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

www.mig-kirkovo-zlatograd.com                  ~ 1 ~ 

 
 

  
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка  

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“  

на МИГ Кирково - Златоград 

 

Период на отчитане от 27.04.2018г. до 31.12.2018г. 

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) 

 
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.  За отчетния период има една актуализация на СВОМР, приета с решение 
№ ОС-1.05 /25.06.2018 на Общото събрание, предхождана от обществено обсъждане. 
Промените са одобрени с Допълнително споразумение от 25.10.2018 г към 
Споразумение №РД50-41.  

 
   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 беше извършена една промяна в състава на УС с решения на 
Общото събрание на МИГ: 
С Решение №ОС-1.06/25.06.2018г. – освобождава Емилиян Красимиров Караасенов 
като член на УС на МИГ,  представител  на стопанския сектор, по негово заявление;  С 
Решение №ОС-1.07/25.06.2018г. – приема за нов член на УС „Думбов и Фамилия“ 
ЕООД, представлявано от Фьодор Веселинов Думбов, представител на стопанския 
сектор.  
През отчетния период: 27.04 – 31.12.2018г. 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 
25.06.2018. Общ брой решения на Общото събрание – 9: 

Протокол от ОС-1  ПРОТОКОЛИ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ 

 Протокол от Общо събрание, проведено на 25.06.2018 г. 

 
За периода на отчета Управителния съвет на МИГ Кирково –Златоград е провел общо 
– 10 заседания, на които са  приети 67 решения, свързани с управлението и 
изпълнението на стратегията, както и по въпроси по компетентност: 

Протоколи от УС-1  до  УС-10    ПРОТОКОЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА УС 

 Протокол от проведено заседание на УС на 11.06.2018 г. 
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 Протокол от проведено заседание на УС на 03.07.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 07.08.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 30.08.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 27.09.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 17.10.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 05.11.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 23.11.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 06.12.2018 г. 

 Протокол от проведено заседание на УС на 18.12.2018 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; 

През отчетния период не са правени промени на в екипа, ангажиран с прилагането на 
СВОМР.  В съответствие с препоръката в изготвения анализ на  наличния 
административен, технически и финансов капацитет, е отправено искане за 
актуализация на състава (изх.№18-212/20.12.2018), чиято реализация се очаква през 
следващ отчетен период. 
 
 
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: 
- изготвяне на необходимата вътрешно-нормативна  документация за 

функционирането на Сдружението и ефикасно изпълнение на целите, заложени в 
Стратегията на ВОМР,  

- 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. и ОПИК 2014-
2020 г. 

- подготовка и  разработване на насоки за кандидатстване по мерките от 
СВОМР, включени в ИГ за 2018 г. и в първия месец на 2019 г.; 

- подготовка,  обявяване и  прием на проектни предложения; 
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Общото събрание и Управителният съвет е разгледал и приел със свои 
решения Индикативен график за целия период 2018-2020г., и разпределение на 
бюджета по приеми. За 2018 г,  с  решение №УС-1.04 /11.06.2018 на Управителният 
съвет   е приет Индикативен  график за прием на проектни предложения-2018. 
Същият е  съгласуван с УО на трите Оперативни програми. На заседание на УС от 
30.08.2018 г. се актуализира ИГ за 2018 г. във връзка с невъзможността да бъде 
стартиран приема на документи по одобрената стратегия за Водено от общностите 
местно развитие, поради  фактори, произтичащи от промени в нормативната уредба и 
други. Съгласно актуализираният ИГ за 2018 г., приемът на  проекти за 2018 г.  
предвижда да бъде за 2 мерки от СВОМР, а именно: 

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

 ИК-2 ИП 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на 
територията на МИГ-Кирково-Златоград“; 

За още две мерки – 6,4 ПРСР и ЧР-1 ОПРЧР е планирано и изпълнено провеждане на  
съгласувателните процедури с МФ, УО,  обществени обсъждания , които да стартират 
през 2018 г.  
С решение № УС-5.40/27.09.2018 на Управителния съвет се актуализира 
индикативния график за 2018г.  

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. Графиците и актуализации са 
публикувани на сайта. 

Изготвени са Вътрешни правила и процедури, регламентиращи 
организационната дейност, приема и оценката на проектни предложения по трите 
Оперативни програми, подбора на външни оценители, изпълнители, спазване на 
нормативните изисквания. Изготвена е и оценка на административния, технически и 
финансов  капацитет.  

 
През отчетния период са организирани няколко срещи за обмяна на опит и 

споделяне на  добри практики с други МИГ:  
- 09/2018 – съвместно с МИГ Гоце Делчев-Гърмен-Хаджидимово” и МИГ 

„Минерални бани-Черноочене” – в гр. Гоце Делчев; 
- 11/2018 -  съвместно с МИГ „Дряново-Трявна”, МИГ Разлог и МИГ Гоце Делчев-

Гърмен-Хаджидимово” – в гр. Разлог 
 
През октомври и ноември 2018 г се организираха и проведоха  обучение на екипа и 
представители  на Общото събрание, както следва:  

- организирано двудневно обучения за членовете на Екипа и Върховния 
колективен орган -  на 16 – 17 октомври  2018г, гр.Златоград;  

- проведено двудневно  обучение на екипа на МИГ, УС и  представители на 
ОС – на 23-24 ноември 2018г. в с.Кирково;  

За обученията, в указания срок е уведомяван писмено УО на ПРСР и ДФЗ. 
 
Екипът на МИГ е участвал в събития, организирани от национални и 

европейски  Лидер асоциации: 
-  5-та международна конференция „Бъдещето на подхода ВОМР и ЛИДЕР след  

2020 +, организирана от МЗХ, с  Европейска  Лидер Асоциация ELARD, 04-07юни 2018, 
Албена;   
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- Работна среща – семинар,  организиран от Българска Национална Лидер мрежа 
23-24.08.2018, Казанлък; 

 
Екипът е участвал и в обучителни прояви,  организирани от Управляващите 

органи – съвместно на  03.05.2018, София и  от   УО на ОПИК – 03-04.07.2018 г. 
 
 
 

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

 
3,2,1 - за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) 
 

През периода 01.05.2018г. – 31.12.2018г. са извършени две проучвания на 
територията на Сдружението, със следните дейности  

- Дейност 1: Проучване на иновационния потенциал на МСП на 
територията на МИГ. В резултат на изпълнението на дейността е изготвен документ 
„Проучване на иновационния потенциал на МСП на територията на Сдружение с 
нестопанска цел “Местна инициативна група Кирково – Златоград“, със следното 
съдържание:   Национален и европейски контекст на иновационния потенциал;  
Основни предимства на територията на МИГ; I Анализ на икономическото развитие 
на територията на МИГ, вкл  Обща характеристика на икономиката, Основни 
икономически показатели на предприятията на територията на МИГ Кирково – 
Златоград; . Изпълнение на проекти от бизнеса за подобряване на 
конкурентоспособността на предприятията на територията на МИГ (финансирани 
проекти от ОПК 2007 – 2014 и ОПИК 2014 – 2020);  Предимства на икономиката; 
Анализ на иновационния потенциал на МСП на територията на МИГ  
Резултатите от проучването бяха използване в процеса на подготовка на насоки и 
популяризиране на приема по Мярка на МИГ ИК 2,2 „Повишаване капацитета на 
Малките и средни предприятия, обявен през отчетния период.  
Дейност 2: Проучване на възможностите за насърчаване на развитието на 
туризма чрез прилагане на СВОМР на територията на МИГ - Кирково - Златоград, 
с цел оползотворяване на туристическия потенциал на двете общини”.   В резултат на 
изпълнението на дейността е изготвен документ „Проучване на възможностите за 
насърчаване на развитието на туризма чрез прилагане на СВОМР на територията на 
МИГ - Кирково - Златоград, с цел оползотворяване на туристическия потенциал на 
двете общини“, със следното съдържание: Описание на територията,  анализ на 
ресурсите, свързани с туризма на територията на МИГ, култура и културно-
историческо наследство, природни забележителности;  еко-пътеки и веломаршрути 
на територията; места за настаняване; икономически показатели на местата за 
настаняване; Анализ на силните и слабите страни на туристическия сектор на 
територията на МИГ; Дефицити в предлагането на туристически услуги от 
публичния/ нестопанския и частния сектор на територията на МИГ; Добри практики; 
Възможности за насърчаване на развитието на туризма чрез прилагане на СВОМР на 
територията на МИГ Кирково-Златоград. 
 Резултатите от проучването  допринасят за по-адекватна разработка на насоки 
и дейности по популяризиране на Мерки от СВОМР, имащи отношение към туризма :  
Мярка  6,4  и мярка  7,5,1. 
  

- за популяризиране, информиране и публичност: 
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През отчетния период местната общественост е информирана чрез сайта на 
МИГ за съгласуване на индикативния годишен график от страна на УО на ПРСР, УО на 
ОПИК и ОП РЧР за 2018 г.; уведомяване на бъдещите бенефициенти, относно 
публикуване на Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по 
стратегията за ВОМР, актуализирания индикативен график за 2018 г., датите, мястото 
и темите за провеждане на информационни срещи и обучения, свързани с 
подготовката на проекти по СВОМР на „МИГ Кирково - Златоград. 

 С цел популяризиране на Стратегията на ВОМР се изработиха и 
разпространиха рекламни материали. За изработването на рекламни материали за 
популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ Кирково - Златоград" се сключи 
договор с външен изпълнител.  

Изработените рекламни материали са следните:  
- билборд – 2 броя, които са монтирани на териториите на община Кирково и 

Златоград; 
- Информационни табели – 2 броя, които са монтирани пред офисите на МИГ в 

град Златоград и с.Кирково;  
- Информационен рол- банер – 2 броя; 
- Информационна брошура за СВОМР – 2000 броя; 
- Информационна дипляна – 2000 броя; 
- Плакати – 100 броя; 
- Изработени лого-стикери и разделители – 360 броя; 
- Папки с лого – 1000 броя; 
- Ноутпадове за писане, 50 листа А5 – 200 броя; 
- Брандирани химикали – 500 броя; 

 
През периода бяха извършени  следните официални публикации в местни и 
регионални медии: 

-   3 публикации в печатни медии  в-к Отзвук, Родопи Войс, 
разпространявани на територията на МИГ.   

-  3   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. Картата на  сайта 
е променяна с цел оптимално възприемане от потребителя. На информационните 
срещи е популяризиран начина на ползване на сайта и намиране на нужната 
информация. Ползван е сайт и дизайн от подготвителната мярка. Текущата 
поддръжка е от външен изпълнител. 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: 
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- Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация, Заповедта за 
одобряване на бюджета и нейните актуализации,  Одобреното 
споразумение 

- Всички решения и протоколи от 10 –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; от ВП1 до ВП15  
- 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 
лицата,  с които МИГ има сключени договори  

- 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 

- Списък на обществени обсъждания, отправени предложения и становища 
по приемането им – 6 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; 

- Раздел „Договаряне” съдържащ регистър на постъпилите предложения и 
оценката, Заповеди, решения и документация на оценителните комисии. 

- Раздел  Събития съдържащ 14 статии  през периода относно организирани 
информационни срещи, обучения и конференции, срещи за обмяна на опит. 

- Раздел новини – съдържащ  43 статии 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 
Създадена е и фейсбук страница на МИГ популяризираща дейността на сдружението. 
Информацията в нея  пряко кореспондира с информацията от официалния сайт. 
Същата е с 292 последователи, в нея са създадени  64 публикации за периода 28.06-
31.12.2018 , със средна степен на ангажиране 150 посетители. /от 33 до 2200 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” организира обучения на 
местни лидери и информационни срещи с участието на земеделски производители, 
представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, 
упражняващи занаят или свободна професия, а също така и 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 
Стратегията за ВОМР за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020, 
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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 2018 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 100 лица. 

 
През периода 01.05.2018г. – 31.12.2018г. се организираха и проведоха  следните 

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

- еднодневни информационни срещи – 11 в различни населени места на 
територията на МИГ, свързани с подготовката на проекти по СВМОР за 
периода от  14 до 27 септември 2018г.; 

- проведени две еднодневни обучения за местни лидери  на територията на 
МИГ, на 18 октомври  2018г., гр.Златоград и  на 19 октомври  2018г., 
Кирково; 

- Проведено  двудневно обучение на местни лидери и бенефициенти-19 и 20 
ноември 2018г. в гр.Златоград 

-   Проведени 2 /две/ еднодневни конференции за популяризиране на         
Стратегията за ВОМР и прилагане на подхода – на  06 декември 2018г.в 
с.Кирково и на 13 декември 2018г. в гр.Златоград, за най-малко 50 участници; 

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.  
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Таблица 1 – Планирани и отчетени разходи  за 2018 г, лв 
 

Описание на дейността Планирани Отчетени 

1. ОБЩО Разходи по чл.9 ал. 2 т.1 51 551,82 48 204,85 

2. ОБЩО Разходи по чл.9 ал. 2 т.2 15 360,00 7 200,00 

3. ОБЩО Опростени по чл. 9 ал. 2 т. 3,5,6,8,10, 12, 18 7 732,00 4 701,05 

4. ОБЩО Разходи за командировки   2 000,00 1 994,42 

5. ОБЩО Офис техника, оборудване, софтуер 4 472,80 4 314,84 

6. ОБЩО Лек автомобил  30 800,00 0,00 

7.  ОБЩО   разходи по  чл. 9, ал. 2, т. 11; 13, 15,16 6 620,00 3 661,00 

ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 118 536,62 70 076,17 

П1  ОБЩО Проучване и анализи  8 020,00 8 020,00 

П2   ОБЩО Популяризиране, информиране и публичност   22 434,00 22 234,00 

П3   ОБЩО Обучения и информационни срещи  7 480,00 7 480,00 

ОБЩО РАЗХОДИ ЗА  ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  37 934,00 37 734,00 

ОБЩО ПО 19,4 156 470,62 107 810,17 
 
 
Таблица 2 – Индикатори 
 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

4 20 6 30 60 

Брой на участниците 
в обучения 

3 14 1 36 54 

Брой на участниците 
в семинари и 
информационни 
срещи 

8 100 5 73 186 

Брой на участници в 
конференции 

1 79 2 24 106 
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Таблица 2а –  Обобщени данни за организирани приеми на проектни предложения 
Показател Стойност 
Общ  брой  процедури, представени за съгласуване пред УО /МФ 3 
Общ  брой обявени приеми на проекти по мерки от СВОМР 2 
  -  в  т.ч.  приключили първи приеми 1 
Общ брой на постъпили проектни предложения по приключилите 
приеми 

7 

Обща стойност на допустимите разходи на постъпилите проектни 
предложения.  

2 196 453 
лв 

Отн. дял на исканата БФП спрямо наличния бюджет (за процедурата с 
приключил прием) 

101,07 % 

 
4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

- Финансиране до получаване на авансово плащане;  Начин на преодоляване: 
Осигуряване на заемни средства или собствено участие на общините; 

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

 
-  Оценяме, важността на обстоятелството Екипът,  вкл. членовете на Управителния 

съвет, да бъдат детайлно запознати с  процедурите за функциониране на МИГ – както по 
отношение на дейностите в изпълнение на подмярка  19,4, така и  при подготовка, 
обявяване на приеми на проектни предложения; 

- Разработване на набор от Вътрешни правила и процедури;  
- Използване на разнообразни канали за представяне и популяризиране на всички 

аспекти от дейността на МИГ; 
- Участие в работни и обучителни срещи с Управляващите органи и/или с други МИГ   
 

 

Настоящият Годишен доклад за  2018 е приет с Решение УС-11.75/15.01.2019 г на УС на 
Сдружение «МИГ Кирково-Златоград».  

 

 

Дата: 22.01.2019 г 

 

Представляващ МИГ:   Пламен Чингаров - ………………………. 
Име, фамилия, подпис 
Съгласно Пълномощно №26/16.01.2019 г. 
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