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1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията 

за ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, 

промени в състава (ако има такива)  

 

СНЦ „Местна инициативна група – Радомир – Земен“ подписва 

Споразумение № РД 50-48 на 03.05.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР, 

със следните органи на управление: Общо събрание на МИГ и Управителен съвет на 

МИГ. 

 

Общо събрание /ОС/ на МИГ-Радомир-Земен – върховен колективен орган на 

сдружението, състоящо се от 44 членове, представители на над 50 % от територията 

на МИГ и следните сектори: 

✓ Публичен сектор – двете общини Радомир и Земен. 

✓ Стопански сектор – 21 /двадесет и един/ представители и 

✓ Нестопански сектор – 21 /двадесет и един/ представители. 

При подписване на Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР, 

делът на представителите на публичния сектор е 4,545 на сто от имащите право на 

глас в ОС, за представителите на стопанския сектор е 47,727 на сто от имащите право 

на глас в ОС и на представителите на нестопанския сектор е 47,727 на сто от 

имащите право на глас в ОС. 

Представителството в Общото събрание отговаря на изискванията на чл. 12, 

ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 2015 г. и чл. 22, ал. 5 от Устава на Сдружението, 

съгласно които в колективния върховен орган на сдружението делът на 

представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на 

представителите на нестопанския сектор не превишава 49 на сто от имащите право на 

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

/ЗЮЛНЦ/. 

 

През 2018 година е извършена една промяна в състава на върховния 

колективен орган на МИГ – ОС: 

С Решение № 1 по Протокол № 7 от 02.11.2018 г. на Управителния съвет на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с постъпила молба за членство вх. № 

15/01.11.2018 г.,  на основание чл. 14, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 9 от Устава на 

сдружението, УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ приема единодушно за член в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ – Професионална гимназия по 

транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с представител г-жа Велиана Петрова 

Искренова-Попова – Директор на Училището, с БУЛСТАТ/ЕИК 000381042, 

седалище и адрес на управление гр. Радомир, ул. „Черковна“ № 18, представител на 

публичния сектор. Извършената промяна е докладвана по точка 1 от дневния ред по 

протокол № 3 от 21.11.2018 г. на заседание на Общото събрание на МИГ. 

След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си 

численост от 44 на 45 члена и включва представители на над 50 % от територията на 

МИГ. 

Представителите на публичния сектор увеличават общата си численост от 2 

/два/ на 3 /три/ члена, като публичния сектор е представен от двете общини на 

територията на МИГ – община Радомир и община Земен и ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. 



Радомир. Преставителите на стопанския сектор и на нестопанския сектор запазват 

своята численост от по 21 /двадесет и един/ представителя. Делът на представителите 

на публичния сектор е 6,66 на сто от имащите право на глас в ОС, за представителите 

на стопанския сектор е 46,67 на сто от имащите право на глас в ОС и на 

представителите на нестопанския сектор е 46,67 на сто от имащите право на глас в 

ОС. 

Извършените промени отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 5 от 

Наредба № 22 от 2015 г. и чл. 22, ал. 5 от Устава на Сдружението, съгласно които в 

колективния върховен орган на сружението делът на представителите на публичния 

сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор не превишава 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 

28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

 

 

Управителния съвет /УС/ на МИГ-Радомир-Земен – върховен управителен 

орган на сдружението, състоящ се от 5 /пет/ представители. При подписване на 

Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР, в състава на УС: 

✓ Представител на публичия сектор е община Радомир, с представител  Анита 

Георгиева Хаджийска, председател на УС на МИГ. 

✓ Представители на стопанския сектор са Васил Цветанов Лалошов – 

Земеделски производител и Биляна Кирилова Граховска  - Земеделски 

производител. 

✓ Представители на нестопанския сектор са НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. 

Стефаново, с представител Славчо Ананиев Гебрев и ФК „Струмска слава – 

1927 г.“, гр. Радомир,  представител Кирил Боянов Николов. 

 

През 2018 година са извършени няколко промени в състава на върховния 

управителен орган на МИГ – УС: 

✓ С решение № 1 по протокол № 2 от 10.07.2018 г. на УС, за председател на УС 

на МИГ е избран Антонио Емилов Антонов, представител на община 

Радомир, във връзка с решение № 77 по протокол № 5 от 29.05.2018 г. на 

Общински съвет-Радомир, според което за представител на община Радомир в 

УС на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е опрделен Антонио Емилов Антонов. 

✓ С Решение № 1 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, 

т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ освобождава от членство в Управителния съвет на Сдружението – 

Община Радомир.  

✓ С Решение № 2 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, 

т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-

Земен“ приема единодушно за член в Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ – Велиана Петрова Искренова-Попова, представляващ 

Професионална гимназия по транспорт „Юрий Гагарин“, гр. Радомир, 

представител на публичния сектор. 

✓ С Решение № 3 по точка 2 от дневния ред по Протокол № 3 от 21.11.2018 г. на 

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, на основание чл. 23, ал. 1, 

т. 3 от Устава на Сдружението, Общото събрание на СНЦ „МИГ-Радомир-



Земен“ избира за Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“ – Славчо Ананиев Гебрев, представляващ НЧ „Напредък 

1915“, с. Стефаново, представител на нестопанския сектор. 

 

След извършените промени върховния управителен орган – Управителен 

съвет на МИГ запазва своята обща численост от 5 члена като: 

✓ Представител на публичия сектор е Професионална гимназия по транспорт 

„Юрий Гагарин“, гр. Радомир, с представител  Велиана Петрова Искренова-

Попова.  

✓ Представители на стопанския сектор са Васил Цветанов Лалошов – 

Земеделски производител и Биляна Кирилова Граховска  - Земеделски 

производител. 

✓ Представители на нестопанския сектор са НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. 

Стефаново, с представител Славчо Ананиев Гебрев председател на УС на 

МИГ и ФК „Струмска слава – 1927 г.“, гр. Радомир,  представител Кирил 

Боянов Николов. 

 

Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския 

сектори представителите на нестопанския сектор в Управителния съвет на МИГ не 

превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

Новите членове на УС са със седалище и адрес на управление на територията 

на МИГ и отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., 

като представят подписани декларации приложение № 6 и Свидетелства за съдимост. 

 

На основание чл. 42, ал. 5 от Устава на Сдружението и във връзка с вписване 

№ 20181105110350, в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по 

вписванията, като представляващ СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е вписан 

Радослав Людмилов Йорданов – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-

Радомир-Земен“. 

 

С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на  Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за осигуряване на 

самостоятелен офис на МИГ са сключени с община Радомир договори за наем, както 

следва: договор № 346 от 02.05.2017 г. /заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 2/, договор № 347 от 

02.05.2017 г. /заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има 

сключени договори за услуги с № 3/  и договор № 464 от 23.08.2017 г. /заведен в 

регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за 

услуги с № 4/. 

През 2018 година промени в местоположението на офиса на МИГ не са 

правени. 

 

 

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.  

 



В одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-

Радомир-Земен, за програмен период 2014-2020 г. има заложен административен 

екип включващ позиции: 

✓ Изпълнителен директор – един служител на пълен работен ден; 

✓ Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – един служител на пълен 

работен ден; 

На 03.05.2018 г. са сключени трудови договори за срок до 30.09.2023 г. за 

всички позиции със служителите подадени за одобрение при одобрение на СВОМР, 

като следва: 

✓ Изпълнителен директор – Радослав Йорданов; 

✓ Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР – Любомира Милева; 

 

Със заповед № РД 09-745/10.08.2018 г. на Заместник-министъра на 

земеделието, храните и горите, във връзка с одобрение на дейности и разходи по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ са одобрени още две позиции в административния 

екип на МИГ: 

✓ Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР – един 

служител на пълен работен ден; 

✓ Технически сътрудник – един служител на пълен работен ден; 

 

Във ръзка с решение № 1 по протокол № 3 от 12.09.2018 г. на УС на МИГ и 

след одобрение от УО на ПРСР, за позицията „Експерт по мониторинг и контрол на 

изпълнението на СВОМР“ е подписан трудов договор, считано от 16.10.2018 г. до 

30.09.2023 г., както следва: 

✓ Експерт по мониторинг и контрол на изпълнението на СВОМР – Евелина 

Славчева; 

 

Позицията „Технически сътрудник“ остава незаета през отчетния период 

03.05.2018 г. – 31.12.2018 г., като МИГ планира провеждането на конкурс за заемане 

на позицията през 2019 година. 

 

Всички избрани служители са подходящи, притежаващи необходимия опит и 

отговарящи на изискванията на чл. 13, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 7 на 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 ПРСР за периода 2014-2020 г. 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

1/ Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала за сметка на 

работодателя: 

 

 Изплатените трудови възнаграждения и данъчни и осигурителни вноски, са 

въз основа на одобрения бюджет за 2018 година със заповед № РД 09-

745/10.08.2018г., както следва: 

 



✓ Месец май 2018 г. – изплатени възнаграждения на 15.06.2018 г. в размер на 

2358.98 лв и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 15.06.2018 г. в 

размер на 1256.19 лв. 

✓ Месец юни 2018 г. – изплатени възнаграждения на 11.07.2018 г. в размер на 

2483.13лв и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 11.07.2018 г. в 

размер на 1322.31 лв. 

✓ Месец юли 2018 г. – изплатени възнаграждения на 14.08.2018 г. в размер на 

2456.50лв и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 14.08.2018 г. в 

размер на 1290.57 лв. 

✓ Месец август 2018 г. – изплатени възнаграждения на 30.08.2018 г. в размер на 

2986.75 лв и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 30.08.2018 г. в 

размер на 1057.70 лв. 

✓ Месец септември 2018 г. – изплатени възнаграждения на 28.09.2018 г. в 

размер на 2483.13 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

28.09.2018 г. в размер на 1322.31 лв. 

✓ Месец октомври 2018 г. – изплатени възнаграждения на 31.10.2018 г. в размер 

на 2928.47 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 31.10.2018 г. в 

размер на 1812.11 лв. 

✓ Месец ноември 2018 г. – изплатени възнаграждения на 30.11.2018 г. в размер 

на 2250.34лв и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 30.11.2018 г. в 

размер на 1198.34 лв. и изплатени възнаграждения на 03.12.2018 г. в размер на 

925.45 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 03.12.2018 г. в 

размер на 454.08 лв.  

✓ Месец декември 2018 г. – изплатени възнаграждения на 27.12.2018 г. в размер 

на 2250.34 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 27.12.2018 г. в 

размер на 1222.82 лв. 

 

Сумата на изплатените разходи за заплати, както и задължителни по 

силата на нормативен акт разходи за социални и здравни осигуровки на 

персонала за сметка на работодателя за 2018 година възлиза на 30 806.88 лв. 

 

 

2/ Непреки разходи /чл. 5, т. 3 и чл. 6, ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г./ 

 

2.1/ Разходи за осигуряване наем на офис на МИГ /чл. 9, ал. 2, т. 5 от 

Наредба № 1/: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договори за наем с община 

Радомир, както следва:  

✓ договор № 346 от 02.05.2017 г. /заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 2/; 

✓ договор № 347 от 02.05.2017 г. /заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 3/; 

✓ договор № 464 от 23.08.2017 г. /заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 4/; 

 

Наемните вноски са платени, както следва: 

 

 



№ Месец/2018 година Фактура № Сума Дата на плащане 

1. 25.05.2018 0000040385 86.40 15.06.2018 

2. 25.05.2018 0000040386 86.40 15.06.2018 

3. 25.05.2018 0000040392 48.00 15.06.2018 

4. 25.06.2018 0000040726 86.40 14.08.2018 

5. 25.06.2018 0000040727 86.40 14.08.2018 

6. 25.06.2018 0000040734 48.00 14.08.2018 

7. 25.07.2018 0000040854 86.40 14.08.2018 

8. 25.07.2018 0000040855 86.40 14.08.2018 

9. 25.07.2018 0000040863 48.00 14.08.2018 

10. 25.08.2018 0000041107 86.40 31.08.2018 

11. 25.08.2018 0000041108 86.40 31.08.2018 

12. 25.08.2018 0000041110 48.00 31.08.2018 

13. 25.09.2018 0000041402 86.40 15.10.2018 

14. 25.09.2018 0000041401 86.40 15.10.2018 

15. 25.09.2018 0000041409 48.00 15.10.2018 

16. 25.10.2018 0000041553 86.40 25.10.2018 

17. 25.10.2018 0000041552 86.40 25.10.2018 

18. 25.10.2018 0000041555 48.00 25.10.2018 

19. 25.11.2018 0000041842 86.40 03.12.2018 

20. 25.11.2018 0000041843 86.40 03.12.2018 

21. 25.11.2018 0000041849 48.00 03.12.2018 

22. 25.12.2018 0000042165 86.40 02.01.2018 

23. 25.12.2018 0000042166 86.40 02.01.2018 

24. 25.12.2018 0000042171 48.00 02.01.2018 

 

Сумата на изплатените разходи за наем на офис за 2018 година възлиза на 

1766.40лв. 

 

2.2/ Разходи за интернет на МИГ /чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за доставка на интернет 

сързаност с „БИН БГ“ ЕООД, както следва:  

✓ договор № 288 от 31.05.2018 г. / заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 6/; 

 

Платени услуги за доставка на интернет, както следва: 

 

№ Месец/2018 година Фактура № Сума Дата на плащане 

1. 08.05.2018 0000101661 25.00 25.00 

2. 20.08.2018 0000101729 75.00 75.00 

3. 17.09.2018 0000101736 75.00 75.00 

4. 03.12.2018 0000101803 75.00 75.00 

 

 

Сумата на изплатените разходи за доставка на интернет за 2018 година 

възлиза на 250.00лв. 

 



 2.3/ Разходи за куриерски услуги /чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за куриерски и пощенски 

услуги с „Български пощи“ ЕАД, както следва:  

✓ договор № РД-1131 от 06.12.2018 г. / заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 16/; 

 

Платени куриерски и пощенски услуги, както следва: 

 

№ Месец/2018 година Фактура № Сума Дата на плащане 

1. 31.12.2018 8810048224 32.20 17.01.2019 

2. 31.12.2018 8810048228 0.55 17.01.2019 

 

Сумата на изплатените разходи куриерски и пощенски услуги за 2018 

година възлиза на 32.75лв. 

 

 2.4/ Разходи за електронен подпис /чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/: 

✓ МИГ е извършил разходи за подновяване на КЕП на стойност 57.60 лв. по 

фактура № 1402015922, платени в брой на 10.09.2018г.  Доставчик на услугата 

е „Информационно обслужване“ АД, съгласно договор за удостоверитени 

услуги № 181122 от 10.09.2018 г. / заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които 

МИГ-Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 8/; 

 

2.5/ Разходи за офис консумативи и канцеларски материали /чл. 9, ал. 2, т. 

8 от Наредба № 1/: 

За отчетния период МИГ е закупила офис консумативи и канцеларски 

материали за сумата от „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД по следните фактури: 

 

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

Доставчик Сума Дата на 

плащане 

1. 0000007318 10.08.2018 „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД 27.80 14.08.2018 

2. 0000007340 29.08.2018 „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД 132.82 31.08.2018 

3. 0000007446 22.10.2018 „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД 32.07 02.10.2018 

4. 0000007566 30.11.2018 „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД 243.41 27.12.2018 

 

Общата сума за офис консумативи и канцеларски материали за 2018 

година възлиза на 491.20лв. 

 

2.6/ Разходи за публикации в местните медии /чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба 

№ 1/: 

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, МИГ има 

задължение да публикува поканата за свикване на Общо събрание в едно местно 

печатно или електронно издание. За отчетния период МИГ е публикувал следните 

обяви за свикване на ОС: 

 

 



 

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

Местна медия Сума Дата на 

плащане 

1. 312 13.06.2018 „Мироглед“ ООД 60.00 14.08.2018 

2. 329 21.09.2018 „Мироглед“ ООД 60.00 30.10.2018 

3. 343 08.11.2018 „Мироглед“ ООД 60.00 13.11.2018 

 

 Общата сума за публикации в местни медии за 2018 година възлиза на 

180.00лв. 

 

 

2.7/ Разходи за счетоводни услуги /чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1/: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за счетоводни услуги с 

Йоана Славева, както следва:  

✓ договор № 1 от 03.05.2018 г. / заведен в регистъра на ФЛ и ЮЛ, с които МИГ-

Радомир-Земен има сключени договори за услуги с № 5/; 

 

Платени счетоводни услуги, както следва: 

 

№ Месец/2018 година Сметка Сума Дата на плащане 

1. 05.2018 1 318.82 15.06.2018 

2. 06.2018 2 335.60 11.07.2018 

3. 07.2018 3 335.60 14.08.2018 

4. 08.2018 4 335.90 31.08.2018 

5. 09.2018 5 335.90 28.09.2018 

6. 10.2018 6 335.00 31.10.2018 

7. 11.2018 7 335.60 30.11.2018 

8. 12.2018 8 335.60 27.12.2018 

 

Сумата на изплатените разходи за счетоводни услуги за 2018 година 

възлиза на 2668.02лв. 

 

ОБЩА СУМА НА ОПРОСТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 05 – 12.2018 година. 

1. Наем на офис на МИГ 1 766.40 

2. Доставка на интернет 250.00 

3. Куриерски услуги 32.75 

4. Електронен подпис 57.60 

5. Офис консумативи и канцеларски материали 491.20 

6. Разходи за публикации в местните медии 180.00 

7. Счетоводни услуги 2 668.02 

Общо: 5 445.97 лв. 



 

Опростените разходи са в рамките на допустимите 15% от определените 

разходи по чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 

19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностие 

мистно развитие“ на марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за 

периода 2014-2020 г. Направените разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 /разходи за заплати и 

задължителни осигурителни и данъчни вноски/ от Наредба № 1 за 2018 г. са в размер 

на 30 806.88 лева и 15% от тази сума възлиза на 4 621.03 лева, а изразходваните са в 

размер на 5 445.97 лева. 

 

3/ Разходи за възнаграждения и осигуровки, държими от работодател на 

експерти, свързани с прилагането на стратегията. 

 

3.1/ Разходи за възнаграждения и осигуровки на консултанти по 

прилагане на СВОМР: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договори за консултантски услуги, 

както следва:  

✓ договор № 9 от 11.09.2018 г., сключен с „ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ ЕООД, с 

предмет разработване на Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията 

за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за следните 4 мерки:  

1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“; 

3. Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

4. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

Общата стойност на услугата е 6 400,00 лева, приета с приемо-предавателни 

протоколи №№ 1/11.10.2018 г., 2/31.10.2018 г., 3/19.12.2018 г. и 4/19.12.2018 

г., фактурирана с фактура № 0000000035 от 20.12.2018 г. и платена по банков 

път на 17.01.2019 г. 

 

✓ договор № 10 от 11.09.2018 г., сключен с „ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ ЕООД, с 

предмет: 

1. Разработване на правила за Провеждане на процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ и Ред за оценка на проектни предложения 

по мерки финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез СВОМР на 

МИГ-Радомир-Земен; 

2. Разработване на Ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, финансирани от ОПИК 2014-2020 г.; 

3. Разработване на Ред за оценка на проектни предложения по мерки от 

СВОМР на МИГ-Радомир-Земен, финансирани от ОПИК 2014-2020 г.; 

Общата стойност на услугата е 600,00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 1/11.10.2018 г., фактурирана с фактура № 0000000034 от 

20.12.2018 г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

✓ договор № 11 от 12.11.2018 г. сключен с СНЦ „ИНИЦИАТИВА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, с обща стойност на услугата 6 400,00 



лева, с предмет разработване на Насоки за кандидатстване по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за следните 4 мерки:  

1. Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

2. Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал 

на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“; 

3. Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи “; 

4. Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване“; 

Общата стойност на услугата е 6 400,00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол  от 16.11.2018 г., фактурирана с фактура № 0000000036 от 

27.12.2018г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

 

За отчетния период разработен, одобрен и публикуван Индикативен график за 

2018 година. 

За отчетния период разработени 8 броя Насоки за кандидатстване по СВОМР. 

В процес на съгласуване са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите 

органи на оперативните програми: 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи“ ОПРЧР 2014-2020 г.; 

Съгласувани са с Министерство на финансите 3 броя Насоки за 

кандидатстване по отношение на приложимия режим на държавните помощи: 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и 

неактивни лица от всички възрастови групи“ 2014-2020 ОПРЧР; 

 

4/ Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния 

върховен орган на МИГ. 

Командировъчните разходи за командировки в страната и чужбина на екипа, 

извършени от МИГ-Радомир-Земен за периода 03.05.2018 г. – 31.12.2018 г. са 

извършени при спазване на националното законодателство и прилагане на Наредбата 

за служебни командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина.   

✓ Във връзка с осъществяване на среща с Федерация Миня Терра – обединение 

на МИГ в Португалия на 25.09.2018 г. и участие на МИГ-Радомир-Земен в 

Международна конференция LEADER RELOADED 2018 г., организирана от 

Европейска ЛИДЕР Асоциация (ЕЛРАД) в периода 26-29.09.2018 г., с 

представител на МИГ – Радослав Йорданов – изпълнителен директор, е 

сключен договор за органзирано туристическо пътуване № 7 от 01.09.2018 г. с 

„Балкан Експрес“ ЕООД , с обща стойност на услугата 1 329,00 лева, 

фактурина с фактура № 3000000224 и платена по банков път на 13.09.2018 г. 



 

ОПИС НА ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА: 

 

1. 14.5.2018 

Радослав Людмилов 

Йорданов 

Радомир - Ямбол - 

Радомир 238,88 

      Нощувки 80,00 

      Дневни 40,00 

      Гориво 118,88 

          

2. 01.06.2018 

Радослав Людмилов 

Йорданов 

Радомир - Албена - 

Радомир 480,00 

      Нощувки 400,00 

      Дневни 80,00 

          

          

3. 22.08.2018 

Радослав Людмилов 

Йорданов 

Радомир - Казанлък - 

Радомир 220,22 

      Нощувки 53,00 

      Дневни 40,00 

      Гориво 127,22 

          

4. 22.08.2018 

Васил Цветанов 

Лалошев 

Радомир - Казанлък - 

Радомир 93,00 

      Нощувки 53,00 

      Дневни 40,00 

      Гориво   

          

5. 19.09.2018 

Радослав Людмилов 

Йорданов София - Лисабон - София 434,97 

      Нощувки - 

      Дневни 410,72 

      Гориво - 

      Билет 24,25 

          

6. 11.12.2018 

Евелина Юриева 

Славчева 

Радомир - София - 

Радомир 20,00 

      Нощувки   

      Дневни 20,00 

      Гориво   
 

      

 

 

5/ Закупуване на офис техника, в.ч. правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключени договори за закупуване на офис 

техника и офис оборудване, както следва:  

✓ договор № 14 от 07.12.2018 г. сключен с „ПРОЕКТОР.БГ“ ООД, с предмет 

доставка на офис техника и офис оборуване:  



1. Закупуване на преносим компютър Acer Aspire – 3 бр.; 

2. Закупуване на цветно лазерно многофункционално устройство Broter 

MFC-L9570CDW – 1 бр.; 

3. Закупуване на преносим екран за мултимедиен проектор – 1 бр.; 

4. Закупуване на мобилен телефон Huawei P20 Lite – 2 бр.; 

5. Закупуване на мултимедиен проектор Epson EB-W42 – 1 бр.; 

6. Закупуване на заседателна маса – 1 бр.; 

7. Зкупуване на посетителски столове – 10 бр.; 

8. Закупуване на офис бюро – 3 бр.; 

9. Закупуване на стелажи за офиса и заседателната зала – 3 бр.; 

10. Закупуване на офис столове – 3 бр.; 

11. Закупуване на Софтуер офис пакет - Office Home and Business 2016 Win 

English EuroZone Medialess – 3 бр.; 

Общата стойност на услугата е 14 480,00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 0000004420/28.12.2018 г., фактурирана с фактура № 0000004100 

от 27.12.2018 г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

 

✓ договор № 15 от 09.12.2018 г. сключен с „Инст Монтож-М“ ЕООД, с предмет 

доставка и монтаж на климатична техника:  

1. Доставка и монтаж на климатична техника General 12LMCA за офис 

помещение и заседателна зала – 2 бр.; 

Общата стойност на услугата е 2 900,00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол  от 28.12.2018 г., фактурирана с фактура № 0000000403 от 27.12.2018 

г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

 

6/ Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган, във 

връзка с прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие: 

 

6.1/ Обучние на екипа и членовете на общото събрание относно 

отговорностите, свързани с администриране изпълнението на СВОМР, 

процедури, правила, мониторинг: Двудневно обучение за минимум 10 

участника: 

На 5 и 6 октомври 2018 г. в гр. Радомир, беше проведено двудневно обучение 

на екипа и на членовете на Общото събрание на МИГ-Радомир-Земен, относно 

отговорностите свързани с администрирането, изпълнението на СВОМР, процедури, 

правила, мониторинг за минимум 10 участника. Темата на първия ден от обучението 

беше „Администриране работата на МИГ-Радомир-Земен по изпълнение на 

СВОМР“, а на втория ден от обучението „Оценка на проекти към Стратегията за 

ВОМР“. Бяха поканени и участваха 12 представители на екипа и на колективния 

върховен орган на МИГ, които подробно се запознаха с  отговорностите свързани с 

администрирането, изпълнението на СВОМР, процедури, правила. Задачите на 

обучението бяха изпълнени. 

 

7/ 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: 



 

 

✓ Във връзка с членуването на МИГ-Радомир-Земен в Асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа, МИГ е внесъл членски внос за 2018 година, на 

стойност 240.00 лева, по фактура № 0000000057 и платен по банков път на 

27.12.2018 година. 

 

 

8/ Финансови разходи, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, 

такси за издаване на изискуеми документи. 

 

 8.1/ Разходи за банкови такси: 

За отчетния период МИГ-Радомир-Земен използва по проекта разплащателна 

банкова сметка открита в Интернешънъл Асет Банк АД, като за отчетния период 

МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в размер общо на 277.25 

лева, както следва: 

✓ Месец май 2018 година 10.50 лв. 

✓ Месец юни 2018 година 41.20 лв. 

✓ Месец юли 2018 година 32.00 лв. 

✓ Месец август 2018 година 71.40 лв. 

✓ Месец септември 2018 година 29.20 лв. 

✓ Месец октомври 2018 година 30.30 лв. 

✓ Месец ноември 2018 година 28.00 лв. 

✓ Месец декември 2018 година 34.65 лв. 

 

 

8.2/ Радходи за издаване на изискуеми документи: 

За отчетния период МИГ-Радомир-Земен е заплатила такси за издаване на изискуеми 

документи в размер общо на 223.00 лева, както следва: 

✓ 15.06.2018 г., такса за обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговски регистър към 

Агенция по вписванията – 20.00 лв., платени по банков път. 

✓ 27.07.2018 г., такса за обявяване на ГФО в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията – 20.00 лева, платени по банков път и 30.00 лв. - такса за 

вписване на промени в обстоятелствата подлежащи на вписване за ЮЛНЦ – 

Търговски регистър към Агенция по вписванията, платени по банков път. 

✓ 28.08.2018 г., такса за вписване на промени в обстоятелствата подлежащи на 

вписване за ЮЛНЦ – Търговски регистър към Агенция по вписванията – 30.00 

лв., платени в брой. 

✓ 30.10.2018 г., такса за вписване на промени в обстоятелствата подлежащи на 

вписване за ЮЛНЦ – Търговски регистър към Агенция по вписванията – 30.00 

лв., платени по банков път. 

✓ 05.11.2018 г., такса за вписване на промени в обстоятелствата подлежащи на 

вписване за ЮЛНЦ – Търговски регистър към Агенция по вписванията – 15.00 

лв., платени по банков път. 

✓ 26.11.2018 г., такса за вписване на промени в обстоятелствата подлежащи на 

вписване за ЮЛНЦ – Търговски регистър към Агенция по вписванията – 30.00 

лв., платени по банков път. 



✓ 11.06.2018 г. такса за свидетелство – Община Радомир -  6.00 лв., платени в 

брой. 

✓ 28.08.2018 г., такса за заверка на подпис – Нотариус Боян Каленков – 12.00 

лв., платени в брой. 

✓ 26.11.2018 г., такса за заверка на подпис – Нотариус Боян Каленков – 6.00 лв., 

платени в брой. 

✓ 18.09.2018 г., такса за заверка на подпис – Нотариус Румен Манов – 12.00 лв., 

платени в брой. 

✓ 27.07.2018 г., такса за заверка на подпис – Нотариус Румен Манов – 12.00 лв., 

платени в брой. 

 

 

Общата сума на разходи по първата част от бюджета – Текущи разходи за 

управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2018 година възлизат на 

сумата от 70 589.17 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет. 

 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията 

на нейното изпълнение: 

 

1/ Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания): 

 

1.1/ Проучване на информираността относно СВОМР и мненията на 

потенциалните бенефициенти за предпочитаните начини на получаване на 

информация относно СВОМР и работата на МИГ-Радомир-Земен с оглед 

осигуряване на адекватна осведоменост и успешно изпълнение: 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за консултантски услуги, 

както следва:  

✓ договор № 12 от 03.12.2018 г. сключен с „ЛИДЕР  ПАРТНЕРС“ ЕООД, с 

предмет услуги по проучване и анализ на територията на МИГ-Радомир-

Земен, относно „Проучване на информираността относно СВОМР и 

мненията на потенциалните бенефициенти за предпочитаните начини на 

получаване на информация относно СВОМР и работата на МИГ – 

Радомир – Земен с оглед осигуряване на адекватна осведоменост и 

успешно изпълнение“. 

Общата стойност на услугата е 4 010,00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 1/28.12.2018 г., фактурирана с фактура № 0000000037 от 

28.12.2018 г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

 2/ Популяризиране, информиране и публичност: 

 

2.1/ Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ. 

На 15.06.2018 г. е подновен хостинг на съществуващата интернет страница на 

МИГ за 2018 г. Подновяването е извършено с фактура № 1000572308 от 15.06.2018 г. 

от фирма „Супер Хостинг БГ” ООД, град София и заплатено по банкова сметка на 

15.06.2018 г. за сумата от 134,75 лева въз основа на проформа фактура № 7811860 от 

14.06.2018 г. 



 

2.2/ Във връзка с дейностите по популяризиране, информираност и 

публичност  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за „Изработване на 

рекламни материали, във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ-Радомир-Земен“, както следва:  

✓ договор № 13 от 04.12.2018 г. сключен с „Дигитал Груп Аз и Ти“ ЕООД, с 

предмет „Изработване на рекламни материали, във връзка с популяризиране 

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на 

МИГ-Радомир-Земен“:  

1. Изработване на  лого – 1 бр.; 

2. Подготовка и отпчатване на комплект рекламни материали, брандирани с 

име и лого на МИГ и останалите изисквания за публичност - Комплект 

папка, химикал и бележник – 200 бр.; 

3. Подготовка и изрботване на флаш памет с информация за СВОМР, 

мерките и процедурите, брандирани съглано изискванията за визуализация 

- Флаш памет – 200 бр.; 

4. Дизайн и изработка на информационен банер (сгъваем и преносим) – 1 бр.; 

5. Изготвяне на компект визитни картички за екипа и членовете на УС на 

МИГ – 1 000 бр.; 

6. Дизайн, изработка и поставяне на информационни табели – 3 бр.; 

Общата стойност на услугата е 6 911,36 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол от 31.12.2018 г., фактурирана с фактура № 0000000859 от 

28.12.2018г. и платена по банков път на 17.01.2019 г. 

 

Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията на 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г. На всички рекламни материали са поставени: емблемата на 

ЕС, общото лого на програмен период 2014-2020 г., логото на МИГ-Радомир-Земен, 

упоменат е финансиращият фонд, както и Европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 

 3/ Оргаизиране 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 

 

 3.1/ Органицзиране на 10 информационни срещи за 20 участници за 

представянето на СВОМР и възможностите за кандидатстване: 

На 02.10.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 10 участника. 

 На 04.10.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Напредък – 1915 г.“, с. 

Стефаново, се проведе информационна среща, на която присъстваха 11 участника. 

 На 04.10.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Земен, се проведе 

информационна среща, на която присъстваха 13 участника. 

 Целта на проведените срещи е информиране на местната общност с 

одобрената, със споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на 

ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие и нейните цели, приоритети, 



мерки, критерии за оценка, предложения за финансово разпределение на бюджета по 

мерки и цели. 

Екипът на МИГ представи мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, запозна присъстващите с условията на прием, 

допустимите кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения 

и информира за предстоящото откриване на процедура за подбор на проекти. 

 

 На 13.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“, с. 

Друган, се проведе информационна среща, на която присъстваха 13 участника. 

 На 13.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на НЧ „Благой Попов – 1927 г.“, с. 

Дрен, се проведе информационна среща, на която присъстваха 15 участника. 

 На 14.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с. 

Извор, се проведе информационна среща, на която присъстваха 10 участника. 

 На 14.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Земен, се проведе 

информационна среща, на която присъстваха 19 участника. 

 На 20.11.2018 г. от 11:00 часа, в сградата на НЧ „Никола Корчев – 1928 г.“, с. 

Долна Диканя, се проведе информационна среща, на която присъстваха 21 участника. 

 На 20.11.2018 г. от 14:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 19 участника. 

На 21.11.2018 г. от 17:00 часа, в сградата на МИКЦ „Европа“, гр. Радомир, се 

проведе информационна среща, на която присъстваха 13 участника. 

Целта на проведените срещи е информиране на местната общност с 

одобрената, със споразумение № РД 50-48/03.05.2018 г. от Управляващите органи на 

ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020, ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020, 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие и нейните цели, приоритети, 

мерки, критерии за оценка, предложения за финансово разпределение на бюджета по 

мерки и цели. 

Екипът на МИГ представи мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020, мярка 1.1.2 „Повишаване на 

производителността и експортния потенциал на МСП от територията на МИГ-

Радомир-Земен“ от ОПИК 2014-2020 г. и мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и 

квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“ от 

ОПРЧР 2014-2020 г., запозна присъстващите с условията на прием, допустимите 

кандидати и възможностите за подготовка на проектните предложения и информира 

за предстоящото откриване на процедура за подбор на проекти. 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Единиц

а 

мярка 

Бро

й 

един

ици 

Единичн

а цена, 

лв. 

Обща 

стойност на 

планиранит

е разходи, 

лв. 

Изв

ърш

ване 

на 

дейн

остт

а 

ДА/

НЕ 

Обща стойност 

на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ 

 1. 

Разходи за 

заплати и 

други                        

възнаграждени

я 

1.1. Заплата на 

изпълнителния директор 
 месец  8  1 800.00  14 400.00  ДА 13 613.85   

1.2. Заплата на Експерт по 

прилагане на Стратегията 

за Водено от общностите 

местно развитие 

 месец 8 1 400.00 11 200.00 ДА 9 488.18 

 

 

1.3. Заплата на Експерт по 

мониторинг и контрол на 

изпълнението на СВОМР 

месец 8 1 100,00 8 800,00 ДА 2 773.91  

1.4. Заплата на 

технически сътрудник 
месец 8 1 000,00 8 000,00 НЕ   

1.5. Социални и здравни 

осигуровки на персонала 

за сметка на работодателя 

месец 8 1 002,76 8 022,08 ДА 4 930.94   

 2. 

НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ 

(чл.5 т.3 от 

Наредба 1, чл.6 

ал.2 - 15 % от 

разходите по 

т.1) 

 Непреки разходи 

съгласно чл.5 т.3 - 

съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 

5, 6, 8, 10, 12 и 18., чл.6 

ал.2 от Наредба 1 - 15 % 

от разходите по т.1   

За 

отчетни

я 

период 

03.05.18 

– 

31.12.18 

%   15,00  7 563,31  ДА  5 445.97   

 3. 

Разходи за 

възнаграждени

я и осигуровки, 

дължими от 

работодателя 

на експерти, 

свързани с 

прилагането на 

стратегията  

 

 3.1. Разходи за 

възнаграждения на 

членовете на КППП - 7 

приема х 5 члена на 

КИПП х 2 дни 

 човеко

дни 
 70  100  7 000,00  НЕ     

3.2. Разходи за 

възнаграждения на 

членове на КППП за етап 

административно 

съответствие и 

допустимост, за оценка на 

1 проект от един 

оценител, за 7 приема 

през 2018 

на 

проект 
140 90 12 600,00 НЕ   

3.3. Разходи за 

възнаграждения на 

външни експерти-

човекод

ни 
140 90 12 600,00 НЕ   



оценители за етап 

техническа и финансова 

оценка, за оценка на 1 

проект от един оценител, 

7 приема през 2018 

3.4. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по прилагане 

на СВОМР 

човекод

ни 
140 100 14 000,00 ДА 13 400,00  

4. 

Командировки 

на екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

на МИГ                                                                     

Разходи за командировки 

в страната и в чужбина на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за служебни 

командировки в страната 

и Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в чужбина 

за 

периода 
1 9 000,00 9 000,00 ДА 2 816.07  

5. 

Закупуване на 

офис техника, 

в т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Закупуване на 

преносим компютър 
брой 3 1 600,00 4 800,00 ДА 4 800,00  

5.2 Закупуване на цветно 

лазерно 

многофункционално 

устройство 

брой 1 3 000,00 3 000,00 ДА 3 000,00  

5.3 Закупуване на 

преносим екран за 

мултимедиен проектор 

брой 1 220,00 220,00 ДА 220,00  

5.4 Закупуване на 

мобилен телефон 
брой 2 530,00 1 060,00 ДА 1 060,00  

5.5. Закупуване на 

мултимедиен проектор 
брой 1 1 100,00 1 100,00 ДА 1 100,00  

5.6. Закупуване на 

заседателна маса 
брой 1 610,00 610,00 ДА 610,00  

5.7. Закупуване на 

посетителски столове 
брой 10 45,00 450,00 ДА 450,00  

5.8. Закупуване на офис 

бюро 
брой 3 250,00 750,00 ДА 750,00  

5.7 Закупуване стелажи за 

офиса и заседателната 

зала 

брой 3 120,00 360,00 ДА 360,00  

5.10 Закупуване на офис 

столове 
брой 3 210,00 630,00 ДА 630,00  

5.11 Закупуване на 

софтуер офис пакет - 

Office Home and Business 

брой 3 500,00 1 500,00 ДА 1 500,00  
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5.12. Закупуване на 

климатик за офиса и 

заседателната зала 

брой 2 1 450,00 2 900,00 ДА 2 900,00  

5.13. Правно-

информационен софтуер: 

Сиела Норма и Практика, 

Сиела Инфо  -

Tригодишен абонамент за 

две работни места 

брой 1 4 400,00 4 400,00 НЕ   

6. 

Закупуване на 

един лек 

автомобил с 

под 150 к.с. и с 

над 5+1 места  

 

6.1. Закупуване на лек 

автомобил 
брой 1 30 000,00 30 000,00 НЕ   

6.2. Разходи за 

техническо обслужване и 

годишни винетни такси за 

лек автомобил 

брой 1 1 447,60 1 447,60 НЕ   

7. 

Разходи за 

застраховане 

на 

дълготрайни 

материални 

активи 

Разходи за застраховане 

на дълготрайни 

материални активи 

(задължителни съгласно 

нормативната уредба) 

за 

година 
1 3 000,00 3 000,00 НЕ   

8. 

Обучения на 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

във връзка с 

прилагането на 

стратегията за 

местно 

развитие 

 

8.1. Обучение на екипа и 

членове на общото 

събрание относно 

отговорностите, свързани 

с администриране 

изпълнението на СВОМР, 

процедури, правила, 

мониторинг: двудневно 

обучение за минимум 10 

участника 

обучени

е 
1 1 220,00 1 220,00 ДА   

8.2. Обучение на екипа и 

членове на общото 

събрание  за изграждане 

на екипна ефективност и 

по-добро управление и 

изпълнение на СВОМР: 

двудневно обучение за 

минимум 10 участника 

обучени

е 
1 1 220,00 1 220,00 НЕ   

9. 

Публични 

отношения, 

организиране 

на срещи на 

МИГ, работа в 

мрежа, участие 

на екипа и 

членовете на 

9.1. Организиране на 

срещи на МИГ 
брой 2 210,00 420,00 НЕ   



колективния 

върховен орган 

в срещи с 

други МИГ и 

други 

 

9.2. Разходи за работа в 

мрежа за участие на екипа 

и членовете на 

колективния върховен 

орган в срещи с други 

МИГ и други 

за 

година 
1 2 000,00 2 000,00 НЕ   

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 

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 

за 

периода 
1 3 000,00 3 000,00 ДА 240.00  

11. 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси 

за управление 

на сметки, 

такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

за 

периода 
1 1 000,00 1 000,00 ДА 500.25  

ОБЩО  178 272,99  70 589.17  

II. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

12. 

Проучвания и 

анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и 

други анализи 

и проучвания) 

1.1. Проучване на 

информираността относно 

СВОМР и мненията на 

потенциалните 

бенефициенти за 

предпочитаните начини 

на получаване на 

информация относно 

СВОМР и работата на 

МИГ – Радомир- Земен с 

оглед осигуряване на 

адекватна осведоменост и 

успешно изпълнение 

проучва

не 
1 4 010,00 4 010,00 ДА 4 010,00  



1.2. Проучване и анализ 

на възможностите за 

създаване на организации 

на производителите на 

територията на МИГ – 

Радомир – Земен: преглед 

на настоящото състояние, 

проучване и обобщаване 

на добри практики от 

други региони и 

формиране на 

предложения за създаване 

на организации на 

производителите за общ 

маркетинг и къси вериги 

на доставка 

проучва

не 
1 4 010,00 4 010,00 НЕ   

13. 

Популяризира

не, 

информиране и 

публичност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Изработване на лого брой 1 310,00 310,00 ДА 310,00  

2.2. Създаване на 

интерактивна Интернет 

платформа на МИГ-

Радомир - Земен, 

вкл.домейн и хостинг 

бр 1 1 250,00  1 250,00 НЕ   

2.3. Поддръжка и 

актуализация на интернет 

страница на МИГ-

Радомир - Земен 

месец 8 144,00 1 152,00 ДА 134,75   

2.4. Създаване и 

реализиране на 

публикации в печатни и 

електронни медии и 

излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на 

покани за организирани 

събития и други, свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ 

публика

ции 
12 233,00 233,00 НЕ   

2.5. Подготовка и 

отпечатване на  

пълноцветни брошури със 

СД за  мярките от 

СВОМР, планирани за 

прием през 2018 г. - 7 

мерки, всяка в тираж 100, 

общо 700 броя 

брой 700 7,60 

 

5 320,00 

 

НЕ   

2.6. Подготовка и 

отпечатване на комплект 

рекламни материали, 

брандирани с име и лого 

на МИГ и останалите 

изисквания за публичност 

- папка, химикал и 

бележник 

брой 200 12,00 2 400,00 ДА 2 400,00  



2.7. Подготовка и 

изработване на 100 броя 

флаш-памет с 

информация за СВОМР, 

мерките и процедурите, 

брандирани съгласно 

изискванията за 

визуализация 

брой 200 16,10 3 220,00 ДА 3 218,40  

2.8. Изготвяне на 

комплект визитни 

картички за екипа и 

членовете на УС на МИГ 

брой 1000 0,30 300,00 ДА 300,00  

2.9. Дизайн, предпечат и 

печат на 50 бр. 

информационни плакати 

брой 50 2,00 100,00 НЕ   

2.10. Дизайн и изработка 

на информационен банер 

(сгъваем и преносим)   

брой 1 200,00 200,00 ДА 199,99  

2.11. Дизайн, изработка и 

поставяне на 

информационни табели 

брой 3 161,00 483,00 ДА 482,97  

2.12.Писмени преводи  на 

материали, свързани с 

популяризирането на 

територията и МИГ 

брой 

стр. 
40 15,00 600,00 НЕ   

14. 

Организиране 

на обучения, 

семинари и 

информационн

и срещи за 

местни лидери 

и за уязвими 

групи и 

застрашени от 

бедност целеви 

групи 

 

 

3.1.Организиране на 

двудневно обучение на 20 

местни лидери от 

стопанския сектор 

относно Възможности за 

финансиране на местния 

бизнес чрез проекти по 

СВОМР. Правила, 

процедури и 

кандидатстване.   

обучени

е 
1 1 620,00 1 620,00 НЕ   

3.2. Организиране на 

двудневно обучение на 20 

местни лидери от 

нестопанския сектор 

относно Възможности за 

финансиране на местните 

общности, уязвими групи 

и нестопански сектор чрез 

проекти по СВОМР. 

Правила, процедури и 

кандидатстване.   

обучени

е 
1 1 620,00 1 620,00 НЕ   

3.2. Организиране на 10 

информационни срещи за 

20 участници за 

представяне на СВОМР и 

възможностите за 

събитие 10 380,00 3 800,00 ДА   



кандидатстване 

ОБЩО  33 191,00  11 056,11  

ОБЩО     81 645,28   

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 6  4 10 

Брой на участниците в 

обучения 
 6  6 12 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

 49  95 144 



4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

Не. 

 

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

приложимо).    

 

 

 

Дата: 29.01.2018 г. 

 

Представляващ МИГ: Радослав Йорданов 

/Име, фамилия, подпис/ 

 


