екипа на МИГ  пред Кабелна телевизия САТ-ТМ. 

 

 В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-41/28.04.2018г. за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., на интернет страницата на МИГ „Кирково – Златоград“ се публикува своевременно актуална информация за предстоящите приеми на проектни предложения, за предстоящи информационни събития като срещи и обучения за местни лидери.  
 За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ „Кирково - Златоград“ публикува регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от Наредба 
22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №1/22.01.2016 г. Дейността на МИГ Кирково-Златоград е представена на електронната страница:  
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com,  и на фейсбук страницата на МИГ. Информацията в нея  пряко кореспондира с информацията от официалния сайт. Същата е с 554 

последователи, в нея са създадени  130   публикации, със средна степен на ангажиране  
230 посетители. /от   75   до 5300 пос/. 

 

http://www.zlatograd.net/
http://www.zlatograd.net/
http://www.zlatograd.net/
http://www.zlatograd.net/
http://www.mig-kirkovo-zlatograd.com/
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 Посещения страница на МИГ за периода  01/07/2020-31/12/2020 

 Информацията в сайта се актуализира периодично и е актуална. Подробности по съдържанието може да се види на http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php Текущата поддръжка е от външен изпълнител. Персоналът на МИГ създава и публикува част от съдържанието 

- Раздел  „Събития“ съдържащ 18 статии  през периода относно организирани информационни срещи, обучения и конференции, срещи за обмяна на опит. 
- Раздел „Новини“ – съдържащ  70 статии с конкретна актуална информация за  дейността на МИГ, както и актуална информация за фирмите за преодоляване последствията от COVID-19. 

 

ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА СТРАТЕГИЯТА КЪМ 31.12.2020 Г., хил. лв 

МЕРКИ ПО 
ФОНДОВЕ 

Бюджет 
субсидия 

Заявен 
общ 

размер 

Заявена 

субсидия   
в МИГ 

Одобрен 
от МИГ-

общ 
размер 

Субсидия, 
одобрена 

от МИГ 

Субсидия 
по 

договори 

одобМИГ/ 

бюдж 
дог/ 
бюдж 

ПРСР/ЕЗФРСР, 
хил. лв 

2 934 6 247 4 406 3 517 2 508 532 85,5% 18,1% 

 ОПРЧР (ЕСФ), 
хил. лв 

1 486 1 875 1 875 1 486 1 486 1 486 100,0% 100,0% 

ОПИК (ЕФРР), 
хил. лв 

1 956 2 196 1 977 2 170 1 953 1 953 99,8% 99,8% 

Общо, 
хил.лв 

6 376 10 319 8 258 7 173 5 947 3 971 93,3% 62,3% 

 

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 по процедурите от 
2019  

 

 

http://mig-kirkovo-zlatograd.com/index.php
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5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 
приложимо).   

-  Отстояване общи позиции на МИГ и ВОМР за следващия програмен период; 
-  Представяне и популяризиране дейността на МИГ; 
- Повишаване капацитета и уменията на екипа на МИГ  и на бенефициенти във връзка с нова нормативна база,  работа в ИСУН, др; 
- Комуникация с представители на бизнеса и общините, вкл. и по повод други (извън МИГ) процедури за проектно финансиране.   

Основните ни акценти занапред: 
-          „Подкрепи местното“ - представяне  на местни фирми и организации с успешно изпълнени проекти и популяризиране на  техните продукти; 
-          Подкрепа в изпълнението на подписаните договори за финансиране; 
-          Изпълнение на проекти от името на Местна инициативна група Кирково-Златоград; Осигуряване на текущо финансиране; 
-          Подготовка  на  МИГ  за следващия програмен период - нова Стратегия и актуални виждания за развитие на територията. 

 

Таблица 1 – Планирани и отчетени разходи  за 2019 г, лв 
 

Описание на дейността Планирани Отчетени 

1. ОБЩО Разходи по чл.9 ал. 2 т.1 108 811,80    99 251,86    2. ОБЩО Разходи по чл.9 ал. 2 т.2 39 458,00    8 278,01    3. ОБЩО Опростени по чл. 9 ал. 2 т. 3,5,6,8,10, 12, 18 16 321,00    8 509,30    
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4. ОБЩО Разходи за командировки   6 600,00    772,12    5. ОБЩО Офис техника, оборудване, софтуер 5 709,10    5 050,60    6. ОБЩО Лек автомобил  1 817,00    356,02    7.  ОБЩО   разходи по  чл. 9, ал. 2, т. 11; 13, 15,16 7 215,00    4 431,32    

ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 185 931,90    126 649,23    

   П1  ОБЩО Проучване и анализи  0,00    0,00    П2   ОБЩО Популяризиране, информиране и публичност   38 889,10    32 143,89    П3   ОБЩО Обучения и информационни срещи  8 824,00    5 964,00    

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  47 713,10    38 107,89    

Относителен дял на Разходите за популяризиране (мин 20%) 20,4 % 23,1% 

ОБЩО ПО 19,4 233 645,00    164 757,12    

 
 
 

 Настоящият доклад е приет от Управителния съвет на МИГ, с решение № УС-37.192 от 19.01.2021 г. 
 

 

 

Изпълнителен Директор:  Пламен Чингаров - ………………………. 
Име, фамилия, подпис 
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Chingarov
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СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б 1 2

A. Записан, но невнесен капитал 01000

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 02110

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 

права и активи
02120

Търговска репутация 02130

Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане 02140

в т. ч. предоставени аванси 02141

Общо за група I 02100

II. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 02210

Земи 02211

Сгради 02212

Машини, производствено оборудване и апаратура 02220

Съоръжения и други 02230

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 02240

в т. ч. предоставени аванси 02241

Общо за група ІI 02200

III. Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 02310

Предоставени заеми на предприятия от група 02320

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия 02330

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 02340

Дългосрочни инвестиции 02350

Други заеми 02360

Изкупени собствени акции номинална стойност 02370

Общо за група III 02300

IV. Отсрочени данъци 02400

Общо за раздел Б 02000

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД 176025352

1

 1

  

5 4

27 33

32 37

  

32 38



АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б 1 2

В. Текущи (краткотрайни) активи 

І. Материални запаси

Суровини и материали 03110

Незавършено производство 03120

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод 03121

Продукция и стоки 03130

Продукция 03131

Стоки 03132

Предоставени аванси 03140

Общо за група I 03100

II. Вземания 

Вземания от клиенти и доставчици 03210

в т.ч. над 1 година 03211

Вземания от предприятия от група 03220

в т.ч. над 1 година 03221

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия 03230

в т.ч. над 1 година 03231

Други вземания 03240

в т.ч. над 1 година 03241

Общо за група II 03200

III. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 03310

Изкупени собствени акции номинална стойност 03320

Други инвестиции 03330

Общо за група III 03300

IV. Парични средства

Kасови наличности и сметки в страната 03410

Касови наличности в лева 03411

Касови наличности във валута (левова равностойност) 03412

Разплащателни сметки 03413

Блокирани парични средства 03414

Парични еквиваленти 03415

Касови наличности и сметки в чужбина 03420

Касови наличности в лева 03421

Касови наличности във валута 03422

Разплащателни сметки във валута 03423

Блокирани парични средства  във валута 03424

Общо за група IV 03400

Общо за раздел В 03000

Г. Разходи за бъдещи периоди 04000

Сума на актива (А+Б+В+Г) 04500

  

  

  

  

21 1

21 1

  

21 1

21 1

53 39



ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б 1 2

А. Собствен капитал

I. Записан капитал 05100

Акционерен капитал 05110

Котирани акции на финансовите пазари 05111

Некотирани акции на финансовите пазари 05112

Други видове записан капитал 05120

ІІ. Премии от емисии 05200

ІІІ. Резерв от последващи оценки  05300

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 05310

IV. Резерви

Законови резерви 05410

Резерв, свързан с изкупени  собствени акции 05420

Резерв съгласно учредителен акт 05430

Други резерви 05440

Общо за група ІV 05400

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба 05510

Непокрита загуба 05520

Общо за група V 05500

VІ. Текуща печалба (загуба) 05600

Общо за раздел А 05000

Б. Провизии и сходни задължения 

Провизии за пенсии и други подобни задължения 06100

Провизии за данъци  06200

в т.ч. отсрочени данъци 06210

Други провизии и сходни задължения 06300

Общо за раздел Б 06000

В.  Задължения

Облигационни заеми 07100

До 1 година 07101

Над 1 година 07102

         в това число:

        Конвертируеми облигационни заеми 07110

            До 1 година 07111

            Над 1 година 07112

Задължения към финансови предприятия 07200

До 1 година 07201

Над 1 година 07202

Получени аванси 07300

До 1 година 07301

Над 1 година 07302

  

  

2 5

2 5

0

-64

-64  

95 0

33 5

  

  

0

  

  

  



ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б 1 2

Задължения към доставчици 07400

До 1 година 07401

Над 1 година 07402

Задължения по полици 07500

До 1 година 07501

Над 1 година 07502

Задължения към предприятия от група 07600

До 1 година 07601

Над 1 година 07602

Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия 07700

До 1 година 07701

Над 1 година 07702

Други задължения 07800

До 1 година 07801

Над 1 година 07802

в това число:

Към персонала 07810

До 1 година 07811

Над 1 година 07812

Осигурителни задължения 07820

До 1 година 07821

Над 1 година 07822

Данъчни задължения 07830

До 1 година 07831

Над 1 година 07832

Общо за раздел В 07000

 До 1 година 07001

Над 1 година 07002

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 08000

Финансирания 08001

Приходи за бъдещи периоди 08002

Сума на пасива (А+Б+В+Г) 08500

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име,презиме,фамилия) (телефон)

1 26

1 26

  

  

  

19 8

19 8

6 6

6 6

2 2

2 2

1  

1

20 34

20 34

  

  

53 39

02/02/2021

Сали Бекир Рамадан
ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

Виолета Добрева Йорданова 030714205



Наименование на разходите
Код на   

реда

Сума - хил. лв.

текуща

година

 предходна 

година

а б 1 2

I. Разходи за дейността

А.  Разходи за регламентирана дейност

 Дарения 65511

 Други разходи 65512

Общо за група А 65510

Б. Административни разходи 65520

Общо  за група I 65500

II. Финансови разходи

   Разходи за лихви 65611

   Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти 65612

   Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 65613

   Други разходи по финансови операции 65614

Общо за група II 65600

III. Загуба от стопанска дейност 65800

IV. Общо разходи 65900

V. Резултат 65950

Всичко (Общо разходи + V) 65990

Наименование на приходите
Код на   

реда

Сума - хил. лв.

 текуща

година

 предходна 

година

 а б 1 2

I. Приходи от дейността

А. Приходи от регламентирана дейност

Приходи от дарения под условие 66511

Приходи от дарения без условие 66512

Членски внос 66513

Други приходи 66514

Общо за група I 66500

II. Финансови приходи

Приходи от лихви 66611

Приходи от съучастия 66612

Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 66613

Положителни разлики от промяна на валутни курсове 66614

Други приходи от финансови операции 66615

Общо за група II 66600

III. Печалба от стопанска дейност 66800

IV. Общо приходи 66900

V. Резултат 66950

Всичко (Общо приходи + V) 66990

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

Отчетна единица: ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД 176025352

  
169 242
169 242

1
1  

170 242
95  

265 242

1 2

264 240
265 242

  

265 242
  

265 242



Раздел І. Административни разходи по видове (код на реда 65520, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за 

годината

а б 1

Административни разходи 60000

 Разходи за материали 60100

    Канцеларски материали 60110

    Горива и смазочни материали 60120

    Резервни части и окомплектовка 60130

    Други 60140

Разходи за външни услуги 60200

         в това число:

 Застраховки 60210

    от тях: социални застраховки 60211

 Данъци и такси 60220

    в т.ч. данък сгради и данък върху превозните средства 60221

 Платени суми по граждански договори и хонорари 60230

 Наеми 60240

 Съобщителни услуги 60250

 Нает транспорт 60260

 Осветление, отопление 60270

 Вода 60280

 Текущ ремонт 60290

    в това число на:

    Сгради 60291

    Машини и оборудване 60292

 Рекламни дейности 60310

 Консултантски дейности 60320

 Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции 60330

Разходи за заплати и други възнаграждения 60400

 Разходи за осигуровки и надбавки 60500

 Социални осигуровки 60510

 Здравни осигуровки 60520

 Надбавки 60530

 Фонд “Безработица” 60540

 Други 60550

Други разходи 60600

  Разходи за командировки 60610

    в т. ч. задгранични 60611

  Други 60620

    в т. ч. разходи за амортизации 60621

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ; 
ПРИХОДИ И РАЗХОДИ СВЪРЗАНИ С ДАРЕНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА

169

5

1

1

3

55

2

6

5

2

38

2

83

16

12

4

10

2

8

8



Раздел ІІ. Разходи за дарения (код  на реда 65511, кол.1) (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за 

годината

а б 1

Разходи за дарения 60700

      Дарения за частни лица 60710

         в т.ч. за чужбина 60711

      Дарения за  правителствени организации 60720

      Дарения за предприятия, организации и други 60730

         в т.ч. за чужбина 60731

Раздел ІІІ. Приходи от дарения (Хил. левове)

Видове Код на реда
Отчет за 

годината

а б 1

 Приходи от дарения под условие (код 66511, кол.1) 60800

      Дарения от частни лица 60810

        в т.ч. от чужбина 60811

      Правителствени дарения и трансфери 60820

      Дарения от предприятия, организации и други 60830

         в т.ч. от чужбина 60831

Приходи от дарения без условие (код 66512, кол.1) 60900

      Дарения от частни лица 60910

        в т.ч. от чужбина 60911

      Правителствени дарения и трансфери 60920

      Дарения от предприятия, организации и други 60930

         в т.ч. от чужбина 60931

Дата:

Ръководител:

 Съставител:

(име, презиме, фамилия) (подпис)

Лице за контакт:

(име, презиме, фамилия) (телефон)

 

 
0

1
1

Сали Бекир Рамадан
ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ЙОРДАНОВА

Виолета Добрева Йорданова

02/02/2021

030714205


