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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)  

 

Съгласно Устава на СНЦ МИГ - Берковица и Годеч, органи за вземане на решения и за 

управление на Сдружението са: Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС). 

Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията на органите за 

вземане на решения и за управление са установени от Устава, както и в длъжностните 

характеристики на членовете на Оперативния екип по прилагане  на СВОМР на 

Сдружението. 

Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички 

негови членове (виж. списък на членовете на УС, публикуван на интернет страницата на 

МИГ – www.mig-bg.org ).  

За отчетния период и съгласно чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружение МИГ - Берковица и 

Годеч, на 30.04.2018 г. от 16:00 часа, в гр. Берковица, площад „Йордан Радичков“ № 4, в 

Заседателната  зала на Община Берковица, бе проведено заседание на общото събрание на 

Сдружението. На заседанието бяха приети: доклад за дейността на Сдружението през 2017 г., 

годишен финансов отчет за 2017 г., план за дейността и бюджет на Сдружението за 2018 г., 

промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружението по чл. 10 от Споразумение № РД 50-

141/21.10.2016 г. 

 

Управителният съвет се състои от седем лица – физически и юридически лица, членове на 

сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, се представляват от своя 

законен представител или изрично упълномощено физическо лице. УС се състои от 

общините Берковица и Годеч от квотата на публичния сектор, заемащи 28,57 %, 

представителите от квотата на нестопанския сектор са 28,57 % - една НПО и едно ФЛ, а 

представители на бизнеса са един Земеделски производител, един ЕТ и едно ЕООД – 42,86 

%. За отчетния период на настоящия годишен доклад няма промяна в състава на 

управителния орган на МИГ.  

За отчетния период УС на МИГ проведе 9 заседания: на 22.01.2018 г., 28.03.2018 г., 

25.04.2018 г., 09.07.2018 г., 18.07.2018 г., 21.09.2018 г., 15.10.2018 г., 23.11.2018 г. и 

19.12.2018 г. Решенията на УС се протоколират и протоколите се публикуват на 

електронната страница на Сдружението. 

За провеждането на годишното общо събрание и за всички заседанията на УС на МИГ, 

писмено се уведомяват УО на ПРСР 2014-2020 г. и ДФЗ, съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 

1 от 22 януари 2016 г. 

 

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.  

Структурата и щатното разписание на персонала се определят от УС на МИГ, като те могат 

да се променят, при необходимост в процеса на изпълнение на стратегията, при спазване на 

http://www.mig-bg.org/


изискванията на приложимата Наредба № 22. Щатното разписание на персонала, одобрено в 

стратегията включва:  

1. Латинка Салтирова Симова – Изпълнителен директор 

2. Петя Петрова Димитрова – Експерт по прилагане на СМР – офис Берковица 

3. Дарина Петрова Петкова – Експерт по прилагане на СМР – работно място гр. Годеч – до 

13.01.2018 г. 

3. Петя Борисова Фиделова – Експерт по прилагане на СМР – работно място гр. Годеч – от 

27.09.2018 г. 

4. Бориславка Петрова Костова – Счетоводител  

5. Диляна Славейкова Иванова – Технически асистент  

За отчетния период беше извършена промяна в състава на екипа. Дарина Петрова Петкова – 

на длъжност Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч, 

подаде писмено заявление за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 

325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/. Със Заповед № 1-2018/12.01.2018 г. беше прекратено 

трудовото правоотношение с лицето, считано от 13.01.2018 г., на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 

от КТ – по взаимно съгласие на страните, изразена писмено.  

На основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Споразумение № РД 50–141/21.10.2016 г., заявихме 

промяна на същото, с предложение за разглеждане и одобрение кандидатурата на Петя 

Фиделова Борисова, за заемане на вакантната длъжност Експерт по прилагане на Стратегията 

за ВОМР с работно място в гр. Годеч. Предложеният кандидат отговаряше на минималните 

изисквания по чл. 13, ал. 4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за завършено висше 

образование, най-малко степен „бакалавър“ и професионален стаж най-малко две години. 

Исканата промяната не противоречеше на условията, които са били предмет на оценка по чл. 

29, ал. 1 от Наредба 22 от 14.12.2015 г. 

С писмо изх. № 19-19-2-01-28/19.09.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

/наш вх. № 39/27.09.2018 г./, беше одобрена кандидатурата на предложения кандидат за 

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР с работно място в гр. Годеч – Петя Борисова. 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

В периода на отчитане 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са планирани и проведени следните 

дейности, свързани с управление на стратегията: 

3.1.1. По бюджетно перо „Разходи за заплати, както и задължителни по силата на 

нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за 

временна неработоспособност и други, дължими от работодателя чл. 9, ал. 2, т. 1“ са 

изплатени трудови възнаграждения и дължимите осигуровки на персонала на МИГ за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

3.1.2. По бюджетно перо „Опростени разходи, съгласно чл. 5, т. 3 от Наредба 

1/22.01.2016 г.“ са извършени непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредбата. 

3.1.3. По бюджетно перо „Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, свързани с прилагането на Стратегията – чл. 9, ал. 2, т. 2“ са 



изплатени възнаграждения и дължими осигуровки на членове на Комисия за подбор на 

проектни предложения – външни експерти-оценители и оценители от състава на ОС на МИГ, 

във връзка с процедура за оценка на проектни предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“.  

3.1.4. По бюджетно перо „Разходи за командировки на екипа и членовете на 

колективния върховен орган на МИГ – чл. 9, ал. 2, т. 4“ са извършени разходи за 

командировки извън територията на МИГ във връзка с текущата работа на служителите като: 

представяне на авансова и междинна заявка за плащане в Областната дирекция на ДФЗ – гр. 

Монтана, посещения на място по процедура за оценка на проектни предложения от 

помощник-оценители, членове на екипа на МИГ, подаване и получаване на удостоверителни 

документи на МИГ в различни администрации и институции в гр. Монтана, участие в 

работна среща по подхода ВОМР на 12-13 Декември 2018г. в гр.София. 

 

3.1.5. По бюджетно перо „Закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен 

софтуер и офис оборудване и обзавеждане – чл. 9, ал. 2, т. 7“ са направени разходи за 

закупуване на многофункционална лазерна машина - принтер, копир и скенер, съгласно 

сключен договор за доставка с „Даяри” ЕООД и разходи за актуализация и поддържане на  

софтуер "Финанси и Счетоводство" /Ажур L/ и софтуер за обработка на данните за заплати и 

личен състав /Омекс 2000/. 

 

3.1.6. По бюджетно перо „Разходи за закупуване на един лек автомобил и разходи за 

техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил, закупен по реда на тази 

наредба и Наредба № 23 от 2009 г. - чл. 9, ал. 2, т. 9“ са извършени разходи за техническо 

обслужване на служебен автомобил, вкл. гуми и закупуване на винетка. 

3.1.7. По бюджетно перо „Разходи за застраховане на закупени след подписване на 

договора за изпълнение на стратегия дълготрайни материални активи по реда на тази 

наредба, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г. до срока, определен 

за задължително застраховане съгласно същата наредба – чл. 9, ал. 2, т. 11“ са извършени 

разходи по подновяване на застраховки на активи – офис техника, оборудване и софтуер: 

- За актив: Климатик Марка: GREE, Модел: GWH18RC-K3DNA3G/I – актив изплатен 

по Заявка за плащане № РД 12/ 19/ 4/00025/301 от 30.01.2017 г.- Застрахователна Полица № 

18039BS0006/ 11.01.2018 г. от УНИКА АД чрез застрахователен брокер” Ай енд Джи 

Иншурънс Брокерс” ООД, за застраховка „ИМУЩЕСТВО в малки и средни предприятия” с 

общо дължима сума на застраховката 58,71 лв. и срок на застраховката: от 17.01.2018 г. до 

16.01.2019 г. 

- За активи: 1. Компютърна конфигурация – 1 бр., включваща: Настолен компютър, 

Монитор, Клавиатура, Мишка, и РС Софтуер  Microsoft WINDOWS 10 Pro OEM, и 2. 

Софтуер  MS OFFICE  Home and Business 2016 English Win – 1 бр., Активи изплатени по 

Заявка за плащане № РД 29/ 19/ 1/00054/301 от 30.06.2016 г. - Застрахователна Полица № 

18039BS0016/16.03.2018 г. от УНИКА АД чрез застрахователен брокер ”Ай енд Джи 

Иншурънс Брокерс” ООД, за застраховка „ИМУЩЕСТВО в малки и средни предприятия” с 

общо дължима сума на застраховката 67,75 лв. Заявеният разход за застраховка е в размер на  

53,97 лв. за актив Компютърна конфигурация, чиято  отчетна стойност е над 700,00 лв., с 

приложена разбивка на застрахователната премия и данък по активи. 



- За актив: Многофункционална лазерна машина - принтер, копир и скенер, Develop 

ineo 226 – актив заявен и изплатен през 2018г. - Застрахователна Полица № 

18039BS0035/16.07.2018 г. от УНИКА АД чрез застрахователен брокер ”Ай енд Джи 

Иншурънс Брокерс” ООД, за застраховка „ИМУЩЕСТВО в малки и средни предприятия” с 

общо дължима сума на застраховката 62,55 лв. и срок на застраховката: от 16.07.2018 г. до 

15.07.2019 г. 

- За закупени активи / Компютърна конфигурация, монитор и мултифункционално 

лазерно устройство-печат, копир и скенер, подробно описани в полиците/изплатени по 

Заявка за плащане № 12/19/4/0/00025/3/04 от 24.10.2017 г.- Застрахователна Полица № 

18039BS0051/ 14.09.2018 г. от УНИКА АД чрез застрахователен брокер ”Ай енд Джи 

Иншурънс Брокерс” ООД, за застраховка „ИМУЩЕСТВО в малки и средни предприятия” с 

общо дължима сума на застраховката 61,22 лв. Заявеният разход за застраховка е в размер на 

39,88 лв. за актив Компютърна конфигурация, чиято  отчетна стойност е над 700,00 лв., с 

приложена разбивка на застрахователната премия и данък по активи. 

- За актив: 2 бр. климатици: за офис – гр. Берковица и работно място - гр. Годеч – 

Марка/Модел: Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZMP-S - актив изплатен по Заявка за 

плащане № РД 12/19/4/00025/305 от 25.01.2018 г. - Застрахователна Полица № 18039BS0065/ 

10.12.2018 г. от УНИКА АД чрез застрахователен брокер ”Ай енд Джи Иншурънс Брокерс” 

ООД, за застраховка „ИМУЩЕСТВО в малки и средни предприятия” с общо дължима сума 

на застраховката 62,81 лв. и срок на застраховката: от 18.12.2018 г. до 17.12.2019 г. 

  

 

3.1.8. По бюджетно перо „Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния 

върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие - чл. 9, ал. 2, т. 

13“ – реализирано двудневно обучение за най-малко 20 участници в гр. Берковица на 

04.10.2018 г. и 05.10.2018 г., предназначено за екипа на МИГ /персонал и членове на УС/ и 

членове на колективния върховен орган /ОС/ на МИГ във връзка с прилагането на 

стратегията за ВОМР, на тема: Оценка на проекти към Стратегия за ВОМР и етапите на 

оценителния процес – АСД и ТФО.  Обучението е проведено в изпълнение на сключен 

договор между Сдружението и „ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ“ ЕООД. 

Участие взеха 20 човека, като изпълнителят беше осигурил кафе-паузи, презентационни и 

информационни материали, сертификат за участие в обучението. Обратна връзка от 

обучението беше направена с попълване на формуляр, в който участниците трябваше да 

дадат своята оценка по отношение на програмата и организацията на обучението, екипа 

провел обучението, препоръки и коментари. 

3.1.9. По бюджетно перо „Разходи свързани с публични отношения, за организиране 

срещи на МИГ, за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на ОС в срещи с други МИГ 

и други- чл. 9, ал. 2, т. 14“ са извършени разходи за командировка на екипа във връзка с 

работна среща и обмяна на опит и информация за работата в ИСУН и приема на проектни 

предложения по мерките от Стратегията с екипа на МИГ – Сливница и Драгоман. 

 

3.1.10. По бюджетно перо „Разходи за участие на МИГ в дейности на националната и 

европейската селска мрежа - чл. 9, ал. 2, т. 15“ са извършени разходи за: 



- участие на оперативния екип, съвместно с член на УС на МИГ в организирана от 

МЗХГ, Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“ и Европейска ЛИДЕР асоциация за 

развитие на селските райони Международна конференция „Бъдещето на подхода 

ЛИДЕР/ВОМР след 2020“, проведена от 04 до 07 юни 2018 г. в к. к. Албена.  

- годишен членски внос за 2018г. в Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“. 

 

3.1.11. По бюджетно перо „Финансови разходи в т.ч. банкови такси за управление на 

сметки, такси издаване на изискуеми документи – чл. 9, ал. 2, т. 16“ са извършени разходи за 

банкови такси за управление на сметки и издаване на документи от Окръжен съд- Монтана. 

 

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

изпълнение: 

3.2.1. По бюджетно перо „Разходи за проучвания и анализи на съответната територия 

- чл. 9, ал. 3, т. 1“.  

За 2018 г. беше възложено и проведено проучване на съответната територия, като част 

от дейности по изпълнение и популяризиране на стратегията за ВОМР, с цел изготвяне на 

обща оценка за настоящото състояние и възможностите за развитие на сектор изкуства и 

занаяти на територията на МИГ – Берковица и Годеч, на тема: „Изкуства и занаяти на 

територията на МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие“. 

Изготвянето на проучването и анализа беше възложено и изпълнено от ЕТНОПРОЕКТ  

ООД, гр. София съгласно сключен договор. Изпълнителят в срок представи резултатите от 

направеното проучване и анализ на хартиен и електронен носител, доклад (отчет) за 

извършената работа, включително използвана методика, както и резултати от проведените 

анкети и др., съгласно задълженията му по договора.  

3.2.2. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т. 2, б. а.“ – създаване и поддръжка на интернет страница. 

За поддръжка на интернет страницата на МИГ – Берковица и Годеч е сключен договор 

с Рубиком ООД. Информации на страницата се публикуват регулярно, при възникнала 

необходимост и в изпълнение на задълженията на МИГ-а по смисъла на чл. 86, ал. 2 от 

Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. 

 

3.2.3. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т. 2, б. б.“ – създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии, са реализирани 6 /шест/ броя радио-

излъчвания в Радио „Беркк-М” и 6 /шест/ броя телевизионни излъчвания в кабелна телевизия 

„Медила Систем”, с цел информиране на местната аудитория и радиослушатели за 

организирани събития, покани и обяви за прием/и на проектни предложения и други, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ-Берковица и Годеч и подпомагане на 

потенциалните бенефициенти.  

 

3.2.4. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т. 2, б. в.“ – отпечатване на брошури, материали за обучение и др. печатни 

материали, изработване на рекламни материали и др. 



С цел популяризиране, информиране и публичност на стратегията за ВОМР бе 

сключен договор с Дигитале ЕООД за дизайн, изработка и отпечатване на информационно-

рекламни материали, включваща дизайн, изработка и отпечатване на наръчници за 

потенциални получатели на финансова помощ за подготовка на проекти по Стратегията за 

ВОМР по 7 мерки /700 бр./, рекламни химикалки /500 бр./, стенни, цветни рекламни 

календари, брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС /200 бр./, рекламни чаши – 

керамични, брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС /100 бр./, рекламни папки 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС /500 бр./, конферентни чанти /150 бр./, 

рекламни ключодържатели /100 бр./ Поръчката е изпълнена в срок и в необходимия брой и 

тираж. 

 

3.2.5. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т. 2, б. г.“ – преводи, не са извършени разходи. 

 

3.2.6. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т. 2, б. е.“ – изготвяне на материали, подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ при разработване на дейности и подготовка на 

заявления. 

С цел подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ при 

разработването на дейности и подготовката на заявления за кандидатстване по мерките към 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”  чрез възлагане бяха 

изготвени 7 бр. наръчници за 7-те мерки от Стратегията на МИГ за потенциални получатели 

на финансова помощ за подготовка на проекти към Стратегията. Наръчниците включват 

информация свързана с общото представяне на всяка една от мерките - цели, обхват на 

дейностите, допустими бенефициенти, допустими разходи, размер на проектите и др., 

планиране на проекта и попълване на формуляр за кандидатстване и окомплектоване на 

проектното предложение. 

 

3.2.7. По бюджетно перо „Разходи за организиране на обучение, семинари, 

информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви 

групи, включително роми - чл. 9, ал. 3, т. 3“ 

Организирани и проведени: 

- 6 еднодневни информационни срещи за най-малко 10 участници, проведени в 

общинските центрове гр. Берковица и гр. Годеч (30.07.2018 г., 03.08.2018 г., 14.11.2018 г., 

15.11.2018 г., 28.11.2018 г. и 29.11.2018 г.). В срещите взеха участие общо 67 лица, 

представители на различните заинтересовани страни от територията – земеделски 

производители, представители на общинските администрации, местен бизнес, активни 

граждани. На срещите беше представена информация относно: изменение на ИГРП за 2018 

г., разяснения по процедури за прием на проекти по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“, мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ и мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към СВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч. 

 



- 1 информационна конференция за най-малко 50 участници, проведена в гр. 

Берковица на 17 септември 2018 г. 

Като част от планираните дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“, се проведе годишна информационна конференция, на която беше 

представена информация за възможностите и условията за финансиране на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по различните мерки и 

подробни разяснения по процедура за прием на проекти по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“. В конференцията взеха участие 51 лица, представители на местен 

бизнес, земеделски производители, общинска администрация, активни граждани. 

Информационните мероприятия – срещи и конференция, са реализирани и проведени в 

изпълнение на сключен договор с ЕТ „МЕРИ – Меродинка Григорова“, като изпълнителят 

осигури зала за провеждане на мероприятията, кафе паузи, консумативи и хартия. 

 

3.2.8. По бюджетно перо „Разходи за организиране на обучение, семинари, 

информационни срещи за местни лидери и уязвими групи и застрашени от бедност целеви 

групи, включително роми - чл. 9, ал. 3, т. 3“ 

Организирани са и проведени 2 бр.  двудневни обучения: 

- двудневно обучение в гр. Берковица: 01 – 02 ноември 2018 г., предназначено за  

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми от 

територията на „МИГ – Берковица и Годеч” – включително младежи до 29 г. и 

предприемачи, на тема: Създаване, маркетинг и управление на туристически продукт. Цел 

на обучението бе повишаване капацитета на местната общност за управление на собствен 

туристически продукт – ползи, значение и възможности за развитие на различни видове 

туризъм, гурме, еко-, био- и природен туризъм, приключенски и спортен, културен, 

креативен и събитиен туризъм и техните съчетания и комбинации, развитие на 

хотелиерството и ресторантьорството. Интерес към темата и участие в обучението взеха 10 

човека. 

- двудневно обучение в гр. Берковица: 08 – 09 ноември 2018 г., предназначено за  

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми от 

територията на „МИГ – Берковица и Годеч” – включително младежи до 29 г. и 

 предприемачи, на тема: Диверсификация в рамките на сектор „Пчеларство“ – 

съпътстващи услуги или производство на специфична пчелна продукция. Цел на обучението 

бе повишаване капацитета на местните земеделски производители и придобиване на нови 

знания и умения, които биха могли да бъдат предимство за тях при кандидатстване за 

финансиране по различните програми, както и използване на опита и традицията в 

пчеларството, и възможностите за прилагане на съвременни технологии и пчеларски 

практики. В обучението участваха 10 човека. 

 

Обученията са проведени в изпълнение на сключен договор между Сдружението и 

„ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ“ ЕООД. На участниците в обученията бяха 

осигурени кафе-паузи и раздадени презентационни материали, информационни материали, 

сертификат за участие в обучението. Обратна връзка от обучението беше направена с 

попълване на формуляр, в който участниците трябваше да дадат своята оценка по отношение 



на програмата и организацията на обучението, екипа провел обучение, препоръки и 

коментари, ако имат такива. 

 

 

Забележка: посочените суми в колона „Изплатена финансова помощ, лв.“ представляват 

получените плащания по заявки за плащания за първо деветмесечие за 2018 г.  

 

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки 

за тяхното отстраняване. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Дата: 29.01.2019 г.      Представляващ МИГ: ……………………… 

       инж. Милчо Доцов 

       Председател на УС на  

       Сдружение МИГ – Берковица и Годеч  

 

 

 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

1 16 2 18 37 

Брой на участниците в 

обучения 
- 19 - 21 40 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

10 50 13 45 118 


	1. Управление на Местната инициативна група.

