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ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА 2021 г.   

НА СНЦ „МИГ-ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД”,   

СЪГЛАСНО ЧЛ.40, АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ 

 

1.Осъществени дейности, изразходвани за тях средства, връзката им с целите и 

програмите на организацията и постигнатите резултати. 

 

СНЦ ”Местна инициативна група Момчилград – Крумовград” е юридическо лице, 

регистрирано по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Основната цел на Сдружението е да 

подпомага развитието на селските райони и допринася за тяхното укрепване; да подпомага 

развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността, опазване на околната 

среда, подобряване  качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности, 

стимулира въвеждането на нови методи и ресурси и други. Сдружението е учредено  на 

26.04.2010 г., като „МИГ Община Момчилград”. На 27.04.2016 г. Общото събрание на 

Сдружението взима решение МИГ „Крумовград” да се влее в „МИГ Община Момчилград” и 

се създава новото сдружение с наименование  „МИГ - общини Момчилград и Крумовград”. 

В новото сдружение участват  представители на местната власт, бизнес, земеделски 

производители, неправителствени организации и физически лица, имащи постоянен адрес 

или развиващи дейност на територията на общините Момчилград и Крумовград. 

В настоящия момент общия брой членове на Общото събрание на  МИГ- общини 

Момчилград  и Крумовград са 100 със следното представителство: 

 Публичен сектор – 4 представители;  

 Стопански сектор -  48 представители; 

 Нестопански сектор – 48 представители.  

Представените сектори в Общото събрание не превишават 49 на сто от имащите право на 

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

е вписано в регистъра на Министерство на правосъдието за осъществяване на 

общественополезна дейност, под №20100607002 и е издадено Удостоверение 

№002/07.06.2010 г. Органи на управление на Сдружението са Общото събрание и 

Управителен съвет. Управителния съвет се състои  от 7 (седем) члена. От състава на УС 

двама членове са представители на общинските власти на общините Момчилград и 

Крумовград (28,57%), 3 са представителите на стопанския сектор (42,85%),  1 представител 

на сектора на читалища (14,29%) и неправителствените организации и 1 – физическо лице 

(14,29%). Сдружението се представлява заедно и по отделно от Председателя на 

Управителния съвет и Изпълнителния директор. Промяна на представителството на 
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Сдружението е взето с решение на Общото събрание на 20.04.2017 г. и последвалото го 

съдебно решение на Окръжен съд град Кърджали №34/26.06.2017 г. 

 

А) Дейности, свързани с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на територията на МИГ: 

     Сдружението изпълнява стратегия за водено от общностите местно развитие във връзка с 

подписано споразумение за изпълнение № РД50-190/29.11.2016 г. От подписването на 

Споразумение до 2021 г.  са подписани четири  допълнителни споразумения, а именно: 

- Допълнително споразумение №РД50-190/10.07.2018 г. във връзка с настъпили 

промени в нормативната уредба на национално ниво и писмо с изх.№91-417 от 

27.03.2018 г. на Зам.министъра и Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.; 

- Допълнително споразумение №РД50-190/19.08.2019 г. във връзка с   прилагане  на  

приеми по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, като  в 

раздел 5 „Описание на мерките“ от одобрената стратегия за Водено от общностите 

местно развитие, в „Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно“, в част 

ПРСР /ЕЗФРСР/, в мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, в 

подраздел „Финансови параметри“, „Размер на финансовата помощ по мярката“ се 

създава изречение трето: „Интензитетът на подпомагане на проект за туристически 

дейности не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи“; 

- Допълнително споразумение №РД50-190/29.01.2021 г. във връзка с промяна на 

финансовия план в СВОМР на мерки финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г. Съгласно 

допълнителното споразумение от  програмата се отнемат средства в размер на 

91 245,04 лв. и новият бюджет на мерки, финансирани по ОПРЧР 2014-2020 г. се 

променя на 1 388 754,96 лв., във връзка с което се намаля и бюджетът на СВОМР от 

6 363 745,00 лв. на 6 272 499,96 лв.  

- Допълнително споразумение №РД50-190/16.12.2021 във връзка с промяна на 

финансовия план в СВОМР. Съгласно допълнителното споразумение средства в 

размер на 6 272 499,96 лв. се променя на 7 071 499,96 лв., във връзка с което се 

увеличава бюджетът по ПРСР от 2 933 7 45,00 лв. на 3 732 745,00 лв., както и се 

прехвърлят средства от мярка 4.1.1 в мярка 6.4.1. 

С подписаното допълнително споразумение е удължен и срока за изпълнение на проекти по 

СВОМР – до 30.06.2025 г., направени са и изменения в мониторинговите индикатори, във 

връзка с изменение на финансовия план на СВОМР. С подписаното допълнително 

споразумение общият финансов ресурс за реализиране на проекти възлиза на 7 071 499,96 

лв. 

Във връзка с прилагане, управление и популяризиране на Стратегията за местно развитие 

през 2021 г. са изпълнени следните дейности:  

 

1. Дейности, свързани с прилагане на СВОМР:  
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1.1. Изготвени и съгласувани с Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 и Министерство на 

финансите Насоки за кандидатстване с проекти по мерки, включени в Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие;  

1.2. Обявени са четири приеми на проектни предложения по мерки, финансирани по ПРСР 

2014-2020 г. ;  

1.3. Подадени 20 проектни предложения, оценени са общо 20 проекта ( 2 проекта по мярка 

4.2.1 , 3 проекта по мярка 21,  14 проекта по 6.4.1 втори прием.);  

1.4. Одобрени от МИГ са общо 2 проектни предложения по мярка 21, като 1 е оттеглено, по 

мярка 6.4.1- втори прием са одобрени 12 проекти предложения, в това число 3 проектни 

предложения са в списъка на резервните проектни предложения, за които не достига 

финансов ресурс, 1 проектно предложение  е оттеглено, 1 проектно предложение не е 

одобрено от МИГ.  16  проектни предложения  са внесени за одобрение до Държавен фонд 

„Земеделие“, като 1 проектно предложение по мярка 4.2.1 е оттеглено от страна на кандидата 

по време на разглеждане от страна на ДФЗ ;  

1.5. През 2021 година от страна на ДФЗ са одобрени 14 проектни предложения, 14 са 

сключените административни договори за финансиране на проекти.  

Детайлна информация за изпълнените дейности, свързани с прилагане на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ 

се съдържа в Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за водено от общностите местно развитие“, публикуван на интернет страницата на 

МИГ-а. 

 

2. Дейности, свързани с управление на СВОМР:  

 

За управление на стратегията за Водено от общностите местно развитие е назначен персонал 

от 5 лица, наети на трудов договор за позициите -  изпълнителен директор, експерти по 

прилагане на СВОМР  - 2 бр., експерт“Административни дейности“ – 1 бр.  и счетоводител -  

0,5 щат.  

Персоналът на МИГ е изпълнил дейности във връзка с: 

 2.1. Предоставяне на консултации на потенциални кандидати във връзка с подготовка на 

проекти, консултации на бенефициенти във връзка с изпълнение на изпълняваните от тях 

административни договори/проекти.  

 2.2 Изготвяне на отчети и доклади до УО на ПРСР и оперативните програми, финансиращи 

Стратегията; 

 2.3. Подготовка и представяне на заявки за плащане пред ДФЗ. 

3.Дейности за популяризиране на Стратегията: 

 

 Изпълнени са следните дейности по популяризиране на Стратегията:  

3.1. Поддръжка на интернет страницата (с адрес https://www.migmomchilgrad.com)  с цел 

информиране за цялостната дейност на сдружението по изпълнение на Стратегията; 

 3.2. Консултиране на  заинтересовани лица относно възможностите за кандидатстване по 

мерки от Стратегията;  
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3.3. Създадени и реализирани  публикации в печатни медии-вестник; 

3.4. Създадени и реализирани излъчвания по кабелните телевизии в град Момчилград и град 

Крумовград; 

3.5. Изработени печатни и рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ;  

3.6. Изготвени рекламни клипове, излъчени рекламни видео клипове за успешно реализирани 

проекти по мерки от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград; 

3.7. 42 лица са включени в 4 обучения на теми, както следва: 

- Разработване на проекти за кандидатстване по мярка 21 „ Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство“; 

- „Управление и отчитане на проекти по мярка 6.4.1“ Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

3.8. 62 лица са включени в 6 информационни срещи, във връзка с информация за изпълнение, 

допълнително финансиране, предстоящи приеми по мерки на МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград  за 2022 година и кратка информация под формата на презентация за тези 

приеми. Информационните срещи са в следната последователност: 

 

     Изразходваните през 2021 г. средства за изпълнение на дейностите, свързани с управление 

и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие са 146 748,12 лв., 

от тях: - за текущи разходи за управление – 120 725,26 лв. (82,27%); разходи за 

популяризиране на стратегията на територията на нейното изпълнение – 26 022,86 лв. 

(17,73%). Детайлна информация за изпълнените дейностите, свързани с управление на 

Стратегията се съдържа в текущите доклади, които МИГ предоставя на ДФЗ към всяка 

заявка за плащане, както и в Годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2021 г., който е одобрен от УО 

на ПРСР. 

Б) Дейности, свързани с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС: 

През 2021 година има сключени 14 административни договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, които са следните: 

-   BG06RDNP001-19.157-0008-C01/31.05.2021 г., с наименование на проектното 

предложение „Закупуване на трактор, челен товарач и ремарке за стопанство в землището на 

село Момина сълза, община Момчилград, област Кърджали, бенефициент - СЕЗГИН 

МУСТАФА ХАСАН , с обща стойност на проектното предложение 48 801,35 лв., в т.ч. БФП 

в размер на 29 280,81 лв.; 

-   BG06RDNP001-19.157-0010-C01/31.05.2021 г., с наименование на проектното 

предложение „Закупуване на специализирана селскостопанска техника за нуждите на 

животновъдно стопанство“, бенефициент - ЗП Неджат Фаик Мехмедали, с обща стойност на 

проектното предложение в размер на 92 800,00  лв., в т.ч 46 400,00 лв. БФП; 

 -  BG06RDNP001-19.157-0009-C01/28.07.2021г., с наименование на проектното предложение 

„Подобряване на условията за отглеждане на животни в стопанството на ЗП Веселин 

Бодуров, чрез основен ремонт на сградния фонд“, бенефициент - Земеделски производител - 
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Веселин Борисов Бодуров , с обща стойност на проектното предложение в размер на 

98 871,10 лв., в т.ч. 59 322,66 лв. БФП; 

 -  BG06RDNP001-19.157-0011-C01/14.09.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

„Модернизация на животновъдно стопанство“, бенефициент - ЗП Фаик Мехмедали Салиф, с 

обща стойност на проектното предложение в размер на 93 879,84 лв., в т.ч. 46 939,92 лв. 

БФП; 

 - BG06RDNP001-19.157-0013-C01/ 08.09.2021 г.,с наименование на проектното предложение

 „Модернизация на животновъдно стопанство“, бенефициент - ЗП Адем Сюлейман 

Хюсню, с обща стойност на проектното предложение в размер на 84 100,94 лв., в т.ч. 42 

050,46 лв. БФП; 

 -  BG06RDNP001-19.157-0012-C01/29.09.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

"Повишаване конкурентоспособността на земеделското стопанство на ЕТ "Алем - Сабахтин 

Караибрям" чрез закупуване на модерна земеделска техника", бенефициент - АЛЕМ - 

САБАХТИН КАРАИБРЯМ ЕТ с обща стойност на проектното предложение в размер на 

99 850,00 лв., в т.ч БФП в размер на 59 910,00 лв.; 

 -       BG06RDNP001-19.157-0014-C01/29.09.2021 г., с наименование „Закупуване на трактор, 

челен товарач и ремарке за стопанство находящо се в землището на с. Качулка, община 

Крумовград, област Кърджали“, бенефициент - МЕТИН КАДИР АХМЕД с обща стойност на 

проектното предложение в размер на 49 560,00 лв., в т.ч БФП в размер на 29 280,82 лв.; 

 -  BG06RDNP001-19.392-0002-C01/25.08.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

„Закупуване на земеделска техника“, бенефициент - ЗП Самет Касим Али, с обща стойност 

на проектното предложение в размер на 27 174,30 лв., в т.ч БФП в размер на 13 587,15 лв.; 

-   BG06RDNP001-19.374-0001-C01/11.05.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

„Закупуване на технологично оборудване за кланичен пункт и транжорна за собствена 

продукция в ПИ019116 в землището на с. Свобода, общ. Момчилград, обл. Кърджали“, 

бенефициент - МВЕ ДИМИТРОВИ ЕООД , с обща стойност на проектното предложение в 

размер на 237 075, 00 лв., в т.ч БФП в размер на 118 537,50 лв.; 

-   BG06RDNP001-19.374-0003-C01/26.10.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

„Закупуване на оборудване за месарски магазин с транжорна“, бенефициент "ШОКО МЕС" 

ООД, с обща стойност на проектното предложение в размер на 239 859,30 лв., в т.ч БФП в 

размер на 119 929,65 лв.; 

   -      BG06RDNP001-19.279-0005-C01/ 29.09.2021 г., с наименование на проектното 

предложение „Закупуване на оборудване за шивашко предприятие“, бенефициент - СЕЛИН 

КЪМПАНИ ЕООД, с обща стойност на проектното предложение в размер на 99 100,00 лв., в 

т.ч БФП в размер на 74 325,00 лв.; 

-   BG06RDNP001-19.166-0004-C02/ 25.01.2021 г., с наименование на проектното 

предложение "Изграждане на скатен покрив върху плосък и ремонт и обновление на 

съществуваща сграда за култура - с. Токачка, община Крумовград", бенефициент - ОБЩИНА 

КРУМОВГРАД, с обща стойност на проектното предложение и БФП в размер на 44 593,48 

лв.; 
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-   BG06RDNP001-19.166-0006-C01/22.03.2021 г.,с наименование на проектното предложение 

"Ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж - 

Крумовград", бенефициент - ОБЩИНА КРУМОВГРАД, , с обща стойност на проектното 

предложение и БФП в размер на 49 964,11 лв.; 

-    BG06RDNP001-19.402-0002-C01 / 16.11.2021 г.,с наименование на проектното 

предложение „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – 

паметник на Работника-седнала мъжка фигура в гр. Крумовград“ , бенефициент – Община 

Крумовград, с обща стойност на проектното предложение и БФП в размер на 43 339,12 лв. 

 

В) Проведени заседания на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението:  

През 2021 г. е проведено едно редовно Общо събрание и 14 заседания на Управителния 

съвет. Протоколите от проведените заседания на Общото събрание и Управителния съвет са 

публикувани на интернет страницата на Сдружението. 

 

Г) Дейности, свързани с оперативно - организационната работа на Сдружението: 

Няма промени в функционирането на офиса на МИГ, като служителите  наети за изпълнение 

на СВОМР работят в офиса на Сдружението, който се намира на адрес: град Момчилград, ул. 

„Девети септември” №1, ет.4, както и в изнесен офис в град Крумовград, ул. „Трети март” 

№3. 

2.Безвъзмездно получено имущество и приходи от други дейности за набиране средства: 

През 2021 г. Сдружението няма безвъзмездно получено имущество. Не са налице приходи от 

други дейности за набиране средства. 

3.Вид, размер, стойност и цели на получени и предоставени дарения, както и данни за 

дарителите: 

През 2021 г. СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ няма получени дарения. 

Сдружението не е предоставяло дарения. 

4.Финансов резултат  за отчетния период. 

 Отчет на база приходи и разходи 

Признати приходи в размер на  146257,35лв., в т.ч.  

 приходи от финансиране на текущата дейност в размер на 98114,39лв. 

 приходи за бъдещи периоди 43979,03лв. 

 приходи от членски внос в размер на 3900,00лв. 

 признати приходи от дарение на ДМА  245,01лв. 

 приходи от финансирания 18,92лв. 

            Признати разходи в размер на 146257,35лв. в т.ч.  

 начислени разходи за амортизации на активи в размер на 3 075,01лв.за 

2021г.,  
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 финансови разходи за банкови такси в размер на 354,30лв.,  

 разходи за заплати и осигуровки в размер на 10 2338,80лв.; 

 разходи за канцеларски материали в размер на 736,40лв.;  

 разходи за външни услуги в размер на 

12943,07лв.(наем,ел.енергия,пощенски услуги,ел.подпис,интернет,вода,такса за 

издаване на документи, счетоводен софтуер,телефон,застраховка,договор за правна 

защита,оценители,членски внос ЛИДЕР) 

 разходи за командировки 786,91лв. 

  разходи в размер на 26 022,86лв. за популяризиране на стратегията за 

ВОМР;(хостинг и домейн,интернет страница,рекламни материали,публикации в 

местни кабелни канали и регионални вестници) 

Резултат от нестопанска дейност в размер на  0,00лв. 

Отчет на база счетоводен баланс 

Буква А - Актив: 

1. Офис обзавеждане и компютърна техника -5 473,78лв. 

2. Офис техника от МИГ Крумовград – 8 698,59лв. 

3. Други дебитори- 4 139,53лв. 

4. Касова наличност -3 71,75лв. 

5. Разплащателна сметка в левове - 80 685,03лв. 

Общо актив: 99 368,68лв. 

Буква Б – Пасив: 

1. Финансирания за дълготрайни активи-418,35лв. 

2. Заем от общини Крумовград и Момчилград – 90 000,00лв. 

3. Задължения към персонал- 5 752,92лв. 

4. Задължение към доставчици-149,66лв. 

5. Осигурителни задължения -2 481,87 лв. 

6. Данъчни задължения-565,88лв 

  Общо пасив: 99 368,68лв. 

 

НЕБАХАТ ЮСЕИН: /П/ 

Изпълнителен директор 

на СНЦ“МИГ- общини Момчилград и Крумовград“ 
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