
       
 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина 

 

 

Период на отчитане 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 
РД50-29/16.04.2018 г. 

ЕИК на МИГ 176125510 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 
гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 
Иво Ценов Цветков 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

тел. 0910/504-20 

e-mail: mig_bslatina@abv.bg 

www.mig-bsl.com 

 

 

 

 

  
 

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

селските райони” 

 

http://www.mig-bsl.com/


       
 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

 

 

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

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)  
 

Местна инициативна група Бяла Слатина е юридическо лице, регистрирано по 

ЗЮЛНЦ в обществена полза. Учредено е с Решение №59 от 12.07.2011 г. на 

Врачански окръжен съд, Ф. д. № 17/2011 г. В сдружението участват 37 членове, 

представители на местната власт, бизнес, земеделски производители, 

неправителствени организации и физически лица, имащи постоянен адрес или 

развиващи дейност на територията на община Бяла Слатина.  

Сдружение МИГ Бяла Слатина има  следните органи за управление и контрол: 

Колективен върховен орган - Общо събрание (ОС); 

Колективен управителен орган - Управителен съвет (УС); 

МИГ Бяла Слатина включва в колективните си органи представители на различни 

заинтересовани страни от местната общност. Представителите на публичния сектор, 

представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в 

колективния върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не 

превишават 49 на сто от имащите право на глас. Общото събрание на МИГ Бяла 

Слатина се състои от 37 члена, като 1 от тях (2,70%) е представител на публичния 

сектор – община Бяла Слатина, 18 члена (48,65%) са представители на нестопанския 

сектор и 18 члена (48,65%) са представители на стопанския сектор. 

В Общото събрание има представителство на всички идентифицирани 

заинтересовани групи. Уязвимите групи имат също свое представителство (10,81%) в 

общото събрание, посредством 1 представител от стопанския сектор и 3 души от 

нестопанския сектор. 

Членовете на КВО, като физически лица, са с постоянен адрес и/или работят на 

територията на действие на МИГ, а като юридически лица, имат седалище и адрес на 

управление на територията МИГ.  

Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ. Управителният съвет 

се състои от 5 лица – членове на Сдружението. В УС участват представители и на 

трите сектора – публичен, стопански и нестопански, съответно: един (1) 

представител на публичния сектор – община Бяла Слатина, двама (2) са 

представители на нестопанския сектор и двама (2) са представители на стопанския 

сектор. 

През отчетния период е настъпила промяна в управлението на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“, която е поради изтичане на 5 годишния мандат на 

членовете на УС.  
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В края на 2021 г., съгласно чл.41, ал.1 от Устава, на проведеното на 23.10.2021 г., 

Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“, е одобрен 

нов УС, както следва:  

1. ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, представлявана от кмета на Община Бяла Слатина- 

Иво Ценов Цветков, ЕИК/ПИК 000193058; 

2. СКРЕЖ 2009 - представлявано от управителя ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ 

АСЕНОВ, ЕИК/ПИК 201057255; 

3. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "ПЪРВИ ЮНИ" - представлявано от 

председателя НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА, ЕИК/ПИК 106570741; 

4. Борислава Пламенова Иванова, с ЕГН 8004081896 - физическо лице /самодеец, 

читалищен деец/ от гр. Бяла Слатина; 

5. Маргарита Бобиева Колавери – Земеделски производител, ЕГН 7910071959; 

За Председател от членовете на УС на МИГ Бяла Слатина, за срок от 5 години, беше 

избран Иво Ценов Цветков, представляващ Община Бяла Слатина. 

На проведеното Общо събрание /на 23.10.2021 г./ беше гласувано и одобрено 

Решение за прекратяване на членството в КВО /Общо събрание/ на Сдружение 

„Местна инициативна група Бяла Слатина“ на Милена Еньова Петрова, с ЕГН 

8603081912  в качеството й на физическо лице от нестопанския сектор, на Тодор 

Дудов - представител на Църковно настоятелство при храм „Успение Богородично“, 

представител на нестопанския сектор и на Атанас Богданов - Управител на „ДС 

Комерсиал“ ЕООД „ДС Комерсиал“ ЕООД, представител на стопанския сектор и 

беше одобрена кандидатурата и приемането на нов член – г-жа Светлина Иванова 

Берова, в качеството й на физическо лице от нестопанския сектор, с постоянен адрес 

гр. Бяла Слатина, ул. “Водотечна“ №21. 

След вписване на промените в Агенцията по вписванията, същите са представени за 

одобрение от страна на УО на ПРСР.  
 

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.  

Екипът на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“, ангажиран в 

прилагането на Стратегията за ВОМР, се състои от 4 служители: 

- Изпълнителен директор; 

- Експерт по прилагане на СВОМР; 

- Технически асистент; 

- Счетоводител.  

През 2021 г. са извършени промени в екипа на Сдружение „Местна инициативна 

група Бяла Слатина“, като позицията на Изпълнителния директор на МИГ Бяла 

Слатина, която беше освободена от Йонко Йонков на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от 

КТ, считано от 01.01.2021 г., беше заета от Сашка Веселинова Първанова, Експерт по 

прилагане на СВОМР, считано от 01.05.2021 г. На освободената длъжност на Експерт 

по прилагане на СВОМР беше назначен Петко Павлов Павлов, също считано от 

01.05.2021 г.  

 

3. Реализирани дейности 
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3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
 

3.1.1 През отчетния период са извършени разходи за възнаграждения и 

осигуровки на екипа, описани в приложената таблица: 
В резултат от изпълнението на дейността за управление на Стратегията за ВОМР, от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. от екипа са извършени следните дейности: 

1. Подадено заявление за одобрение на планираните дейности и разходи – 1 бр.; 

2. Извършена промяна в Стратегията за ВОМР – 1 бр.; 

3. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите – 9 бр.; 

4. Подадено авансово искане за плащане на разходите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в 

размер 50 на сто от стойността на одобрения бюджет за 2021 г.; 

5. Подадени 4 броя междинни искания за отчитане на разходите по подмярка 19.4 

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

развитие“ за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. на обща стойност 148 617,83 лв.; 

6. Изготвен бюджет за 2021 г.; 

8. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на 

проектни предложения с двайни срока по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

9. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на 

проектни предложения с двайни срока по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.; 

10. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на 

проектни предложения с двайни срока по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ от 

ПРСР 2014-2020 г 

11. Инициирани 4 бр. оценителни сесии на проектни предложения, подадени в 

рамките на отворените през 2021 г. процедури за прием на проекти с няколко крайни 

срока за кандидатстване по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, 

подробно описани в т. 3.1.3 от настоящия доклад; 

12. Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ДФ 

„Земеделие“; 

13. Актуализиран график за прием на проекти; 

14. Участие в извършен мониторинг и оценка на СВОМР; 

15. Участие в заседанията на Управителния съвет; 

16. Участие в събития на Националната и Европейската Лидер мрежа, както и срещи 

с други МИГ в страна и чужбина; 

17. Представяне на разяснения, становища и обосновки по писма от ДФЗ, свързани с  

оценката на проектните предложения; 

18. Промяна в органите на управление на МИГ Бяла Слатина.  

 
 

 

3.1.2 През отчетния период са извършени следните непреки разходи: 

- Разходи за наем на офис, съгласно договор №2627/17.02.2017 г. за отдаване на 

общинска собственост; 
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- Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет), съгласно 

Договор №У-10/13.05.2019 г. с ЕТ „Тамара Стоянова Стоева“ за доставка на 

интернет, подновен с Договор №У-03/14.05.2021 г. и Договор У-06/04.06.2018 

г. с мобилен оператор „ТЕЛЕНОР“, подновен на 01/10/2021 г.; 

- Разходи за куриерски услуги съгласно Договор от 01.04.2020 г. с „ЕКОНТ 

ЕКСПРЕС“ ООД;  

- Разходи за трудова медицина, съгласно Договор № У-08/08.06.2020 г. с 

„Медико Инженеринг“ ООД, подновен с Договор №У-05/09.06.2021 г.; 

- Разходи за други оперативни – ел. енергия.  
 

3.1.3 Разходи за възнаграждения и осигуровки на експерти 

През отчетния период са извършени разходи за възнаграждения на външни 

експерти оценители, членове на КППП, за извършване на административно 

съответствие и допустимост, както и техническа и финансова оценка на проектни 

предложения, подадени в рамките на откритите процедури за прием на проекти по 

мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Бяла Слатина през 2021 г., а 

именно: 

- Първи краен срок по процедура №BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла 

Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, 

определена със 07/11.05.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина“ 

и сключен Договор № ГДУ-01/11.05.2021 г. за услуга с външен експерт-

оценител Преслав Гайдарски, Договор №ГДУ-02/11.05.2021 г. за услуга с 

външен експерт-оценител Павлина Йончина и Договор №ГДУ-03/11.05.2021 г. 

за услуга с външен експерт-оценител от КВО Таня Петкова;  

- Втори краен срок по процедура №  BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла 

Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, 

определена със Заповед №12/27.07.2021 г.на Председателя на УС на МИГ 

Бяла Слатина“, и сключен Договор № ГДУ-07/27.07.2021 г. за услуга с външен 

експерт-оценител Преслав Гайдарски, Договор №ГДУ-08/27.07.2021 г. за 

услуга с външен експерт-оценител Павлина Йончина и Договор №ГДУ-

09/27.07.2021 г. за услуга с външен експерт-оценител от КВО Таня Петкова; 

- Първи краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла 

Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 

определена със Заповед № 09/16.06.2021 г. на Председателя на УС на МИГ 

Бяла Слатина“ и сключен Договор № ГДУ-04/16.06.2021 г. за услуга с външен 

експерт-оценител Павлина Йончина, Договор №ГДУ-05/16.06.2021 г. за 

услуга с външен експерт-оценител Добрин Савчев и Договор №ГДУ-

06/16.06.2021 г. за услуга с външен експерт-оценител от КВО Таня Петкова ; 

- Втори краен срок по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла Слатина 

6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, определена със 

Заповед № 13/31.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина“ и 

сключен Договор № ГДУ-10/31.08.2021 г. за услуга с външен експерт-

оценител Преслав Гайдарски, Договор №ГДУ-11/31.08.2021 г. за услуга с 

външен експерт-оценител Павлина Йончина и Договор №ГДУ-12/31.08.2021 г. 

за услуга с външен експерт-оценител от КВО Таня Петкова Процедура“.  



       
 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

- В рамките на двата крайни срока на процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ 

Бяла Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, два 

крайни срока, не са сключвани договори с външни експерт-оценители, поради 

това, че няма постъпили проектни предложения.  
 

3.1.4 Разходи за командировки на екипа и членове на КВО на МИГ 

През отчетния период са извършени разходи за командировки на екипа на МИГ във 

връзка с оперативната текуща дейност, работни посещения в МЗХГ, ДФЗ, входиране 

на документи, участие в събития във връзка с прилагането на подхода ВОМР, 

участие в срещи и работни посещения, организирани от други МИГ в страната, 

внасяне на заявки за плащане в РРА на ДФЗ – Плевен, посещение на сервиз на 

ДАЧИЯ в гр. Плевен, подписване на Договори/Анекси.   
 

3.1.5 Закупуване на офис техника, счетоводен/правен софтуер и офис оборудване 

През 2021 г. е закупен 1 бр. лаптоп LENOVO, модел Ultraslim, размер на екрана в 

INCH 15.6", необходим за обезпечаване дейността на Сдружение „МИГ Бяла 

Слатина“ по изпълнение на Стратегията за ВОМР, с Договор №Д-09/01.12.2021 г. за 

доставка на офис техника на стойност 1 425,00 с ДДС. 
 

3.1.6 Разходи за закупуване на лек автомобил  

Неприложимо. 
 

3.1.7 Разходи за техническо обслужване  

През 2021 г., във връзка със закупения лек автомобил DACIA „LODGY“ с 

регистрационен номер ВР8142СВ на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, са извършени 

разходи за техническо обслужване, разходи за смяна на предни накладки и годишна 

винетка. 
 

3.1.8  Застраховки на закупени ДМА 

През отчетния период закупените ДМА са застраховани, направена е и застраховка 

„Гражданска отговорност“ и „Автокаско“ на закупения служебен автомобил DACIA 

„LODGY“ .  
 

3.1.9 Разходи за обучения на екипа и членове на КВО във връзка с прилагане 

на СВОМР 

През отчетния период е проведено едно еднодневно обучение на екипа и членовете 

на колективния върховен орган във връзка с прилагането на Стратегията за местно 

развитие, съгласно сключен Договор № У-04/01.06.2021 г. с външен изпълнител 

„Вълшебната улица“ ЕООД, гр. Бяла Слатина на стойност 596,00 лв. Обучението е 

проведено на 24 Юни 2021 г. в заседателната зала на ОбС гр. Бяла Слатина.  
 

3.1.10 Разходи за публични отношения и работа в мрежа 
През отчетния период е осъществено едно работно посещение на МИГ Балчик – 

Генерал Тошево, като участие в срещата взеха 3-ма от членовете на екипа на МИГ 

Бяла Слатина. Извършени са разходи за пътни и дневни. 
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3.1.11 Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейска 

селска мрежа 

През отчетния период е заплатен членският внос към Асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа в размер на 360,00 лв. и представител от екипа на МИГ 

Бяла Слатина е взел участие в редовно Общо събрание, проведено в гр. Панагюрище 

на 19-20 Май 2021 г. Също така, в края на 2021 г., Председателят на УС и 

Изпълнителният директор на МИГ Бяла Слатина взеха участие в Международна 

конференция за отбелязване на 30 годишнината на подхода ЛИДЕР, по покана на 

ЕЛАРД, която се състоя от 30 ноември до 3 декември 2021 г. в град Халмщад, 

Швеция. 
 

3.1.12 Финансови разходи 

Извършените финансови разходи за 2021 г. са за банкови такси за поддържане 

банковата сметка на Сдружението и извършване на плащания от нея. 
 

3.1.13 Разходи за мониторинг и оценка на Стратегия за ВОМР 

През отчетния период, съгласно сключен договор №У-08/01.11.2021 г., е извършен 

Мониторинг и оценка на стратегията за периода 01.01.2021 – 31.12.2021 г. 
 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания): 
Неприложимо за отчетния период. 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

През 2021 г., интернет страницата на МИГ Бяла Слатина - http://www.mig-bsl.com/, е 

поддържана, съгласно сключен Договор №У-02/04.01.2021 г. с Максим Максимов 

Костадинов, който е прекратен и е сключен нов такъв с „АП ГРУП БЪЛГАРИЯ“ 

ЕООД, Договор № У-06/01.07.2021 г. 

През 2021 г. са публикувани общо 11 материала /публикации, пресъобщения и 

покани/ в регионален вестник „Северозапад ДНЕС“ съгласно Договор №У-

01/04.01.2021 г. с ЕТ „МЕДИА ГРУП - Иво Йорданов“ на обща стойност 3300,00 лв.  

Съгласно сключен Договор №У-04/01.06.2021 г. с външен изпълнител „Вълшебната 

улица“ ЕООД, гр. Бяла  Слатина, през отчетния период е организиран Еднодневен 

празник на МИГ Бяла Слатина, който се проведе на 11.09.2021 г., на открито в 

Лесопарк Бяла Слатина.    

Съгласно Договор №У-07/01.07.2021 г. с „БЕНЧМАРК ГРУП“ АД, са изработени 

следните рекламни материали: 

 Висококачествена стойка за телефон  /Поставка за кола с щипка/ -  250 бр. на 

обща стойност 4 912,50 с ДДС;  

 Зарядно за кола - 250 бр. на обща стойност 1 500,00 лв. с ДДС  

 Батерия "Power bank"с високо качество и капацитет - 250 бр. на обща стойност 

4 500,00 лв. с ДДС; 

 Химикалки с метален корпус - 250 бр. на обща стойност 500,00 лв. с ДДС;  

 Фитнес смарт гривна - 250 бр. на обща стойност 6 250,00 лв. с ДДС; 
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 Зарядно за кола - 250 бр. на обща стойност 1 500,00 лв. с ДДС; 

 Тениски - 250 бр. на обща стойност 1 935,00 лв. с ДДС 

 Торбички /платнени/ - 250 бр. на обща стойност 1000,00 лв. с ДДС; 

 Преносима колонка Bluetooth speake - на обща стойност 5 100,00 лв. с ДДС.  

Всички изработени материали са визуализирани съгласно изискванията и правилата, 

описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно 

подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 

на Съвета. 

През отчетния период е организиран и проведен Празник на МИГ Бяла Слатина – 

публично събитие на открито в местност „Лесопарк“ Бяла Слатина за 

популяризиране на Стратегията за ВОМР и оживяване на територията. Празника за 

популяризиране на Стратегията за ВОМР, дейността на МИГ Бяла Слатина и 

прилагането на подхода ЛИДЕР е събитие, с което организацията цели да постигне  

по-добра разпознаваемост и включване на местни заинтересовани участници в 

инициативата, чрез която широката общественост да се запознае отблизо с 

разнообразието и потенциала на територията. Празника се проведе на 11.09.2021 г., 

като в програмата бяха включени разнообразни активности и демонстрации, а на 

открита сцена бяха изпълнени множество танци и игри с надпревара. В събитието 

взеха участие и местни производители на мед, сладко, сирене и кашкавал, като 

всички посетители на празника имаха възможност да дегустират продукцията им. 

- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително 

роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода: 
Съгласно сключен Договор Договор №У-04/01.06.2021 г. с външен изпълнител 

„Вълшебната улица“ ЕООД, гр. Бяла  Слатина, през отчетния период са проведени: 

- Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници за представяне на 

напредъка по прилагането на подхода ВОМР в рамките на Стратегията за ВОМР на МИГ 

Бяла Слатина обща стойност 582,00 лв., проведена на 23.06.2021 г.; 

- Еднодневно обучение за най-малко 10 участници, местни лидери и уязвими групи за 

изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР – 2 бр. на обща стойност 1192 

лв., проведени на 25.06.2021 г. и на 28.06.2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“  

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 

Планирана 

дейност 

съгласно 

заявление/запо

вед за 

одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на 

дейността 

Единица 

мярка 

Брой 

единиц

и 

Единичн

а цена, 

лв. 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейност

та 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност 

на 

извършен

ите 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ 

 1 

  

  

Разходи за 

заплати, както и 

задължителни 

по силата на 

нормативен 

актразходи за 

социални и 

здравни 

осигуровки за 

персонала, 

обезщетения за 

временна 

неработоспособ

ност и други, 

дължими от 

работодателя 

(чл. 9, ал. 2, т. 1 

от Наредба № 

1)  

  

1.1. Възнаграждение 

на изпълнителен 

директор – основна 

заплата 

 Месец 12 2 580.00 30 960.00 ДА 18 960,00 4 740,00 

Допълнително 

трудово 

възнаграждение (чл. 

11 и чл. 12 Наредба  

за структурата и 

организацията на 

работната заплата) 

Месец 12 46.44 557.28 ДА 327,06 71.10 

1.2.Възнаграждение 

на експерт по 

прилагане на 

СВОМР – основна 

заплата 

 Месец 12 2 370.00 28 440.00 ДА 22 840,00 12 820,00 

Допълнително 

трудово 

възнаграждение (чл. 

11 и чл. 12 Наредба  

за структурата и 

организацията на 

работната заплата) 

Месец 12 42.66 511.92 ДА 193,92 133,80 

1.3.Възнаграждение 

на технически 

асистент – основна 

заплата 

 Месец 12 1 780.00 21 360.00 НЕ 10 774,02 10 450,38 

Допълнително 

трудово 

възнаграждение (чл. 

11 и чл. 12 Наредба  

за структурата и 

организацията на 

работната заплата) 

Месец 12 21.36 256.32 НЕ 66,99 63,11 

1.4. Възнаграждение 

на счетоводител – 

основна заплата  

 Месец 12 1 770.00 21 240.00 ДА 21 240,00 10 620,00 
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Допълнително 

трудово 

възнаграждение (чл. 

11 и чл. 12 Наредба  

за структурата и 

организацията на 

работната заплата) 

Месец 12 31.86 382.32 ДА 328,75 137,58 

1.5. Социални и 

здравни осигуровки 

за за сметка на 

работодателя, 

включително 

здравни осигуровки 

за бременност и 

раждане 

 Месец 12 1 635.13 19 621.52 ДА 14 148,87 7 388,37 

Общо 1: 123 329.36  88 879,61 46 424,34 

2 

Непреки 

разходи по чл. 

9, ал. 2, т. 3, 5, 

6, 8, 10, 12 и 18 

от Наредба 

№1/16 

2.1 Непреки разходи 

За 

периода 

на 2021 г. 

%  15 18 499.40 ДА 8 025,71 4 607,96 

 Общо 2: 18 499,40  8 025,71 4 607,96 

3 

Разходи за 

външни услуги, 

възнаграждения 

и осигуровки, 

дължими от 

МИГ на 

експерти 

(физически и 

юридически 

лица), свързани 

с прилагането 

на стратегията 

3.1 Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от 

работодателя на 

експерти, свързани с 

прилагането на 

стратегията – 

оценители на 

проектни 

предложения /за 1 

бр. оценен проект от 

1 оценител на етап 

„Административно 

съответствие и 

допустимост“ и етап 

„Техническа и 

финансова оценка“ 

общо/ 

Бр. 

оценени 

проекти 

от един 

оценител 

20 179.00 3 580,00 НЕ - - 

  

3.2 Разходи за 

външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от МИГ на 

експерти (физически 

или юридически 

лица), свързани с 

прилагането на 

стратегията за 

Човекодн

и 
12 179.00 2 148.00 НЕ - - 
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извършване на 

консултации, 

разработване на 

документи, 

наръчници и др. 

 Общо 3: 5 728,00  - - 

4 

Разходи за 

командировки 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

на МИГ (по чл. 

9, ал. 2, т. 4 от 

Наредба №1) 

4.1 Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете на 

колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната (нощувки, 

дневни и транспорт 

за минимум 3-ма 

участника) 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 5 850.00 5 850,00 ДА 2 759,95 712,00 

  

4.2 Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете на 

колективния 

върховен орган на 

МИГ  съгласно 

Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина с цел 

посещение и 

установяване на 

партньорство с други 

МИГ от ЕС за 

минимум 3 лица 

/нощувки, самолетни 

билети и дневни/ 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 5 400.00  5 400,00 НЕ - - 

 Общо 4: 11 250.00  2 759,95 712,00 

5 

Разходи за 

закупуване на 

офис техника, в 

т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане по 

чл.9 ал.2, т. 7 

Наредба №1 

5.1 Офис оборудване 

- 1 бр. Лаптоп 

LENOVO Ultraslim 

15.6 ", INTEL CORE 

i5-10210U, RAM 8 

GB, SSD 512 GB 

Брой 1 1 400.00 1 400,00 ДА 1 400,00 - 

Общо 5: 1 400,00  1 400,00 - 

6. 

Разходи за 

закупуване на 

един лек 

автомобил с под 

Годишна винетна 

такса 
Брой 1 97.00 97.00 ДА 97,00 97,00 

6.1. Разходи за 

техническо 

За 

периода 
1 1 209.44 1 209.44 ДА 411,80 411,80 
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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 

Програмата за 

развитие на 

селските райони 

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 

обслужване на  

автомобил DACIA 

LODGY /6+1/, 

закупен през 2018 г., 

включващо: 

на 2021 г. 

6.1.1. Годишно 

обслужване 

/еднократно/              

- смяна на маслени, 

въздушнии 

бензинови филтри и 

купе - 150 лв.                                                          

- смяна на моторно 

масло - 60 лв                       

- смяна на свещи - 30 

лв.                                   

- гарнитури за 

двигател - 5 лв.                            

- работа по ГТО - 135 

лв. 

   349,44 НЕ - - 

6.1.2. Разходи за 

работа по смяна на 

гуми /зимни/летни/ и 

летни/зимни - 2х30 

лв.= 60 лв. 

   60,00 НЕ - - 

6.1.3. Смяна на части 

по ходовата част на 

автомобила                                                                       

-  носачи на 

окачването, тампон 

на стаб. Щанга - 260 

лв.                                                

- кормилен 

накрайник и щанга - 

180 лв.                  - 

спирачни накладки - 

90 лв.                              

- работа по ремонт 

на ходовата част  - 

270 лв. 

   800,00 НЕ - - 
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за лек 

автомобил, 

закупен по реда 

на тази наредба 

и Наредба № 23 

от 2009 г. по 

чл.9 ал.2, т. 9 

Наредба №1 

Общо 6: 1 306,44  508,80 508,80 

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 

селсктие райони 

за периода 2014 

– 2020 до срока, 

определен за 

задължително 

застраховане 

съгласно 

съответните 

наредби (по 

чл.9, ал.2, т.11 

от Наредба №1) 

7.1. Застраховка на 

ДМА -  400 лв                

- Застраховка 

АВТОКАСКО на 

закупено МПС - 

DACIA LODGY 

/6+1/ - 580 лв                

Гражданска 

застраховка на 

автомобил - 280 лв 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 1 260,00 1 260,00 ДА 1 009,52 315,94 

Общо 7: 1 260,00  1 009,52 315,94 

8 Разходи за Организиране на        
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обучения на 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

във връзка с 

прилагането на 

стратегията за 

местно развитие 

(по чл.9, ал.2, 

т.13 от Наредба 

№1) 

обучение: 

 

8.1 Провеждане на 

еднодневно обучение 

– зала, кафе-паузи, 

обяд, консумативи, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

Брой 1 715.00 715.00 ДА 596,00 596,00 

 Участие в обучение:        

 

8.2 Такси за участие 

в обучения или 

курсове                                                                                                       

- 3 бр. такси х 300,00 

лв. за обучение на 3 

лица от екипа или 

общо 2700 лв. 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 2 700.00 2 700.00 НЕ - - 

Общо 8: 3 415.00  596,00 596,00 

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 

(по чл.9, ал.2, 

т.14 от Наредба 

№1) 

Разходи за 

организиране на 

срещи: 

       

9.1 Участие в срещи, 

организирани от 

други МИГ - 2 бр. 

срещи за 4 лица, като 

разходите се за 

квартирни, дневни и 

транспорт 

Брой 2 400.00 800,00 ДА 443,13 - 

Общо 9: 800,00  443,13 - 

10 

Разходи за 

участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и 

10.1 Разходи за 

участие на МИГ в 

дейности на 

Националната селска 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 2 220,00 2 200,00 ДА 360,00 360,00 
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на 

Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските 

райони, както и 

на 

Европейската 

Лидер 

асоциация и 

други 

асоциации на 

МИГ (по чл.9, 

ал.2, т.15 от 

Наредба №1) 

мрежа за развитие на 

селските райони 

/такси за участие на 

2 лица х300 лв., 

годишен членски 

внос от 360 лв. и 

командировки за 3 

лица – 1260 лв./  

10.2 Участие в 

събития на 

Европейската Лидер 

асоциация и др. 

Асоциации в 

чужбина за до 2 лица 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 3 360,00 3 360,00 ДА 3 294,06 - 

Общо 10:  5 580,00  3 654,06 360,00 

11 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси 

за управление 

на сметки, 

такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по 

чл. 9, ал. 2, т. 16 

от Наредба №1) 

11.1 Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи  (по чл. 9, 

ал. 2, т. 16 от 

Наредба №1) 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 1 600.00 1 600.00 ДА 1 118,40 529,60 

Общо 11: 1 600,00  1 118,40 529,60 

12 

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 

12.1 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 

За 

периода 

на 2021 г. 

1 1 790.00 1 790.00 ДА 1790,00 - 

 Общо 12: 1 790,00  1 790.00 - 

ОБЩО РАЗДЕЛ I - ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 175 958,21  110 185,36 54 194,64 

1 

Разходи за 

проучвания  

и анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и 

други анализи и 

проучвания) по 

1.1 Проучване и 

анализ на 

съответната 

територия 

Брой 1 4 691.00 4 691,00 НЕ - - 
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чл. 9, ал. 3, т.1 

от Наредба №1 

Общо 1:                     4 691,00  - - 

2 

Разходи за 

популяризиране

, информиране 

и публичност 

(по чл.9, ал.3, 

т.2 от Наредба 

№ 1 от 

22.01.2016г.) 

2.1 Разходи за 

поддържане на 

интернет страница 

по чл. 9, ал. 3, т.2, а) 

Месец 12 89.00 1 068,00 ДА 974,22 530,22 

2.2 Разходи за 

домейн и хостинг  
Годишно 1 150.00 150,00 ДА 146,75 146,75 

2.3 Публикация в 

регионални медии -  

Предоставяне на 

информация за 

проекта чрез 

регионални медии, 

като съдържанието 

на публикацията 

във вестници е до 3 

страници А4 по чл. 

9, ал. 3, т.2, б) 

Брой 12 360,00 4 320,00 ДА 3 300,00 2100,00 

2.4 Отпечатване на 

брошура, формат 

А5 - 8 стр., 

гланцирана хартия, 

цветен печат, 

съдържаща 

информация за 

одобрените и 

изпълнявани 

проекти към 

СВОМР 

Брой 250 2,20 550,00 НЕ - - 

2.5 Изработване на 

рекламни 

материали по чл. 9, 

ал. 3, т.2, в):                                                

2.5.1 Преносима 

колонка Bluetooth 

speaker 

Брой 250 20.40 5 100.00 

ДА 

5100,00 - 

2.5.2 

Висококачествена 

стойка за 

телефон/Поставка за 

кола с щипка 

Брой 250 19.65 4 912.50 

ДА 

4 912,50 - 

2.5.3 Зарядно за кола Брой 250 6.00 1 500,00 ДА 1 500,00 - 
2.5.4 Батерия "Power 

bank"с високо 

качество и капацитет 

Брой 250 18.00 4 500,00 
ДА 

4 500,00 - 

2.5.5 Химикалки с 

метален корпус 
Брой 250 2.00 500,00 

ДА 
500,00 - 

2.5.6 Фитнес смарт 

гривна 
Брой 250 25.00 6 250,00 

ДА 
6 250,00 - 

2.5.7 Тениски Брой 250 7.74 1 935,00 ДА 1 935,00 - 
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2.5.8 Торбички 

платнени 
Брой 250 4.00 1 000,00 

ДА 
1 000,00 - 

Общо 2: 31 785,50  30 118,47 2776,97 

3 

Други разходи 

за 

популяризиране

, информиране 

и публичност 

по чл. 9, ал. 3, 

т.2, ж): 

3.1 Провеждане на 

еднодневен Празник 

на МИГ                                                            

Разходите включват:                                           

Хонорар на водещ - 

640 лв.                            

Музикално/Танцова 

програма - 2000 лв.                                   

- Кулинарни кътове с 

местни продукти 

/продукти и украса/- 

1000 лв.                         

Фермерски пазар с 

дегустация - 1500 лв.                        

-Кулинарни игри с 

награди - 800 лв.                 

- Изложба на 

местните читалища - 

600 лв.           

Брой 1 6 540.00 6 540.00 ДА 6 540,00 - 

Общо 3: 6 540,00  6 540,00 - 

4 

Разходи за 

организиране 

на обучения, 

семинари и 

информационн

и срещи за 

местни лидери 

и за уязвими 

групи и 

застрашени от 

бедност целеви 

групи, 

включително 

роми, свързани 

с подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти и 

други, 

свързани с 

популяризиран

е на 

стратегията за 

ВОМР и 

прилагане на 

подхода по чл. 

9, ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 

4.1 Организиране на 

еднодневна 

информационна 

конференция (за най-

малко петдесет 

участници) -кафе-

пауза, наем зала, 

техническо 

обезпечаване на 

събитието 

Брой 1 698,00 698,00 ДА 582,00 582,00 

4.2 Провеждане на 

еднодневно обучение 

– зала, кафе-паузи, 

обяд, консумативи, 

лектор (за най-малко 

десет участници) 

Брой 2 715,00 1 430,00 ДА 1 192,00 1 192,00 

Общо 4: 2 128,00  1 774,00 1 774,00 
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ОБЩО РАЗДЕЛ II - РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

45 144,50  38 432,47 4 550,97 

ОБЩО РАЗХОДИ 221 102,71  148 617,83 58 745,61 

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Неприложимо. 

 

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

приложимо).    

 

Неприложимо. 

 

Дата: 26.01.2022 г. 

 

Представляващ МИГ: Иво Цветков  

Име, фамилия, подпис 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

7 - 2  9 

Брой на участниците в 

обучения 
16 - 14 - 30 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

15 - - 44 59 


