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ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

ВОМР“ на Сдружение „МИГ–Берковица и Годеч“ 

 

 

Период на отчитане 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 
РД 50-141/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 176027912 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 
гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов“ № 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 
Димитранка Каменова 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

+359 884415261 

proektmig@abv.bg 

www.mig-bg.org  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира 

в селските райони” 

 

 



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 Сдружение „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 на настоящия доклад са проведени 2 заседания на Общото събрание: на 

27.04.2020 г. и 19.06.2020 г. 

Проведеното на 27.04.2020 г. заседание на Общото събрание е на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и 

чл. 16 от Устава на Сдружението. Взетите решения се отнасят до:  

• приемане на доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.;  

• приемане на годишен финансов отчет за 2019 г.;  

• приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2020 г. 

На проведеното на 19.06.2020 г. заседание на ОС, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от 

Устава на Сдружението са взети решения за промяна на Стратегията за ВОМР на Сдружението 

по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. и за кандидатстване с проектно 

предложение по процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура №BG06RDNP001-

19.354. 

Решенията на ОС се протоколират и протоколите се публикуват на електронната страница на 

Сдружението. 

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 и две ЕООД – 42,86 %.  

Актуалният състав на Управителния съвет е следния: 

1. Община Берковица ЕИК 000320559 – с представител Димитранка Замфирова Каменова, 

/публичен сектор/; 

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


2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Радослав Василев Асенов, ЕИК 000776160, 

/публичен сектор/;  

3. Весислава Иванова Методиева– физ. лице, нестопански сектор, ЕГН; 

4. Красимир Цветанов Райков – Земеделски производител, стопански сектор, ЕГН ; 

5. Страмил Трейд ЕООД  ЕИК 200748476 – с представител Страхил Младенов Симов, /стопански 

сектор/; 

6. Сдружение „Еко Берк Мед“ ЕИК 111564238 – с представител Иван Димитров Димитров, 

/нестопански сектор/; 

7. „ДИАЛГО.КИ“ ЕООД, ЕИК 202930958- с определен представител Георги Кирилов Иванов, 

/стопански сектор/. 

Председател на Управителния съвет на МИГ- Берковица и Годеч – г-жа Димитранка Замфирова 

Каменова – представител на Община Берковица като кмет на общината. 

 

За отчетния период на 2020 г., УС на МИГ е провел общо 20 заседания: на 09.01.2020 г., 

13.01.2020 г., 28.01.2020 г., 17.02.2020 г., 10.03.2020 г., 15.04.2020 г., 11.05.2020 г., 05.06.2020 г., 

11.06.2020 г., 02.07.2020 г., 16.07.2020 г., 11.08.2020 г., 10.09.2020 г., 28.09.2020 г., 01.10.2020 г., 

16.10.2020 г., 13.11.2020 г., 21.11.2020 г., 04.12.2020 г. и 17.12.2020 г. УО на ПРСР 2014-2020 г. и 

ДФЗ – РА са уведомени писмено, съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 

датите, часа и мястото на провеждане на всички заседания на ОС и УС на МИГ. 

Взетите решения касаят текущата работа на екипа на МИГ, като: 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001–19.284 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2–7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

• Провеждане на интервю с одобрените по документи кандидати за заемане на свободни 

позиции съгласно определената структура и щатното разписание на персонала на 

Сдружението; 

• Приемане на промени в индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием 

на проектни предложени за периода на изпълнение на СВОМР за 2020 г.; 

• Приемане на Обобщен годишен доклад за извършените дейности, текущите разходи и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 2019 г., за 

прилагане на подмярка 19.4;  

• Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ 

– Берковица и Годеч за 2019 г., за прилагане на подмярка 19.2; 

• Утвърждаване на Годишен финансов отчет на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч за 

2019 г.; 



• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.313 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства"; 

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“;  

• Одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001–19.284 „МИГ–Берковица и Годеч: 19.2–7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

• Одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001-19.313 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 

"Инвестиции в земеделски стопанства"; 

• Одобрение на кандидати за изпълнители на планираните дейности (Списък 2) за 2020 г. 

във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. от ПРСР 2014-2020 

г. и изпращане на покани за представяне на оферти до тях; 

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;  

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“;  

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 

към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява";  

• Насрочване на редовно заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ – Берковица 

и Годеч, на основание чл. 16, ал. 1 от Устава на Сдружението. 

• Обсъждане и вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – 

Берковица и Годеч;  

• Решение за насрочване на извънредно Общо събрание на Сдружението и определяне на 

дневен ред; 



• Решение за кандидатстване с проект по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към 

местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - 

наследството ни обединява"; 

• Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-

19.316 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 

инфраструктура“; 

• Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-

19.315 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното 

културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството 

ни обединява"; 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001–19.381 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2–7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.316 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.315 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява"; 

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства"; 

• Одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001–19.381 „МИГ–Берковица и Годеч: 19.2–7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

• Одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001–19.316 „МИГ–Берковица и Годеч: мярка 19.2-7.5 „Подкрепа 

за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура“; 

• Одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001–19.315 „МИГ–Берковица и Годеч: мярка 19.2-7.6 



„Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство 

– Напред към наследството - наследството ни обединява"; 

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;  

• Одобряване на обява за прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР, насоки 

за кандидатстване и образци на документи по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“;  

• Одобряване на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2021 г. по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на 

„МИГ – Берковица и Годеч“, изготвено по образец съгласно приложение № 3, във връзка 

с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.; 

• Отваряне на втори прием на процедура № BG06RDNP001-19.436 "МИГ - Берковица и 

Годеч" - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"; 

• Утвърждаване на Методика за разглеждане на постъпили заявления за промяна на 

административни договори за БФП към Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за 

подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.461 "МИГ–Берковица и Годеч" – мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за 

подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-19.462 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“; 

• Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура за 

подбор на проектни предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001–19.436 „МИГ–Берковица и Годеч“: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“; 

• Одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.461 "МИГ–Берковица и Годеч" – мярка 19.2-7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“; 



• Одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001-19.462 "МИГ–Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.5 

„Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и 

малка по мащаб туристическа инфраструктура“; 

• Одобряване на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура № BG06RDNP001–19.436 „МИГ–Берковица и Годеч“: мярка 19.2-4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“; 

• Одобряване на индикативно разпределение на средствата по мярка 19.2 за прием на 

проектни предложени за периода на изпълнение на СВОМР за 2021 г.; 

Решенията на УС се протоколират и протоколите се публикуват на електронната страница на 

Сдружението.  

 

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 

изискванията на приложимата Наредба № 22. Щатното разписание на персонала за 2020 г. 

включва поименно следните длъжности и лица: 

1. Цветка Георгиева Петрелийска – Изпълнителен директор /от 12.03.2020 г./; 

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

3. Петя Фиделова Борисова – Експерт по прилагане на СВОМР – работно място в гр. Годеч;  

4. Бориславка Петрова Костова – Счетоводител /до 14.02.2020 г./; 

5. Анжела Трифоново Станоева – Счетоводител /от 19.02.2020 г./-непълен работен ден /4 часа/; 

6. Диляна Славейкова Иванова – Технически асистент /до 11.03.2020 г. и от 12.10.2020 г./; 

7. Диляна Славейкова Иванова – По заместване Експерт по прилагане на СВОМР – офис 

Берковица /от 12.03.2020 г. - до 11.10.2020 г./. 

Считано от 29.11.2019 г.  след подадена молба за прекратяване на трудовия договор по взаимно 

съгласие, Латинка Симова е освободена от длъжността Изпълнителен директор на Сдружение 

„МИГ–Берковица и Годеч”. Проведен е конкурс за заемане на длъжността, като на 13.01.2020 г. 

УС на МИГ е одобрил Цветка Георгиева Петрелийска за Изпълнителен директор на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч“. 

Служителят Петя Петрова Димитрова считано от 27.08.2019 г. е в отпуск поради бременност и 

раждане в размер на 410 дни на основание чл. 163, ал. 1 от Кодекс на труда. Проведен е конкурс 

за заемане на длъжността, като на 13.01.2020 г. УС на МИГ е одобрил Диляна Славейкова 

Иванова за овакантеното работно място за длъжност Експерт по прилагане на стратегия за водено 

от общностите местно развитие /офис Берковица-с Договор по чл. 68, ал. 1, т.3 от Кодекс на труда 

- за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа/.   



На 11.10.2020 г., Петя Петрова Димитрова заявява желание за връщане на работа и не се 

възползвала от отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. След завръщането на 

титуляра, Диляна Славейкова Иванова се връща на позицията Технически асистент на 

Сдружението. 

След подаване на Заявление за прекратяване на трудов договор на 15.02.2020 г., Бориславка 

Петрова Костова е освободена от длъжността счетоводител. Проведен е конкурс за заемане на 

длъжността, като на 28.01.2020 г. УС на МИГ е одобрил Анжела Трифонова Станоева - кандидат 

за овакантеното работно място за длъжност Счетоводител на Сдружение „МИГ – Берковица и 

Годеч“ с работно време 4 часа. 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Дейностите, реализирани от Сдружение „МИГ– Берковица и Годеч“ през отчетния период, 

са съгласно Заповед № РД 09-171/24.02.2020 г., за одобрение на планираните дейности и разходи 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите 

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

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

В периода на отчитане 01.01.2020 г. – 31.12.2020 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   

01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

3.1.2. По бюджетно перо „Непреки разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба 1/22.01.2016 г.“ са извършени опростени разходи съгласно чл. 5, т. 3 от Наредбата в 

размер до 15% от разходите по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1. 

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 Комисии за подбор на проектни 

предложения-членове с право на глас – външни експерти-оценители и оценители от състава на 

ОС на МИГ, както и възнаграждения и дължими осигуровки на членове на КППП без право на 

глас – председател, секретар и помощник–оценители във връзка с проведените процедури за 

оценка на проектни предложения, както следва: 

 № BG06RDNP001-19.284 „МИГ - Берковица и Годеч“ -  мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – изплатени  разходи за възнаграждения на 4 членове на КППП с право на глас- 



3 външни експерт–оценители и 1 член на ОС на МИГ. Направена е 1 оценка на проектно 

предложения на етап ОАСД и ТФО; 

№ BG06RDNP001-19.313 „МИГ - Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" – изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 4 членове на 

КППП с право на глас-  2 външни експерт-оценители и  2 членове на ОС на МИГ. Направени са 

4 оценки на проектни предложения на етап ОАСД и ТФО;  

№ BG06RDNP001-19.381 „МИГ - Берковица и Годеч“ -  мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – изплатени  разходи за възнаграждения на 4 членове на КППП с право на глас- 

2 външни експерт-оценители и 2 член на ОС на МИГ. Направена е 1 оценка на проектно 

предложения на етап ОАСД и ТФО; 

№ BG06RDNP001-19.315 „МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към 

наследството - наследството ни обединява" - изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки 

на 4 членове на КППП с право на глас-  2 външни експерт-оценители и  2 членове на ОС на МИГ. 

Направени са 2 оценки на проектни предложения на етап ОАСД и ТФО;  

№ BG06RDNP001-19.316 „МИГ - Берковица и Годеч - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ – изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 3 

членове на КППП с право на глас-  2 външни експерт-оценители и 1 член на ОС на МИГ. 

Направени са 2 оценки на проектни предложения на етап ОАСД и 1 оценка на проектни 

предложения на етап ТФО;  

BG06RDNP001-19.461 "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ - изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 4 членове на КППП с 

право на глас-  2 външни експерт-оценители и  2 членове на ОС на МИГ. Направени са 2 оценки 

на проектни предложения на етап ОАСД и 1 оценка на проектни предложения на етап ТФО; 

№ BG06RDNP001-19.462 „МИГ - Берковица и Годеч - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб 

туристическа инфраструктура“ – изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 3 

членове на КППП с право на глас-  2 външни експерт-оценители и 1 член на ОС на МИГ. 

Направени са 2 оценки на проектни предложения на етап ОАСД и 1 оценка на проектни 

предложения на етап ТФО; 

BG06RDNP001-19.436„МИГ - Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" – изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 3 членове на 

КППП с право на глас-  2 външни експерт-оценители и 1 член на ОС на МИГ. Направена е 1 

оценка на проектно предложение на етап ОАСД и ТФО; 



 

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 заявка 

за авансово плащане, както и междинни заявки за плащане в Областната дирекция на ДФЗ – гр. 

Монтана, представяне документи за подновени застраховки, участие в работна среща по подхода 

ВОМР, участие в Международна конференция свързана с прилагането на подхода ВОМР, пътни 

и дневни на експерт с работно място-гр. Годеч до офиса на МИГ в гр. Берковица за представяне 

на документи, провеждане на информационни срещи, участие в заседания на УС и ОС и други. 

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 свързани със 

закупуване на 2 броя монитори, 1 брой лаптоп /с операционна система Windows/ и 1 брой PC 

Софтуер Microsoft office. За целта е сключен договор за доставка с ET „Стефи-Юлиан Иванов”. 

Също така е направена 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 закупуване на винетка, 

гуми на лек автомобил Дачия с регистрационен номер М 4882ВС, закупен по реда на Наредба № 

23 от 2009 г., в рамките на разходите за техническо обслужване, както и за годишен технически 

преглед на същия. 

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: 1 бр. Климатик с марка Gree, модел: GWH18RC-K3DNA3G/l нa стойност 

1932,00 лв., финансирани по Заявка за плащане № РД 12/19/4/00025/301 от 30.01.2017 г.  – 

разходи по Полица № 20039BS0001/03.01.2020 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 79,39 лв. и срок на застраховката: от 

17.01.2020 г. до 16.01.2021 г. 

- За актив: 1 бр. Компютърна конфигурация, включваща: Настолен компютър, Монитор, 

Клавиатура, Мишка, и РС Софтуер  Microsoft WINDOWS 10 Pro OEM и Софтуер  MS OFFICE  

Home and Business 2016 English Win – 1 бр., изплатени по Заявка за плащане № РД 

29/19/1/00054/301 от 30.06.2016 г. - Застрахователна Полица № 20039BS0010/30.03.2020 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 53,97 лв. 

и срок на застраховката: от 31.03.2020 г. до 30.03.2021 г. 

- За актив: 1 бр. Многофункционална лазерна машина – принтер, копир и скенер, 

Марка: Develop, изплатена по Заявка за плащане № РД 12/19/4/00025/3/06 от 25.10.2018 г. - 

Застрахователна Полица № 20039BS0015/14.07.2020 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 

16.07.2020 г. до 15.07.2021 г. 

- За актив: актив - Компютърна конфигурация, изплатен по Заявка за плащане № 

12/19/4/0/00025/3/04 от 24.10.2017 г. -Застрахователна Полица № 20039BS0023/ 21.09.2020 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 по полицата 61,22 лв. и 

заявени разходи за подпомагане на застраховката за посочения актив- 39,88 лв. вкл. 2% данък, и 

срок на застраховката: от 27.09.2020 г. до 26.09.2021 г. 

- За актив -1 брой лаптоп /с операционна система Windows/  и 2 броя монитори - 

застрахователна полица № 20039BS0021/01.09.2020 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 30.60 лв. и срок на застраховката: от 

02.09.2020 г. до 01.09.2021 г. 

- За активи: Климатици -2 бр. Марка Mitsubishi, всеки един със стойност 1944,00 лв., 

финансирани по Заявка за плащане № 12/19/4/0/00025/3/05 от 25.01.2018г. – разходи по Полица 

№ 20039BS0029/14.12.2020 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 18.12.2020 г. до 17.12.2021г. 

По подадените заявки са заявени само допустими разходи за застраховки във връзка писмо 

Изх.№ 19-19-2-01-43/20.10.2017 г. на ДФЗ за ДМА на стойност над 700 лв., съгласно определения 

праг на същественост в чл.50 ал.2 от ЗКПО. Останалите активи, предмет на подпомагане за които 

МИГ е поела ангажимент за застраховане са застраховани за сметка на другите приходи на МИГ. 

За всички сключени застраховки своевременно е уведомявана ОД на ДФЗ-Монтана. 

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“ – 

не са извършени разходи. 

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“-  Оперативният екип, съвместно с член на УС на МИГ–Берковица и 

Годеч са взели участие в среща на МИГ от северозападен регион, провела се под домакинството 

на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър на 17.07.2020 г. 



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 работна среща – 

семинар за споделяне на опит и обсъждане на текущи въпроси по изпълнението на мярка 19, 

която е проведена на 10-11 март 2020 г. в кк. Старосел.  

Извършени са разходи и за годишен членски внос за 2020 г. 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.  

 

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 2020 г. бяха възложени и проведени 3 броя проучвания на съответната територия, като 

част от дейности по изпълнение и популяризиране на стратегията за ВОМР, със следната 

тематика: 

• „Проучване и анализ на потребностите и възможностите за развитие на дейността на 

читалища и НПО на територията на МИГ“; 

• „Проучване на потребностите от услуги в селата и възможности за финансиране по 

Стратегията за ВОМР“; 

• „Проучване и анализ на възможностите за създаване на местна марка на територията на 

МИГ–Берковица и Годеч и ползите за всички заинтересовани страни“. 

Изготвяните проучвания и анализи бяха възложени и изпълнени от "ПРОФЮЖЪН КОНСУЛТ" 

ЕООД, съгласно сключен договор. Докладите за изпълнение на дейностите са представени на 

хартиен и електронен носител, приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

Всички материали, изготвени във връзка с изпълнение на поръчката са съобразени с изискванията 

за публичност и информираност, заложени в техническата спецификация на Възложителя. 

 

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 за 2020 г. е сключен  

и се изпълнява договор с Хербалкан“ ЕООД. На страницата на МИГ се публикува своевременно 

актуална информация за предстоящите приеми на проектни предложения, за предстоящи 

информационни събития както и покани за свикване на общо събрание. За осигуряване на 

публичност за своята дейност МИГ–Берковица и Годеч, публикува регулярно всички изискуеми 

документи, съгласно чл. 86 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 



„Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 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 на информационни материали, покани за 

организирани събития, обяви за прием/и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ-

Берковица и Годеч, с цел информираност на местната общност и аудитория, са реализирани 9 

/девет/ броя радио излъчвания в /радио „Енерджи“ – Берковица/, представляващи обява за прием 

на проектни предложения по следните мерки: 

- мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, 

излъчена на 15.04.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 15.04.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 15.04.2020 г.; 

- мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията на МИГ-Берковица и 

Годеч, излъчена на 10.08.2020 г.; 

- мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията на МИГ-Берковица и 

Годеч, излъчена на 12.10.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, 

излъчена на 14.10.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 14.10.2020 г.; 

- мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, излъчена на 02.11.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 02.11.2020 г.; 

Извършени са разходи за 2 /два/ броя радио съобщения, представляващи информация относно 

удължаването на приема на проектни предложения по следните мерки: 



- мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 08.06.2020 г.; 

- мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно 

наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията на МИГ-

Берковица и Годеч, излъчена на 08.06.2020 г.; 

През месец септември са извършени са разходи за радио съобщения, представляващи 

информация относно Празника за популяризиране дейността на МИГ. 

През месец декември са извършени са разходи за радио съобщения, относно историята на МИГ 

– Берковица и Годеч, както и информация касаеща предстоящите приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ през 2021 г. 

3.2.3. 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 „КА МОБИЛ“ ООД за дизайн, изработка и отпечатване на информационно-рекламни 

материали, включващи следните рекламни материали: химикалки, календари, чаши, блокнот и 

Външна/портативна батерия.  

3.2.4. По бюджетно перо „Разходи за популяризиране, информиране и публичност - чл. 9, 

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

3.2.5. 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“ са организирани и проведени  информационни срещи 

по сключен договор с ЕТ „МЕРИ – Меродинка Григорова“, гр. Берковица: 

В рамките на изпълнение на дейностите по Стратегията за воденото от общностите местно 

развитие по сключено Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

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

изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 

2014-2020 г. и във връзка със сключен договор с ЕТ „МЕРИ – Меродинка Григорова“, гр. 

Берковица  с предмет: Организиране, подготовка и провеждане на работни/информационни 

срещи в населените места на територията на МИГ–Берковица и Годеч и Организиране и 

провеждане на Празник на МИГ- Берковица и Годеч – организирано еднодневно събитие за 

популяризиране на дейността на МИГ с програма, представяща културно-творческата дейност на 

територията на МИГ/за най-малко 50 човека, вкл. гости на МИГ. 

Празник на МИГ- Берковица и Годеч се проведе в гр. Берковица на 25.09.2020 г. бе проведен. 

Събитието беше открито с мултимедийна презентация за дейността на МИГ-Берковица и Годеч 



и развитието на територията през целия период от създаването до момента. Открита бе Фото-

изложба, представяща реализирани проекти по Стратегия за местно развитие на МИГ и добри 

практики, както и „Улица на занаятите“, която даде възможност на занаятчии от двете общини 

да представят продуктите си. Проведени бяха интервюта с бенефициенти на МИГ-а, с 

представители на юридически лица и общини с одобрени и осъществени проекти. Организирани 

бяха срещи/консултации на екипа на МИГ с граждани от територията на общността. Празникът 

завърши с богата музикално-танцова програма на състави на Читалища от територията на МИГ. 

 



3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 

Планирана дейност съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи 

Описание на дейността 
Единица 

мярка 

Брой 

единици 

Единична 

цена, лв. 

Обща 

стойност, 

лв. 

Извършване 

на 

дейността 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ    

1 

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 

от Наредба №1 

1.1. Възнаграждение на 

изпълнителен директор  
месец 12 1790,00 21480,00 ДА 17303,32 0.00 

1.2. Възнаграждение на 

експерт  - офис Берковица 
месец 12 1570,00 18840,00 ДА 14431,17 0.00 

1.3. Възнаграждение на  

експерт  -работно място гр. 

Годеч 

месец 12 1305,00 15660,00 ДА 14389,98 0.00 

1.4. Възнаграждение на  

асистент  
месец 12 1060,00 12720,00 ДА 4382,82 0.00 

1.5. Възнаграждение на 

счетоводител  
месец 12 1570,00 18840,00 ДА 10115,46 0.00 

1.6. Социални и здравни 

осигуровки (за сметка на 

работодателя)-18.92 % 

осигуровки 

месец 12 1380,21 16562,57 ДА 11786,27 0.00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1: 104 102,57  72409,02  

2 

Непреки разходи по чл. 9, ал. 2, 

т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба №1 

2. Непреки разходи (до 15% от 

разходите по чл. 9, ал. 2, т. 1 

от Наредба №1) 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 14000,00 14000,00 ДА 6907,16 0.00 

Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба №1: 
14 000,00 

 6907,16   
 



3 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от МИГ на експерти 

(физически или юридически 

лица), свързани с прилагането 

на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти 

и други)-чл.9 ал.2, т. 2 Наредба 

№1                                          

*(КППП-Комисия за подбор на 

проектни предложения) 

3.1.Р-ди за оценка на 

Административното 

съответствие и допустимост  

от оценители на проектни 

предложения - членове на 

КППП с право на глас. Сумата 

включва разходи за 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от работодателя. 

( предвиждат се около 50 

проектни предложения 

оценени от 2 оценители = 100 

оценки) Единичната цена е за 

оценен проект от 1 експерт.  

бр. 

оценени 

проекти       

100 

179,00 17 900,00 

ДА 3299,98 0.00 

3.2. Р-ди за Техническа и 

финансова оценка от 

оценители на проектни 

предложения - членове на 

КППП с право на глас. Сумата 

включва разходи за 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от 

работодателя.(предвиждат се 

около 50 проектни 

предложения оценени от 2 

оценители = 100 оценки) 

Единичната цена е за оценен 

проект от 1 експерт. 

бр. 

оценени 

проекти        

100 ДА 1656,00 0.00 

3.3. Разходи за 

възнаграждения и осигуровки, 

дължими от работодателя на  

членове на КППП, без право 

на глас / председател, 

секретар/,  помощник-

оценители, и други. 

човекодни 40 120,00 4800,00 ДА 675,00 0.00 

  Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 от Наредба №1: 22 700,00 
 5630,98  



4 

Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган на 

МИГ съгласно Наредбата за 

командировките в страната, 

приета с Постановление № 72 

на Министерския съвет от 1986 

г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и 

Наредбата за служебните 

командировки и специализации 

в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на 

Министерския съвет от 2004 г. 

(ДВ, бр. 50 от 2004 г.)- чл. 9, ал. 

2, т. 4 от Наредба №1 

4. Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ  в страната и чужбина 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 5000 5000,00 ДА 552,09 0.00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1: 5000,00  552,09  

5 

Разходи за закупуване на офис 

техника, в т. ч. правен и 

счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане- - чл. 

9, ал. 2, т. 7 от Наредба №1 

5.1. Лаптоп / с операционна 

система Windows / 
бр. 1 1200,00 1200,00 ДА 1 196,00 0.00 

5.2. PC Софтуер  MICROSOFT 

OFFICE 
бр. 1 590,00 590,00 ДА 590,00 0.00 

5.3. Монитори /  от 21 до 24 

инча / 
бр. 2 230,00 460,00 ДА 452,00 0.00 

5.4. Разходи за  актуализация 

и поддържане на  2 броя 

софтуер- софтуер "Финанси и 

Счетоводство" и софтуер за 

обработка на данните за 

заплати и личен състав 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 558,00 558,00 ДА 493,00 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал.2, т.7 от Наредба №1: 2808,00 
 2731,00  



6 

Разходи за закупуване на един 

лек автомобил с под 150 к.с. и с 

над 5+1 места на стойност до 30 

000 лв. за МИГ, които нямат 

закупен лек автомобил по реда 

на Наредба № 23 от 2009 г. за 

условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по мярка 

"Прилагане на стратегии за 

местно развитие" и по мярка 

"Управление на местни 

инициативни групи, 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност на съответната 

територия за местните 

инициативни групи, прилагащи 

стратегии за местно развитие" 

от ПРСР  за периода 2007 - 

2013 г. (ДВ, бр. 1 от 2010 г.), 

наричана по нататък "Наредба 

№ 23 от 2009 г.", 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 Наредба №1 

6. Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по реда на 

Наредба № 23 / 2009 г. / вкл. 

Гуми, акумулатор, филтри, 

смяна масло, антифриз, 

спирачна течност, годишен 

технически преглед  и други 

ремонти /. Автомобилът е 

закупен през 2012 г. 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 2000,00 2000,00 ДА 847,00 0.00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба №1: 2000,00 
 847,00  



7 

Разходи за застраховане на 

закупени по реда на тази 

наредба след подписване на 

споразумението за изпълнение 

на стратегия дълготрайни 

материални активи, както и на 

такива, закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 г. и на 

Наредба № 16 от 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.1. 

"Помощ за подготвителни 

дейности" на мярка 19. "Водено 

от общностите местно 

развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 

59 от 2015 г.), наричана по-

нататък "Наредба № 16 от 2015 

г.", до срока, определен за 

задължително застраховане 

съгласно съответните наредби- 

чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 

7. Разходи за застраховки  

за 

периода 

на 2020 г. 

1 1500,00 1500,00 ДА 329,86 0.00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 : 1500,00 
 329,86  

8 

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 от Наредба №1 

8.1. Еднодневно обучение на 

членове на екипа и Общото 

събрание на МИГ - зала, кафе-

паузи, обяд, консумативи , 

лектор / за най-малко 10 

участници /                                          

ТЕМА: "Европейското и 

национално законодателство, 

регламентиращо  прилагането 

на  ПРСР 2014-2020 и  

подхода ВОМР " 

бр. 1 715,00 715,00 НЕ 0,00 0,00 

8.2. Такси за участие в 

обучения или курсове на 

членове на екипа, свързани с 

подхода Лидер/ВОМР и във 

връзка с необходимост от 

подобряване на уменията на 

екипа по  процедури по ЗОП и 

други теми, свързани с 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 2000,00 1800,00 НЕ 0,00 0,00 



работата на МИГ. / до 5 такси 

х 400 лв. на човек 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1: 2 515,00 
 0,00  

9 

Разходи, свързани с публични 

отношения, разходи за 

организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други 

МИГ и други-  чл.9, ал.2, т.14 

от Наредба №1 

9. Разходи, свързани с 

публични отношения, разходи 

за организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и 

членовете на колективния 

върховен орган в срещи с 

други МИГ и други. Разходът 

включва:            1. Кафе-пауза 

и наем зала за предвидени до 4 

бр. срещи за най-малко 10 

участници/ от страна на 

МИГ-Берковица и Годеч и 

други МИГ/  х 182.00 лв. за 1 

среща ; 2.Разходи по 

пътувания и настаняване при 

участие в срещи на 

територията на други МИГ 

или в други населени места/ 

гориво за автомобил, разходи 

за настаняване и храна, или 

съответните им 

командировъчни пари- пътни, 

дневни и квартирни/ - до 1000 

лв. за периода на 2020 г. 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 1728,00 1728,00 ДА 24,25 0.00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1: 1728,00 
  

24,25 

 



10 

Разходи за участие на МИГ в 

дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони, 

както и на Европейската 

ЛИДЕР асоциация и други 

асоциации на МИГ -  чл.9, ал.2, 

т.15 от Наредба №1 

10. Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони, 

както и на Европейската 

Лидер асоциация и други 

асоциации на МИГ / такси 

обучения, членски внос, 

разходи за участие в срещи, и 

други/.  Разходът включва : 1. 

Членски внос в Асоциация 

Българска Национална Лидер 

мрежа - 360.00 лв. ; 2.Разходи 

за настаняване при участие в 

организирани 

срещи/конференции на 

гореописаните организации / 

за 18 нощувки х 150 лв.= 2700 

лв.за периода на 2020г.; 

3.Разходи за пътуване и храна-

когато е приложимо / гориво 

на служебен автомобил или 

съответните им 

командировъчни пари- пътни 

и дневни/- до 1000 лв. за 

периода на 2020 г. 

за 

периода 

на 2020 г. 

1 4060,00 4060,00 ДА 723,51 0.00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1: 4060,00 
 723,51  

11 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление на 

сметки, такси за издаване на 

изискуеми документи-  чл. 9, 

ал. 2, т. 16 от Наредба №1 

11.Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление 

на сметки, такси за издаване 

на изискуеми документи   

за 

периода 

на 2020 г. 

1 1500,00 1500,00 ДА 634,30 0.00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1: 1500,00 
 634,30  

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 161 913,57 
 90789,17  

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение 
 

  



12 

Разходи за проучвания и 

анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални и 

други анализи и проучвания)-

чл. 9, ал. 3, т. 1 от Наредба №1 

12. Проучвания и анализи:                                                        

ТЕМА 1: Проучване и анализ 

на потребностите  и 

възможностите за развитие на 

дейността на читалища и НПО 

на територията на МИГ ;                                                        

ТЕМА 2: Проучване на 

потребностите от услуги в 

селата и възможности за 

финансиране по Стратегията 

за ВОМР;                                                                                          

ТЕМА 3: Проучване и анализ 

на възможностите за 

създаване на местна марка на 

територията на МИГ-

Берковица и Годеч и ползите 

за всички заинтересовани 

страни. 

бр. 3 4691,00 14073,00 ДА 14 073,00 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.1 от Наредба №1: 14 073,00 
 14073,00  

13 

Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност - 

чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1 

13.1. Поддържане на 

интернет страница на МИГ - 

чл. 9, ал. 3, т.2, б."а" от 

Наредба 1 

месец 12 89,00 1068,00 ДА 1065,60 0.00 

13.2. Създаване и 

реализиране на публикации 

в регионални медии /печатни/- 

публикуване на информация 

за проекта, покани за 

организирани събития и 

други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ / до 3 стр. А4 за 1 

публикация/ - чл. 9, ал. 3, т.2, 

б."б"от Наредба 1 

бр. 7 360,00 2520,00 НЕ  0,00 

13.3. Създаване и 

реализиране на  излъчвания 

в регионални  медии- 

Информация за проекта, обяви 

за прием на проекти, покани 

за организирани събития и 

минута 120 113,00 13560,00 ДА 13 536,00 0.00 



други, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ- чл. 9, ал. 3, т.2, б. "б" от 

Наредба 1 /  

13.4. Отпечатване на 

брошури, материали за 

обучение и други печатни 

материали, изработване на 

рекламни материали и 

други, свързани с 

популяризиране дейността 

на МИГ- чл. 9, ал. 3, т.2, б. 

"в" от Наредба 1 : 

        

 

,  

13.4.1. Изработване на 

рекламни химикалки  
бр. 500 1,80 900,00 ДА 900,00 0.00 

13.4.2. Изработване на 

рекламни календари - стенни, 

цветни /тип три секции / 

брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС  

бр. 200 4,50 900,00 ДА 900,00 0.00 

13.4.3. Изработване на 

рекламни чаши - керамични, 

брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС 

бр. 100 10,50 1050,00 ДА 1 050,00 0.00 

13.4.4. Блокнот с рекламен 

надпис / А5 ,50 листа/ 
бр. 200 4,00 800,00 ДА 799,99 0.00 

13.4.5. Външна/портативна 

батерия, брандирана със 

символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС 

бр. 150 32,00 4800,00 ДА 4 800,00 0.00 

13.5. Разходи за преводи - чл. 

9, ал. 3, т.2, б."г" от Наредба 

1 

страници 25 19,00 475,00 НЕ  0,00 

13.6. Други разходи за 

популяризиране, 

информиране и публичност:  

чл. 9, ал. 3, т.2, б."ж" от 

Наредба 1-                                                         

ПРАЗНИК НА МИГ-

Берковица и Годеч - 

бр. 1 7300,00 7300,00 ДА 7 300,00 0.00 



организирано еднодневно 

събитие за популяризиране 

дейността на МИГ с 

програма, представяща 

културно- творческата 

дейност на територията на 

МИГ  / за най-малко 50 

човека, вкл. гости на МИГ/         

Разходът включва:                                     

1. Фото-изложба, представяща 

реализирани проекти по 

Стратегия за местно развитие 

на МИГ и добри практики- в 

гр. Берковица и гр. Годеч - 

2бр. за  900.00 лв.;2. 

Мултимедийна презентация 

на дейността на МИГ-

Берковица и Годеч и 

развитието на територията / в 

гр. Берковица и гр. Годеч/ - 

300.00 лв.;3. Изложба на 

продукти на местни занаятчии 

- 600.00 лв.;4. Представяне на  

състави на Читалища от 

територията на МИГ - 3300.00 

лв.;5. Концерт на младежки 

духов оркестър към НЧ ”Иван 

Вазов 1872”-гр.Берковица - 

1000.00 лв.;6.Сценарий на 

празника - 400.00 лв.; 7. 

Водещ на празника - 200.00 

лв.;                                                                                    

8.Коктейл за участниците и 

гостите на Празника на МИГ-

Берковица и Годеч / за най-

малко 50 човека/ - 600.00 лв. 

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1: 33 373,00  30351,59  

14 

Разходи за организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими 

14.1. Организиране на 

еднодневни 

работни/информационни 

срещи- наем зала, кафе- пауза 

бр. 7 182,00 1274,00 

НЕ 

  



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- чл. 9, ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 

(за най-малко десет 

участници) 

14.2. Еднодневно обучение    

- зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи , лектор(за най-

малко десет участници)                                                                                                                                                                                                          

ТЕМА 1: "Изготвяне и 

управление на проектен 

бизнес план"- 2 бр. обучения                                                                        

ТЕМА 2: "Подготовка и 

провеждане на процедури за 

избор на изпълнители по реда 

на ЗОП и ПМС 160"- 1 бр. 

обучения                                                                                               

ТЕМА 3: "Управление и 

отчитане на проекти към 

СВОМР на МИГ в ИСУН 

2020"- 1 бр. обучения 

бр. 4 715,00 2860,00 

НЕ 

0,00  

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 от Наредба №1 0,00  0,00 0.00 

Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 
51 580,00  44424,59 0.00 

ОБЩО Планирани дейности и разходи РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II: 213 493,57  135213,76 0.00 

 

 



През отчетния период екипът на МИГ – Берковица и Годеч осъществи дейности, свързани с 

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати за 

финансово подпомагане по мерките заложени в Стратегията за ВОМР. проведени са общо 

18 индивидуални консултации, както в офиса на МИГ, така и в изнесено работно място в 

град Годеч. 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

4. Възникнали проблеми. (неприложимо).   

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Основен проблем при изпълнението на мярка 19.4 е ненавременното възстановяване на 

заявените за плащане разходи за извършени дейности. Към момента МИГ функционира 

благодарение на предоставени заемни средства от страна на двете общини.  

 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (неприложимо).   

 

 

 

Дата: 26.01.2021 г.      Представляващ МИГ: …………………… 

         Димитранка Каменова 

         Председател на УС на  

       Сдружение МИГ – Берковица и Годеч  

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 9  9 18 

Брой на участниците в 

обучения 
     

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

     


