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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАДОМИР – 
ЗЕМЕН"  

2400, гр. Радомир, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3, тел: 0884 767 677; www.migradomir.org; e-mail: 

mig.radomir@gmail.com 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на МИГ – Радомир – Земен 

 

Период на отчитане 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 
РД 50-48/03.05.2018 г. 

ЕИК на МИГ 177145618 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 
2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

Славчо Ананиев Гебрев – Председател на УС на 

МИГ 

Радослав Людмилов Йорданов – Изпълнителен 

директор на МИГ 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

тел.: +359 884 767 677  

e-mail: mig.radomir@gmail.com 

web: www.migradomir.org 

 

 

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

mailto:mig.radomir@gmail.com
http://www.migradomir.org/
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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 45 членове, представители на над 50 % от територията 

на МИГ и следните сектори: 

✓ Публичен сектор – двете общини Радомир и Земен и ПГТ „Юрий Гагарин“, 

гр. Радомир. 

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

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

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. 

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 2019 година е извършена една промяна в състава на върховния 

колективен орган на МИГ – ОС: 

 

С Решение № 1 по Протокол от 08.07.2019 г. на Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-Радомир-Земен“, във връзка с постъпили молби за членство както следва: 

вх. № 1/03.06.2019 г. от Десислава Валентинова Стоянова, представител на 

нестопанския сектор; 

 

вх. № 2/14.06.2019 г. от „Сашо Тасков“ ООД, представлявано от Любомир 

Сашов Любомиров, представител на стопанския сектор; 

 

вх. № 3/14.06.2019 г. от Светлана Кирилова Петкова, представител на 

нестопанския сектор; 

 

вх. № 4/17.06.2019 г. от ЗС Методи Емилов Чупев, представител на стопанския 

сектор; 
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вх. № 5/18.06.2019 г. от „Янис1 – Георги Милев“ ЕООД, представлявано от 

Георги Симеонов Милев, представител на стопанския сектор; 

 

вх. № 6/06.07.2019 г. от Илияна Михайлова Боянова, представител на 

нестопанския сектор; 

 

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 членове в Общото събрание на 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“: 

 

➢ Десислава Валентинова Стоянова, ЕГН 8509153852, постоянен адрес гр. 

Радомир, ж.к. „Младост“, бл.6, ап.1, представител на нестопанския сектор;  

➢ „Сашо Тасков“ ООД, гр. Радомир, представлявано от Любомир Сашов 

Любомиров - съдружник, с БУЛСТАТ/ЕИК 202801244, седалище и адрес на 

управление гр. Радомир, ул. „Батенберг“ № 101, представител на стопанския 

сектор;  

➢ Светлана Кирилова Петкова, ЕГН 7809303838, постоянен адрес гр. Радомир, 

ул. „Сан Стефано“ № 7, представител на нестопанския сектор;  

➢ ЗС Методи Емилов Чупев, ЕГН 8302163825, постоянен адрес гр. Радомир, ул. 

„Иван Соколов“ № 5, представител на стопанския сектор; 

➢ „Янис 1 – Георги Милев“ ЕООД, град Радомир, представлявано от Георги 

Симеонов Милев – управител, с БУЛСТАТ/ЕИК 201253108, седалище и адрес 

на управление гр. Радомир, пл. „Войнишко въстание“, бл.1, ап.22, 

представител на стопанския сектор; 

➢ Илияна Михайлова Боянова, ЕГН 8508023793, постоянен адрес гр. Радомир, 

ул. „Отец Паисий“ № 2, представител на нестопанския сектор;  

 

Извършената промяна е докладвана по точка 2 от дневния ред по протокол № 

1 от 17.10.2019 г. на заседание на Общото събрание на МИГ. 

След извършената промяна Общото събрание на МИГ увеличава общата си 

численост от 45 на 51 члена и включва представители на над 50 % от територията на 

МИГ. 

Представителите на публичния сектор запазват своята численост от 3 /трима/ 

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 увеличават общата си численост от 21 

/двадесет и един/ на 24 /двадесет и четири/ члена, нестопанския сектор също  

увеличават общата си численост от 21 /двадесет и един/ на 24 /двадесет и четири/  

представителя. Делът на представителите на публичния сектор е 5,88 на сто от 

имащите право на глас в ОС, за представителите на стопанския сектор е 47,06 на сто 

от имащите право на глас в ОС и на представителите на нестопанския сектор е 47,06 

на сто от имащите право на глас в ОС. 
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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: 

✓ 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 сектор 

и 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. 

 

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 2019 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.  
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Административен екип на МИГ-Радомир-Земен, ангажиран с прилагането на 

Стратегията за ВОМР за програмен период 2014-2020 г., включващ следните 

позиции: 

✓ Изпълнителен директор – Радослав Йорданов; 

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

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

Славчева; 

 

Във ръзка с решение № 2 по протокол № 3 от 12.02.2019 г. на УС на МИГ и 

след одобрение от УО на ПРСР, за позицията „Технически сътрудник“ е подписан 

трудов договор, считано от 01.03.2019 г. до 30.09.2023 г., както следва: 

✓ Технически сътрудник – Галина Арищеева-Начева; 

 

Във ръзка с решение № 1 по протокол от 16.10.2019 г. на УС на МИГ на 

основание чл.34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ и чл. 325, ал.1, т.1 

от КТ е прекратен трудов договор № 2 от 25.01.2018 г. със служителя Любомира 

Кирилова Милева на длъжност  „Експерт по прилагане на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие“, считано от 01.11.2019 г. 

 

Във връзка с решение № 2 по протокол от 16.10.2019 г. на Управителния съвет 

на основание чл.34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е одобрено 

Евелина Юриева Славчева, заемаща към момента длъжността „Експерт по 

мониторинг и контрол на изпълнението на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие“, да бъде преназначена на длъжността „Експерт по прилагане на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие“. 

Със същата на основание чл.119 от КТ е подписано Допълнително 

споразумение № 2/16.10.2019 г., към Трудов договор № 3/20.09.2018 г. 

 

Във връзка с решение № 3 по протокол от 16.10.2019 г на Управителния съвет 

на основание чл.34, ал. 14 от Устава на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е одобрено 

Галина Томова Арищеева-Начева, заемаща към момента длъжността „Технически 

сътрудник“, да бъде преназначена на длъжността „Експерт по мониторинг и контрол 

на изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“. 

Със същата на основание чл.119 от КТ е подписано Допълнително 

споразумение № 3/16.10.2019 г., към Трудов договор № 4/11.02.2019 г. 

 

Промените в персонала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ са одобрени от УО на 

ПРСР с доклад № 93-7278/05.11.2019 г., за което МИГ е уведомена официално с 

писмо №92-511/14.11.2019 г., входирано в регистъра за входяща кореспонденция на 

МИГ с вх. № 93/18.11.2019 г. 

 

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 
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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 

 

I. Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

1/ Подготовка на доклади, отчети, заявки за плащане и др. 

 

В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от страна 

на ДФ „Земеделие“: 

заявка за плащане на разходите, извършени за периода от 03.05.2018 до 

31.12.2018 г. Номер на заявка 14/19/4/0/00073/3/01 от 30.01.2019 г. 

заявка за авансово плащане по подмярка 19.4. Номер на заявка 

14/19/4/0/00073/1/02 от 07.03.2019 г. 

заявка за плащане на разходите, извършени за периода от 01.01.2019 до 

30.06.2019 г. Номер на заявка 14/19/4/0/00073/3/02 от 29.07.2019 г. 

 

В отчетния период екипът на МИГ изготви и внесе за разглеждане от страна 

на МЗХГ: 

годишен доклад по подмярка 19.4. за 2018 г. 

Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие" от Програмата 

за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. за 2019 г. 

 

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

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала за сметка на 

работодателя за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

 

 

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

 

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

Наредба № 1/,съгласно сключени договори за наем: договор № 346 от 

02.05.2017 г., договор № 347 от 02.05.2017 г., договор № 464 от 23.08.2017 г. 

 

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

 

3.3/ Разходи за съобщителни услуги на МИГ /чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба 

№ 1/, сключен договор за мобилни услуги с „Теленор България“ ЕАД от 14.03.2019 г. 

 

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

съгласно сключен договор за доставка на интернет сързаност с „БИН БГ“ ЕООД, 

договор № 288 от 31.05.2018 г. 
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 3.5/ Разходи за куриерски услуги /чл. 9, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1/, 

съгласно сключени договори за куриерски и пощенски услуги с „Български пощи“ 

ЕАД, договор № РД-1131 от 06.12.2018 г., договор № ДР-1036 от 20.11.2019 г.  

 

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

подновен КЕП, досъавюик на услугата „Информационно обслужване“ АД. 

 

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

8 от Наредба № 1/, необходими за нормалното функциониране на офиса на 

МИГ-Радомир-Земен. 

 

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

съгласно договор № 1 от 02.01.2019 г. 

 

3.9/ Други разходи /чл. 9, ал. 2, т. 18 от Наредба № 1/, сключен договор със 

Служба Трудова Медицина „Актива 1“ ООД, договор № 1108Б от 13.03.2019 г. 

 

 

 

 

ОБЩА СУМА НА ОПРОСТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01. – 31.12.2019 г. 

1. Наем на офис на МИГ 2 649.60 

2. Електроенергия 523.08 

3. Мобилни услуги 143.74 

4. Доставка на интернет 300.00 

5. Куриерски услуги 406.54 

6. Електронен подпис 57.60 

7. Офис консумативи и канцеларски материали 1 462.33 

8. Разходи за гориво 50.02 

9. Счетоводни услуги 4 586.50 

10. Други разходи 369.25 

Общо: 10 548.66 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.  

 

4/ Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя 

на експерти, свързани с прилагането на стратегията. 
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За отчетния период МИГ е извършил разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими на експерти свързани с прилагане на стратегията – оценители 

по процедури по оценка на постъпили проектни предложения както следва: 

 

Първи краен срок процедура BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, финансирана от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. За назначаване на 

Комисия за подбор на проектни предложения е издадена от Председателя на УС на 

МИГ Заповед № РД-8/13.05.2019 г. В състава на КППП са включени един 

председател, един секретар и трима оценители.  

 

Процедура BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 

„Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г. За назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения е издадена от Председателя на УС на МИГ Заповед № РД-12/01.07.2019 

г. В състава на КППП са включени един председател, един секретар и трима 

оценители.  

 

Процедура BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3 „По-

добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. За назначаване на Комисия за подбор на проектни 

предложения е издадена от Председателя на УС на МИГ Заповед № РД-13/05.07.2019 

г. В състава на КППП са включени един председател, един секретар и трима 

оценители.  

 

Втори краен срок процедура BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, 

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 

МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, финансирана от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. За назначаване на 

Комисия за подбор на проектни предложения е издадена от Председателя на УС на 

МИГ Заповед № РД-20/30.09.2019 г. В състава на КППП са включени един 

председател, един секретар и трима оценители.  

 

 

Изплатените възнаграждения и осигурителни вноски, дължими на експерти 

свързани с прилагане на стратегията – оценители по процедури по оценка на 

постъпили проектни предложения са въз основа на одобрения бюджет за 2019 година 

със заповед № РД 09-394/22.04.2019 г., както следва: 

 

✓ Месец август 2019 г. – изплатени възнаграждения на 09.08.2019 г. в размер на 

1080.00 лв. 
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✓ Месец септември 2019 г. – изплатени възнаграждения на 27.09.2019 г. в 

размер на 1440.00 лв. и изплатени осигурителни вноски на 27.09.2019 г. в 

размер на 106.80 лв. 

✓ Месец декември 2019 г. - изплатени възнаграждения на 18.12.2019 г. в размер 

на 519.70 лв. и изплатени осигурителни вноски на 18.12.2019 г. в размер на 

40.30 лв. 

 

Сумата на изплатените разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими 

от работодателя на експерти свързани с прилагане на стратегията – оценители по 

процедури по оценка на постъпили проектни предложения за периода 01.01.2019 – 

31.12.2019 година възлиза на 3 186.80 лв. 

 

 

5/ 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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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. Отчетени са разходи задневни, нощувки и транспортни 

разходи. Разходитае за транспорт са във връзка със закупено гориво за движение на 

служебен автомобил. 

 

      

 

6/ Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек 

автомобил: 

6.1 Закупуване на лек автомобил, съгласно сключен договор за закупуване 

на автомобил с „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за закупуване на автомобил 

с „МОТО-ПФОЕ“ ЕООД, договор 2SOV_075257 от 06.06.2019 г. 

 

6.2 Разходи за техническо обслужване и консумативи – годишен 

технически преглед, акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за 

чистачки (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г.) 

 

През отчетния период са предприети всички необходими действия във връзка 

с техническото обслужване, гарантиращи изправността и безопасността при 

пътуване. 

 

6.3.Годишни винетни такси за лек автомобил, закупен по реда на тази 

Наредба и Наредба №23 от 2009 г. (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.) 

 

През отчетния период е заплатена годишна винетна такса за лек автомобил. 
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7/ Разходи за застраховане на дълготрайни материални активи 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за застраховка на техника и 

уреди, преносима електронна техника/оборудване. Сключена застраховка гражданска 

отговорност и Каско МПС. 

 

8/Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на 

срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на персонала и членовете на 

МИГ в срещи с други МИГ 

 

8.1 Разходи за участие на персонала на МИГ в срещи с други МИГ 

 

Проведени са две работни срещи на персонала на МИГ с колеги от МИГ от 

страната.  

За работните срещи бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ, съгласно задължението на 

МИГ по чл.23, ал.2 от Наредба 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмяка 19.4 

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

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

развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 

 

9/ 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 2019 година. 

 

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

такси за издаване на изискуеми документи. 

 

 10.1/ Разходи за банкови такси: 

Извършените финансови разходи за 2019 година са за банкови такси за 

поддържане на банковата сметка на Сдружението и извършване на плащания от нея. 

 

10.2/ Разходи за издаване на изискуеми документи: 

За отчетния период 01.01.2019 – 31.12.2019 г. МИГ-Радомир-Земен е заплатила такси 

за издаване на изискуеми документи, такса за заверка на пълномощно, такса за 

обявяване на ГФО за 2018 г. в Търговски регистър към Агенция по вписванията, 

такса издаване на удостоверение за постоянен адрес, такса за издаване Свидетелства 

за съдимост – Районен съд Радомир. 

 

 

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

управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за отчетния период 01.01.2019 – 
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31.12.2019 година възлизат на сумата от 120 256.64 лева и е в рамките на 

одобрената сума по бюджет. 

 

 

 

II. 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 и анализ на възможностите за устойчиво и ефективно 

местно развитие чрез биологично и друго алтернативноземеделие: Практики от 

ЕС и възможности на територията на МИГ-Радомир-Земен: 

Съгласно сключен договор за консултантски услуги, договор № 8 от 

03.04.2019 г., „Бетър Фючър Файнансес“ ЕООД, с предмет услуги по проучване и 

анализ на територията на МИГ-Радомир-Земен, относно „Проучване и анализ на 

възможностите за устойчиво и ефективно местно развитие чрез биологично и 

друго алтернативно земеделие. Практики от ЕС и възможности на територията 

на МИГ-Радомир-Земен“. 

 

 

 2/ Популяризиране, информиране и публичност: 

 

2.1/ Създаване /реновиране/ на интерактивна интернет платформа на 

МИГ-Радомир-Земен, съгласно договор № 9 от 03.05.2019 г. сключен с „Новото Аз“ 

ООД, с предмет: „Създаване /реновиране/ на интерактивна интернет платформа 

на МИГ-Радомир-Земен“. 

 

2.2/ Разходи за поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-

Радомир-Земен, съгласно договор № 10 от 31.05.2019 г. сключен с „Новото Аз“ 

ООД, с предмет: „Поддръжка и актуализация на интернет страница 

www.migradomir.org на СНЦ МИГ-радомир-Земен“. 

 

2.3/ Разходи за домейн и хостинг 

 

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 

Съгласно сключен договор за създаване и реализиране на не повече от 12 

публикации в сайта mirogled.com, на покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ, договор № 4 от 11.03.2019 г. сключен 

с „Мироглед“ ООД, с предмет „Създаване и реализиране на не повече от 12 

публикации в сайта mirogled.com, на покани за организирани събития и други, 

свързани с популяризиране дейността на МИГ-Радомир-Земен“:  

http://www.migradomir.org/
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1. Дейност 1 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 15.03.2019 г. от 14:00, град Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 23, възложена с Възлагателно писмо 

№1/13.03.2019 г. и приета с приемо-предавателен протокол №1/20.03.2019 

г. 

 

2. Дейност 2 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 14.05.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ №20, 

възложена с Възлагателно писмо №3/08.05.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №3/15.05.2019 г. 

 

3. Дейност 3 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 16.05.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ №20, 

възложена с Възлагателно писмо №4/08.05.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №5/17.05.2019 г. 

 

4. Дейност 4 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 23.05.2019 г. от 15:00, град Земен, ул. „Христо Ботев“ №3, 

възложена с Възлагателно писмо №5/08.05.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №7/27.05.2019 г. 

 

5. Дейност 5 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 13.06.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, 

възложена с Възлагателно писмо №9/06.06.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №9/14.06.2019 г. 

 

6. Дейност 6 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 14.06.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, 

възложена с Възлагателно писмо 10/06.06.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №11/17.06.2019 г. 

 

7. Дейност 7 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 17.06.2019 г. от 15:00, с. Долна Диканя, общ. Радомир, 

читалище „Никола Корчев“, възложена с Възлагателно писмо 

11/06.06.2019 г. и приета с приемо-предавателен протокол №13/18.06.2019 

г. 

 

8. Дейност 8 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
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проведено на 10.09.2019 г. от 14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, 

възложена с Възлагателно писмо №15/22.08.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол №15/11.09.2019 г. 

 

9. Дейност 9 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 17.10.2019 г. от 14:00, град Радомир, сградата на МИКЦ 

„Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 23, възложена с Възлагателно 

писмо №17/02.10.2019 г. и приета с приемо-предавателен протокол 

№19/18.10.2019 г. 

 

10. Дейност 10 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 19.11.2019 г. от 15:00, град Радомир, пл. „Свобода“ №20, 

възложена с Възлагателно писмо № 19/15.11.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол № 19/20.11.2019 г. 

 

11. Дейност 11 – публикуване на покана за информационно събитие на сайта 

www.mirogled.com, във връзка с предстояща информационна. Дейността е  

възложена с Възлагателно писмо № 20/15.11.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол № 20/22.11.2019 г. 

 

12. Дейност 12 – създаване и реализиране на публикация на сайта 

www.mirogled.com, осигуряване на снимков материал от събитието, 

проведено на 27.11.2019 г. от 14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, 

възложена с Възлагателно писмо № 21/15.11.2019 г. и приета с приемо-

предавателен протокол № 21/28.11.2019 г. 

 

 

2.5/ Разходи за рекламни материали 

 

Във връзка с дейностите по популяризиране, информираност и публичност 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за „Подготовка и изработване на 

200 бр. флаш памет, брандирани съгласно изискванията за визуализация“, договор 

№ 17/11.12.2019 г., сключен с „Дигитал Груп Аз и Ти“ ЕООД, с предмет: 

„Подготовка и изработване на 200 бр. флаш памет, брандирани съгласно 

изискванията за визуализация“. 

Рекламните 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, 

изписването на фразата „Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-

2020 г. със наименованието на програмата „ЕДНА ПОСОКА МНОГО 

ВЪЗМОЖНОСТИ“, наименование и лого на СНЦ „МИГ Радомир - Земен“. 

 

 

http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
http://www.mirogled.com/
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 3/ Оргаизиране на обучения, семинари и информационни 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: 

 

✓ договор № 11 от 03.06.2019 г. сключен с „Ейнджъл Травел“ ООД, с предмет: 

„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“. 

В обучението взеха участие 30 участника, записани в присъствените списъци 

за 20.06.2019 и 21.06.2019 г. 

 

3.2/ Организиране на 10 информационни срещи за 20 участници за 

представяне на СВОМР и възможностите за кандидатстване: 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ има сключен договор за организиране на 10 

информационни срещи за 20 участници за представяне на СВОМР и възможностите 

за кандидатстване на територията на МИГ-Радомир-Земен, както следва:  

✓ договор № 5 от 11.03.2019 г. сключен с „Клевър Айдиъс“ ЕООД, с предмет 

„Организиране на 10 информационни срещи за 20 участници за представяне 

на СВОМР и възможностите за кандидатстване на територията на МИГ-

Радомир-Земен“:  

1. Дейност 1 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

15.03.2019 г. от 14:00, град Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 23, възложена с Възлагателно писмо №2/13.03.2019 г. На срещата 

присъстваха 34 участници. От страна на изпълнителя е представен Доклад за 

извършена работа от 21.03.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол №2/21.03.2019 г. 

 

2. Дейност 2 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

14.05.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ 20, възложена с 

Възлагателно писмо №6/08.05.2019 г.  На срещата присъстваха 22 участници. 

От страна на изпълнителя е представен Доклад за извършена работа от 

16.05.2019 г. 

 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол №4/16.05.2019 г. 

 

3. Дейност 3 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

16.05.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ 20, възложена с 

Възлагателно писмо №7/08.05.2019 г. На срещата присъстваха 20 участници. 
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От страна на изпълнителя  е представен Доклад за изпълнение на дейността от 

21.05.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол №6/21.05.2019 г. 

 

4. Дейност 4 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

23.05.2019 г. от 15:00, град Земен, ул. „Христо Ботев“ №3, възложена с 

Възлагателно писмо №8/08.05.2019 г. На срещата присъстваха 21 участника. 

От страна на Изпълнителя е представен Доклад за изпълнение на дейността от 

27.05.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол №8/27.05.2019 г. 

 

5. Дейност 5 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

13.06.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, възложена с 

Възлагателно писмо № 12/06.06.2019 г. На срещата присъстваха 20 участници. 

От страна на Изпълнителя е представен Доклад за изпълнение на дейността от 

14.06.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 10/14.06.2019 г. 

 

6. Дейност 6 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

14.06.2019 г. от 16:00, град Радомир, пл. „Свобода“ № 20, възложена с 

Възлагателно писмо № 13/06.06.2019 г. На срещата присъстваха 20 участници. 

От страна на Изпълнителя е представен Доклад за изпълнение на дейността от 

17.06.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 12/17.06.2019 г. 

 

7. Дейност 7 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

17.06.2019 г. от 15:00, с. Долна Диканя, общ. Радомир, читалище „Никола 

Корчев“, възложена с Възлагателно писмо № 14/06.06.2019 г. На срещата 

присъстваха 22 участници. От страна на Изпълнителя е представен Доклад за 

изпълнение на дейността от 18.06.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 14/18.06.2019 г. 

 

8. Дейност 8 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

10.09.2019 г. от 14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ 20, възложена с 

Възлагателно писмо № 16/22.08.2019 г. На срещата присъстваха 24 участници. 

От страна на изпълнителя е представен Доклад за извършена работа от 

12.09.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 16/12.09.2019 г. 
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9. Дейност 9 – организиране на една информационна среща за 20 участници на 

17.10.2019 г. от 14:00, град Радомир, МИКЦ „Европа“, ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 23, възложена с Възлагателно писмо № 18/02.10.2019 г.  На срещата 

присъстваха 20 участници. От страна на изпълнителя е представен Доклад за 

извършена работа от 18.10.2019 г. 

 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 18/18.10.2019 г. 

 

10. Дейност 10– организиране на една информационна среща за 20 участници 

на 27.11.2019 г. от 14:00, град Радомир, пл. „Свобода“ 20, възложена с 

Възлагателно писмо № 22/15.11.2019 г. На срещата присъстваха 21 участници. 

От страна на изпълнителя  е представен Доклад за изпълнение на дейността от 

28.11.2019 г. 

Общата стойност на услугата е 380.00 лева, приета с приемо-предавателен 

протокол № 22/28.11.2019 г. 

 

4/ Други разходи за популяризиране, информиране и публичност 

 

4.1/ Празник на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публичо 

събитие на открито за популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ 

 

Във връзка с дейността на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ беше осъществена и 

следната дейност за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие: 

Организиране и провеждане на годишно информационно събитие - Празник 

на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публично събитие на открито за 

популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и МИГ. 

По един ден във всяка от общините на територията на МИГ. На 21.09.2019 г. в град 

Радомир и 22.09.2019 г. в град Земен. Събитието протече по предварително 

утвърдена програма за двата дни, включваща представяне на местни производители, 

занаятчии и читалища от територията на МИГ, вкл. дегустация и демонстрация; офис 

на открито; празнична програма с участието на даровити деца от местните училища и 

самодейни изпълнители; интересни и забавни игри (рисуване върху керамика, 

изработване на бижута, конкурс за най-красива рисунка върху асфалт).  

 

✓ договор № 15 от 21.08.2019 г. сключен с „Арт Инициативи“ Фондация, с 

предмет: Организиране на годишно информационно събитие – Празник 

на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публично събитие на открито 

за популяризиране на Стратегията за ВОМР и МИГ, по един ден във всяка 

от общините на територията на МИГ: 

21.09.2019 г. – град Радомир 

22.09.2019 г. – град Земен 
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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  12  2 650.00  31 800.00  ДА 30 816.13  14 916.13 

1.2. Заплата на Експерт по 

прилагане на Стратегията 

за Водено от общностите 

местно развитие 

 месец 12 1 700.00 20 400.00 ДА 4 802.20 

 

0.00 

1.3. Заплата на Експерт по 

мониторинг и контрол на 

изпълнението на СВОМР 

месец 12 1 100,00 13 200,00 ДА 13 198.02 6 600.00 

1.4. Заплата на 

технически сътрудник 
месец 12 1 000,00 12 000,00 ДА 8 095.21 4 000.00 

1.5. Социални и здравни 

осигуровки на персонала 

за сметка на работодателя 

месец 12 1 220,34 14 644.08 ДА 10 997.09 4 988.92 

 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 

01.01.19 

–

30.06.19 

%   15,00  13 806.61  ДА  10 548.66  4 575.75 

 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  ДА  200.00  0.00 

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 2019 

на 

проект 
140 90 12 600,00 ДА 1 504.08 0.00 
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3.3. Разходи за 

възнаграждения на 

външни експерти-

оценители за етап 

техническа и финансова 

оценка, за оценка на 1 

проект от един оценител, 

7 приема през 2019 

човекод

ни 
140 90 12 600,00 ДА 1 482.72 0.00 

3.4. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки на 

консултанти по прилагане 

на СВОМР 

човекод

ни 
140 100 14 000,00 НЕ   

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 3 332.47 1 845.89 

5. 

Закупуване на 

офис техника, 

в т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Закупуване на 

преносим компютър 
брой 1 1 779,00 1 779,00 НЕ   

5.2 Закупуване на цветно 

лазерно 

многофункционално 

устройство 

брой 1 2 500,00 2 500,00 НЕ   

5.3 Закупуване на 

мобилен телефон 
брой 1 515,00 515,00 НЕ   

5.4 Закупуване на 

закачалки 
брой 2 79,20 158,40 НЕ   

5.5. Закупуване на щори 

за офис и заседателна зала 
кв.м. 20 30,00 600,00 НЕ   

5.6. Закупуване на 

модулна офис система 
брой 1 679,00 679,00 НЕ   

5.7. Закупуване шкаф брой 2 239,00 478,00 НЕ   

5.8. Закупуване на 

софтуер офис пакет – 

Office Home and Business 

2016 Win English 

EuroZone Medialess 

брой 1 500,00 500,00 НЕ   

5.9. Правно-

информационен софтуер: 

Сиела Норма и Практика, 

брой 1 4 400,00 4 400,00 НЕ   
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Сиела Инфо – 

Тригодишен абонамент за 

две работни места 

6. 

Разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишни 

винетни такси 

за лек 

автомобил 

 

6.1. Закупуване на лек 

автомобил 
брой 1 30 000,00 30 000,00 ДА 29 999.74 29 999.74 

6.2. Разходи за 

техническо обслужване и 

консумативи – годишен 

технически преглед, 

акумулатор, смяна на 

гуми и масло, течност за 

чистачки (по чл.9, ал.2, 

т.9 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.) 

Година 1 1 300,00 1 300,00 ДА 1 235.23 376.03 

6.3.Годишни винетни 

такси за лек автомобил, 

закупен по реда на тази 

Наредба и Наредба №23 

от 2009 г. (по чл.9, ал.2, 

т.9 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г.) 

Година 1 97,00 97,00 ДА 97.00 97.00 

7. 

Разходи за 

застраховане 

на 

дълготрайни 

материални 

активи 

Разходи за застраховане 

на закупени след 

подписване на договор за 

изпълнение на стратегия 

ДМА, включително каско 

и гражданска 

отговорност, 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; ( по чл.9, 

ал.2, т.11 от Наредба № 1 

от 22.01.2016 г.) 

Година 1 2 000,00 2 000,00 ДА 1 792.80 1 792.80 

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 НЕ   
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 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 

колективния 

върховен орган 

в срещи с 

други МИГ и 

други 

 

9.1. Организиране на 

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

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 ДА 1 148.67 0.00 

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 360.00 360.00 

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 2 000,00 2 000,00 ДА 646.62 360.10 

ОБЩО  215 97.09  120 256.64 69 912.36 
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II. 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  и анализ 

на възможностите за 

устойчиво и ефективно 

местно развитие чрез 

биологично и друго 

алтернативно земеделие: 

Практики от ЕС и 

възможности на 

територията на МИГ- 

Радомир-Земен. 

проучва

не 
1 4 010,00 4 010,00 ДА 4 010.00 4 010.00 

1.2. Проучване и анализ 

за идентифициране на 

неземеделски сектори с 

потенциал за развитие на 

и реализация на 

територията на МИГ-

Радомир-Земен 

проучва

не 
1 4 010,00 4 010,00 НЕ   

2. 

Популяризира

не, 

информиране и 

публичност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Празник на МИГ-

Радомир-Земен тематичен 

форум и публично 

събитие на открито за 

анимиране на територията 

и популяризиране на 

Стратегищта за ВОМР и 

МИГ. Разработване на 

цялостна концепция за 

създаване на уникален за 

територията празник на 

МИГ, включително: цели, 

послания, публики, 

детайлизирана програма, 

график, реклама, 

осигуряване на VIP гости 

и експерти и оценка след 

приключване. Логостика 

на събитието (зала/място, 

декорация, техническо 

оборудване, кетъринг, 

рекламни материали, 

медии, специални ефекти, 

хонорари за експерти и 

др.). 

брой 1 6 792,00 6 792,00 ДА 6 792.00 0.00 

2.2. Създаване 

(реновиране) на 

интерактивна интернет 

платформа на МИГ-

Радомир - Земен 

бр 1 1 250,00  1 250,00 ДА 1 250.00 1 250.00 

2.3. Разходи за поддръжка 

и актуализация на 

интернет страница на 

месец 12 144,00 1 728,00 ДА 1 008.00  144.00 
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МИГ-Радомир - Земен 

2.4. Разходи за домейн и 

хостинг 
брой 1 174,00 174,00 ДА 156.65 156.65 

2.5. 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 2 796,00 ДА 2 796.00 1 631.00 

2.6. Подготовка и 

отпечатване на  

пълноцветни брошури със 

СД за  мярките от 

СВОМР, планирани за 

прием през 2019 г. - 7 

мерки, всяка в тираж 100, 

общо 700 броя А4 размер 

в затворен формат, 

гланцирана хартия, 

неламинирани, 

пълноцветен печат, 20 

страници, тираж 100-500 

бр. 

брой 700 5,40 

 

3 780,00 

 

НЕ   

2.7. Разходи за 

изработване на рекламни 

материали, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ – 

брандирани чаши – 100 

бр. 

брой 100 5,90 590,00 НЕ   

2.8. Разходи за рекламни 

материали – 200 броя 

флаш памет с 

информация за МИГ 

Радомир-Земен, 

брандирани съгласно 

изискванията за 

визуализация 

брой 200 16,10 3 220,00 ДА 3 218.40 0.00 

2.9. Разходи за рекламни 

материали – рекламни 

картонени папки формат 

А4 с блок бележник А4 

формат 

брой 300 3,30 990,00 НЕ   

2.10. Разходи за рекламни 

материали – дизайн, 

изработка на торбички 

брой 400 3,60 1 440,00 НЕ   
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платнени, брандирани 

съгласно изискванията за 

визуализация 

2.11. Разходи за рекламни 

материали – за 

популяризиране на 

дейността на МИГ – 

брандирани топки 

волейбол/футбол 

брой 40 19,00 760,00 НЕ   

2.12.Писмени преводи  на 

материали, свързани с 

популяризирането на 

територията и МИГ 

брой 

стр. 
40 15,00 600,00 НЕ   

3. 

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 ДА 1 620.00 1 620.00 

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 

кандидатстване 

събитие 10 380,00 3 800,00 ДА 3 800.00 2 660.00 

ОБЩО  39 180,00  24 651.05 11 471.65 

ОБЩО 255 097.09    144 907,69  81 384.01 
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Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

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: 24.01.2020 г. 

 

Представляващ МИГ: Радослав Йорданов        …………../п/…………… 

/Име, фамилия, подпис/

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 9  7 16 

Брой на участниците в 

обучения 
 20  10 30 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

 76  148 224 
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