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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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 3 заседания на Общото събрание: на 

12.04.2021 г., 20.05.2021 г. и 14.10.2021 г. 

• 12.04.2021 г. 

На проведено на 12.04.2021 г. заседание на ОС са взети решения, свързани с: приемане на Доклад 

за дейността на Сдружението за 2020 г., Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г., Приемане 

на бюджет за дейността за 2021 г., Освобождаване на стари и прием на нови членове на Общото 

събрание, Освобождаване от отговорност на Управителния съвет, избор на нов Управителен съвет 

и избор на Председател на Управителния съвет на МИГ, поради изтекъл 5 годишен мандат. 

Направена е промяна в състава на членовете на Общото събрание на МИГ, на основание чл. 12, ал. 

1, т. 1 от Устава на Сдружението, поради подадена изрично молба за прекратяване на членство на 

двама членове, един представител на стопанския сектор и един на нестопанския. Въз основа на 

направената промяна членовете на ОС, представители на стопанския сектор са 47 броя, 

представители на нестопанския сектор стават 47 броя, а представителите на публичния сектор са  

непроменени - 2 броя.  

Проведеното заседание, взетите решения и проведените обсъждания са обективирани в Протокол 

№ 18/ 12.04.2021 г. 

• 20.05.2021 г. 

На проведено на 20.05.2021 г. заседание на ОС са взети решения за: 1) промяна на стратегията за 

ВОМР на МИГ– Берковица и Годеч, предвид възможността за увеличение на бюджета на СВОМР 

предоставен по Регламент (ЕС) 2020/2220, включително разпределение на средствата по мерките 

от Стратегията, 2) Освобождаване на стари и прием на нови членове. 

Направена е промяна в състава на членовете на Общото събрание на МИГ във връзка с 

констатирана смърт на един от членовете – физическо лице, представител на нестопанския сектор. 

Постъпило е заявление за членство от друго физическо лице, което е прието от ОС. Въз основа на 

извършената промяна, членовете представители на нестопанския сектор се запазват - 47 броя, 

както и представителите на стопанския сектор - 47 броя и на публичния сектор – 2 броя.  

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


Проведеното заседание и взетите решения са обективирани в Протокол № 19/ 20.05.2021 г.  

• 14.10.2021 г. 

На проведено заседание на ОС на 14.10.2021 г. са взети решения за освобождаване на стари и 

прием на нови членове и Кандидатстване по процедура за подбор №BG06RDNP001-19.355 за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Направена е промяна в състава на членовете на Общото събрание на МИГ във връзка с 

констатирана смърт на един от членовете – физическо лице – земеделски производител, 

представител на стопанския сектор. Постъпило е заявление за членство от друго физическо лице, 

земеделски производител което е прието от ОС. Въз основа на извършената промяна, членовете 

представители на стопанския сектор се запазват - 47 броя, както и представителите на 

нестопанския сектор - 47 броя и на публичния сектор – 2 броя.  

Проведеното заседание и взетите решения са обективирани в Протокол № 20/ 14.10.2021 г. 

Всички решения на ОС и протоколите от проведените заседания се публикуват на електронната 

страница на Сдружението. 

 

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

сдружението. Юридическите лица, 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 %.  

На проведено на 12.04.2021 г. заседание на ОС, поради изтекъл 5 годишен мандат е освободен от 

отговорност Управителния съвет на Сдружението. На същото заседание е преизбран за нов пет 

годишен мандат Управителен съвет в състав: 

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

/публичен сектор/; 

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



За Председател на Управителния съвет на МИГ- Берковица и Годеч е избран представителя на 

Община Берковица - г-жа Димитранка Замфирова Каменова, кмет на община Берковица. 

 

С Решение № 67 на общински съвет – Годеч от 16.06.2021 г., е определен за представител на 

община Годеч в състава на управителните органи на Сдружение МИГ- Берковица и Годеч - г-жа 

Станислава Борисова Балабанова.  

Състав на УС на МИГ-Берковица и Годеч, към 31.12.2021 г.: 

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

/публичен сектор/; 

2. Община Годеч ЕИК 000776160 – с представител Станислава Борисова Балабанова /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/. 

 

В отчетния период са проведени 17 /седемнадесет/ заседания на УС на 12.01.2021 г., 18.01.2021 г., 

26.01.2021 г., 19.02.2021 г. , 05.03.2021 г., 12.04.2021 г., 23.04.2021 г. , 26.06.2021 г., 12.07.2021 г., 

04.08.2021 г., 30.08.2021 г. и 24.09.2021 г., 01.10.2021 г., 14.10.2021 г., 01.11.2021 г., 29.11.2021 г. и 

9.12.2021 г. 

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

- Във връзка с Уведомително писмо от ДФ „Земеделие“ с Изх. № 01-6300/39 от 11.01.2021 г. е 

взето решение за стартиране преразглеждането на процедура за подбор на проектни предложения 

с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.191-S1 “МИГ-Берковица и Годеч" - мярка 19.2-6.4 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ–

Берковица и Годеч“; 

- Приемане на  Обобщен годишен доклад за извършените дейности за 2020 г. за прилагане на 

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

развитие“;  

- Приемане Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на Сдружение 

„МИГ – Берковица и Годеч“ за 2020 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“;  



- Одобряване на документи за прием по мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", 

процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.493, включващи обява за прием на проектни 

предложения, насоки за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, и 

образци на документи към тях; 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 1/12.01.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–Берковица 

и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни предложения за представяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.463 - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и 

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

наследството - наследството ни обединява"; 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 06/01.04.2019 г. и изменена със Заповед № 02/20.01.2021 

г. на Председателя на УС на МИГ–Берковица и Годеч, по преразглеждане на оценката на 

подадените по процедура за подбор проектни предложения за представяне на безвъзмездна 

финансова помощ №BG06RDNP001–19.191 - мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“; 

- Отваряне на втори прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.460 - 

мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"; 

- Отваряне на втори прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.463 - 

мярка 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 и вземане на решение за 

съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за 

председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и помощник-оценители във 

връзка с оценка на проектни предложения, подадени по втория срок за прием на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор № 

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 и вземане на решение за 

съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за 

председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и помощник-оценители във 

връзка с оценка на проектни предложения, подадени по втория срок за прием на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор № 

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“; 



- Насрочване и определяне на дневен ред на редовно заседание на Общото събрание на 

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч; 

- Обсъждане и приемане на промени в Индикативна годишна програма за прием на проектни 

предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч за 2021 г.; 

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

кандидатстване, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на 

одобрените проекти, 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“. 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 6/05.03.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–Берковица 

и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни предложения за представяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.461 - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 7/05.03.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–Берковица 

и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни предложения за представяне 

на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.462 - мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за 

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

туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие 

/ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

- Обсъждане и вземане на решение за одобрение на кандидати за изпълнители на планираните 

дейности (Списък 2) за 2021 г. във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 

г. от ПРСР 2014-2020 г.; Удължаване на срока за прием на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.493 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от ПРСР 2014–2020 г. 

- Промяна в утвърдените документи - обява за прием на проектни предложения, насоки за 

кандидатстване и образци на документи по процедура № BG06RDNP001-19.460 "МИГ - Берковица 

и Годеч" - мярка 19.2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от 

Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от ПРСР 2014–2020 г. 



- Насрочване и определяне на дневен ред на заседание на Общото събрание на Сдружение МИГ 

– Берковица и Годеч. 

- Обсъждане и вземане на решение за отваряне на втори прием на процедура № BG06RDNP001-

19.493 "МИГ - Берковица и Годеч"–мярка 19.2–4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства от 

Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/” от Програма за развитие 

на селските райони 2014–2020 г.; 

- 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" към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ–Берковица и Годеч;  

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 11/28.05.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за преразглеждане на процедура за подбор проектни предложения за 

представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.462–мярка 19.2-7.5 

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

по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие /ВОМР/” от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.; 

- Обсъждане и одобрение на промени в Индикативна програма за прием на проектни 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч за 2021 г.  

- Обсъждане и одобрение на Индикативна програма за прием на проектни предложения по мерки 

от СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч за 2022 г.; 

- Обсъждане изпълнението на проектно предложение № BG06RDNP001-19.354-0005, с 

наименование „Създаване на транснационално партньорство в търсене на нов подход за 

промотиране на местната идентичност“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г. по Административен договор 

№ РД 50–77/10.05.2021 г.; 

- 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 19.2–7.6 „Съхранение и приобщаване към 

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

ни обединява“ към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и 

Годеч; 



- Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на решение за 

съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за 

председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и помощник-оценители във 

връзка с оценка на проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.522 "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“; 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 15/12.07.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни предложения за 

представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.522 - мярка 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-

19.493„МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за 

ВОМР на МИГ–Берковица и Годеч. 

- Обсъждане и одобрение на промени в Индикативна програма за прием на проектни 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч за 2021 г. 

- одобрение на Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 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.; 

- Насрочване на Общо събрание на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч и определяне на дневен 

ред на заседанието. 

- Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на решение за 

съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за 

председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и помощник-оценители във 

връзка с оценка на проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001–19.493 „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 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за 

лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” към Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч; 

- Обсъждане и вземане на решение за одобрение на изпълнител на дейността: Организиране и 

провеждане на работно посещение, свързано с пътуване, по Административен договор № РД 50-

77/10.05.2021 г. 



- Определяне на състав на Комисия за подбор на проектни предложения и вземане на решение за 

съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на предложените за 

председател, секретар, членове с право на глас, както и наблюдатели и помощник-оценители във 

връзка с оценка на проектни предложения, подадени по процедура за подбор на проектни 

предложения за представяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001–19.535 МИГ–

Берковица и Годеч: мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- Разглеждане и одобрение на Оценителен доклад на Комисията за подбор на проектни 

предложения, назначена със Заповед № 21/01.11.2021 г. на Председателя на УС на МИГ–

Берковица и Годеч, за оценка на подадените по процедура за подбор проектни предложения за 

представяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001–19.535 - мярка 19.2-7.2 

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

инфраструктура“; 

- Обсъждане и одобрение на промени в Индикативна програма за прием на проектни 

предложения по мерки от СВОМР на МИГ–Берковица и Годеч за 2022 г. 

- 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" 

към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч; 

- 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“; 

- Обсъждане и приемане на междинен мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР в 

изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 

 

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 2021 г. включва 

поименно следните длъжности и лица: 

1. Цветка Георгиева Петрелийска – Изпълнителен директор. 

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

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



/до 07.07.2021 г./ 

4. Анжела Трифоновa Станоева – Счетоводител. 

5. Диляна Славейкова Иванова – Технически асистент  

Считано от 07.07.2021 г., след подадена молба за прекратяване на трудовия договор, Петя 

Фиделова Нейкова е освободена от длъжността Експерт по прилагане на СВОМР на Сдружение 

„МИГ–Берковица и Годеч”. 

 

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 09-259/29.03.2021 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 01.01.2021 г. – 31.12.2021 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 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 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: 

• 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“ – изплатени  разходи за възнаграждения на 2 членове на КППП с право на 

глас- 1 външни експерт–оценители и 1 член на ОС на МИГ. Направена е оценка на едно 

проектно предложение на етап ОАСД и ТФО; 



• 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“ – изплатени разходи за възнаграждения и осигуровки на 2 

членове на КППП с право на глас - 2 външни експерт-оценители. Направена е оценка на едно 

проектно предложения на етап ОАСД и ТФО; 

• процедура № BG06RDNP001-19.463 „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 2 членове на КППП с право на глас - 1 външни експерт-оценители и 1 членове 

на ОС на МИГ. Направена е оценка на едно проектно предложение на етап ОАСД и ТФО;  

• процедура № BG06RDNP001-19.522 „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. 

Направена е оценка на едно проектно предложение на етап ОАСД и ТФО; 

• процедура № BG06RDNP001-19.535 „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 3 членове на КППП с право на 

глас- 2 външни експерт-оценители и 1 член на ОС на МИГ и 1 външен експерт-помощник 

оценител. Направена е оценка на едно 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 компютри /с операционна система Windows/ и 2 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 

на стойност 97,00 лева. 

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 активи: Климатик Марка Gree модел: GWH18RC-K3DNA3G/I на стойност 1932,00 

лв., финансирани по Заявка за плащане № 12/19/4/0/00025/2/01 от 30.01.2016г. – разходи по Полица 

№ 21039BS0002/11.01.2021 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 78.44 лв. и срок на застраховката: от 17.01.2021 г. до 16.01.2022 г. 

• За активи: Компютърна конфигурация на стойност 2225,00 лв., финансирани по 

Заявка за плащане № 12/19/4/0/00025/3/04 от 24.10.2017г. – разходи по Полица № 

21039BS0011/30.03.2021 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 31.03.2021 г. до 30.03.2022 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 № 21039BS0016/14.07.2021 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 

16.07.2021 г. до 15.07.2022 г. 

• За актив: актив – 2 бр. Компютърна конфигурация, заявени по Заявка за плащане 

№12/19/4/0/00025/3/13 от 28.07.2021 г. -Застрахователна Полица № 21039BS0020/ 15.07.2021 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 30,60 лв. и 

срок на застраховката: от 16.07.2021 г. до 15.07.2022 г. 

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

застрахователна полица № 21039BS0021/01.09.2021 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 

02.09.2021 г. до 01.09.2022 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 № 21039BS0024/ 27.09.2021 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 

срок на застраховката: от 27.09.2020 г. до 26.09.2022 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 № 

21039BS0028 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 18.12.2021 г. до 17.12.2022 г. 

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“-  не са извършени разходи. 

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 – 

на стойност 699,73 лева. 

Извършени са разходи и за годишен членски внос за 2021 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.  

3.1.12. По бюджетно перо „Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013-

чл. 9, ал. 2, т. 17 от Наредба №1“ 

За 2021 г. беше възложен и извършен междинен мониторинг и оценка на стратегията за 

ВОМР в изпълнение на задълженията на МИГ от „АЛЕКС ПРО“ ЕООД, съгласно сключен договор 

№ 20 от 07.09.2021 г. Доклада за изпълнение на дейностите е представен на хартиен и електронен 

носител, приет с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.  

 

 

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“. не са извършени разходи. 

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 2021 г. е сключен  и 

се изпълнява договор „КА МОБИЛ“ ЕООД за 2021 г. №11 от 10.06.2021 г.. 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 10 /десет/ 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 11.01.2021 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 11.01.2021 г.; 

- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията на МИГ-Берковица 

и Годеч, излъчена на 04.03.2021 г.; 

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

Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, излъчена на 04.03.2021 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 04.03.2021 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 19.05.2021 г.; 

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

Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, излъчена на 26.07.2021 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 11.08.2021 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 11.08.2021 г. 

-  мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането 

и търговията на горски продукти” , излъчена на 06.12.2021 г. 

Направена е Публикация във вестник Конкурент за прием по мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, публикувана на 02.07.2021 г.; 

Извършени са разходи за 3 /три/ броя радио съобщения, представляващи информация 

относно удължаването на приема на проектни предложения по следните мерки: 

- мярка 19.2-4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" – удължаване на прием от 

Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, излъчена на 27.04.2021 г.; 

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

удължаване на прием от Стратегията на МИГ-Берковица и Годеч, излъчена на 27.04.2021 г.; 

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

Годеч- удължаване срока на прием, излъчена на 01.09.2021 г.; 

През месец декември са извършени са разходи за радио съобщения, относно информация 

касаеща предстоящите приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч 

през 2022 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: раници, календари, пазарски чанти, 

блокноти, USB флаш памети, брандирани чадъри, визитки и термоси. 

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 на  6 бр. обучения  по сключен договор с 

„БИТ“ ЕООД. Теми на обученията са:  

ТЕМА 1: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ"- 2 бр. обучения                                                                        

ТЕМА 2: "Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното 

предприемачество, като алтернативна възможност на заетост“- 2 бр. обучения                                                                                               

ТЕМА 3: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"- 2 бр. обучения. 

Обученията се проведаха интерактивно по предварително съгласувани с екипа на МИГ програми, 

с активното участие на обучаемите. Обучителните материали са представени на хартиен и 

електронен носител, Докладите за изпълнение на дейностите са представени на хартиен носител, 

приети с двустранно подписани приемо-предавателен протоколи.  

 



 

 



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 

43 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.  

Усложнената обстановка, породена от световната пандемия Ковид-19 остави своя негативен 

отпечатък върху изпълнението на Стратегията на МИГ. Предвид ограниченията, поставени 

от здравните власти, за дълги периоди през 2021 г. е забранено провеждането на срещи, 

обучения, семинари и др. мероприятия, което затруднява изпълнението на планираните 

дейности за постигане на обществена активност.  

 

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

 

 

 

Дата: …………………. 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 

3 15 4 21 43 

Брой на участниците в 

обучения 
5 18 5 38 66 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

- - - - - 


