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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) 

 Сдружение “Местната инициативна група Самоков” е юридическо лице, регистрирано 

по ЗЮЛНЦ в обществена полза. Учредено е на 26 април 2016 г. и включва 48 юридически и 

физически лица, представители на местната власт, бизнес, земеделски производители, 

неправителствени организации и физически лица, имащи постоянен адрес или развиващи 

дейност на територията на община Самоков. 

От състава на Общото събрание на МИГ САМОКОВ през 2020 г е отпаднал един член, поради 

ликвидация на дружеството, в което членува. Към момента сдружението има 47 члена, 

разпределени  по сектори:  

Публичен сектор –   2;  

Стопански сектор –  23;  

Нестопански сектор – 22 

Юридическите лица - членове на МИГ, се представляват пред МИГ от своите законни    

представители или изрично упълномощени за това физически лица съгласно изискванията на 

Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, 

насочена към развитие на селските райони в община Самоков, чрез консултиране, разработване 

и развитие на проекти и тяхното техническо изпълнение, както и информационна дейност. 

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. 

 СНЦ „МИГ Самоков“ се състои от Управителен съвет и екип от  изпълнителен директор, 

експерт по прилагане на СВОМР и координатор. През периода на отчитане не са настъпили 

промени в екипа на Сдружението. 

През периода на отчитане са настъпили изменения, касаещи състава на Управителния 

съвет. Освободен по собствено желание с решение на Общото събрание от 11.02.2020г. е 

Йордан Йорданов, представляващ „Диемгруп 2008” ООД. С решение на Общото събрание от 

11.02.2020г.  в състава на Управителния съвет е приета Ани Йовева, представляваща ЕТ 

„АУРА- Ани Йовева”. 

Във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ „Самоков“ по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50-30 / 18.04.2018 г. 

през периода на отчитане са проведени петнадесет заседания на Управителния съвет на 

сдружението, протоколите, от които регулярно се качват на сайта на сдружението. 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 През отчетния период не са сключвани допълнителни споразумения към към 

Споразумение за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие №РД50-

30/18.04.2018г. 

 Дейностите, реализирани от СНЦ „МИГ Самоков“ през периода на отчитане са в 

съответствие със Заповед №РД09-203/24.02.2020 г. за одобрение на планираните дейности и 

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

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

програмата за развитие на селските   райони   за  периода  2014-2020 г.   за  2020  г.   

Изпълнените   дейности   и   съответно  извършените разходи за управление на Стратегията са 

по следните направления: 

- Разходи за заплати, както и задължителните по силата на нормативен акт разходи 

за социални и здравни осигуровки; 



- Опростени разходи в съответствие с чл.67§1,б, г от Регламент на ЕС N1303/2013г. (чл.5 

т.3 от Наредба 1, чл.6 ал.2 - 15 % от разходите по т.1) в т. ч.: разходи за наем на офис, 

разходи за ел. енергия, разходи за куриерски услуги, офис консумативи и канцеларски 

материали и други разходи. Всички извършени разходи са отразени коректно във 

финансовите таблици към заявката за плащане. 

- Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на експерти свързани с 

прилагането на стратегията.  

Изплатени са възнаграждения на външни оценители на КППП по процедура № 

BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков - Достъп до заетост за търсещите работа и 

неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни 

инициативи за заетост“. 

Изплатени са възнаграждения на членове на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.303-S1 МИГ САМОКОВ: Mярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“. 

Изплатени са възнаграждения на членове на КППП по процедура № BG16M1OP002-

3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 

чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“. 

Изплатени са възнаграждения на членове на КППП по процедура № BG06RDNP001-

19.370 „МИГ САМОКОВ – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ по ПРСР 2014 – 2020 г. 

- Разходи за застраховки на закупени след подписване на договора за изпълнение на 

стратегията дълготрайни материални активи: През месец януари и месец май  2020г. 

са подновени застрахователните полици  на закупените активи  по Програмата за 

развитие на селските райони в съответствие с изискванията на Наредба №1/22.01.2016 

г. За прилагане на подмярка „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

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

развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

- Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

СНЦ „МИГ Самоков“; 

- Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа 

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

издаване на изискуеми документи. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение: 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ  „МИГ Самоков“ за периода на отчитане са извършени следните дейности: 

• Публикации - във връзка с осъществения през периода прием по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Самоков и информационни срещи са  направени девет публикации във 
вестник „365“ и вестник „Приятел” 

• Излъчвания в местна кабелна телевизия Канал Рила – 10 броя. 

• Изработени са различни видове рекламни материали- чадъри, флаш памет, рекламни 
химикалки и платнени торби,тефтери, работни календари. 

Всички изработени материали са визуализирани съгласно изискванията и правилата, 

описани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета 



от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета. 

• Разходи за предоставяне на хостинг и домейн  на интернет страница- www.mig-

samokov.eu 

• Поддръжка на интернет страница- www.mig-samokov.eu 

 – В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ РД 50-30 / 18.04.2018 г.  за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие и съгласно изискванията на Единния наръчник на  

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., на 

интернет страницата на МИГ „Самоков“ се публикува своевременно актуална информация 

за предстоящите приеми на проектни предложения, за предстоящи информационни събития 

като конференции, срещи и обучения за местни лидери. За осигуряване на публичност за 

своята дейност МИГ „Самоков“ публикува регулярно всички изискуеми документи, 

съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

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

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

райони за периода 2014-2020г и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба 

№1/22.01.2016 г. 

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

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

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

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на община Самоков през отчетения период са организирани и проведени две 

информационни срещи. 

 

• На 21 септември 2020 г. МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в сградата 

на читалището на с. Говедарци за запознаване на населението и бизнеса с 

възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по 

различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА. На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса- общо 26 души 

• На 28 септември 2020 г.  МИГ САМОКОВ проведе информационна среща в 

сградата на читалището на с. Бели Искър за запознаване на населението и бизнеса с 

възможностите за кандидатстване за финансова помощ с проектни предложения по 

различните мерки от стратегията за ВОМР на МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА. На срещата присъстваха земеделци и хора от бизнеса- общо 25 души 

• На 17 октомври 2020 г. МИГ САМОКОВ  проведе  еднодневно обучение на местни 

лидери и бенефициенти на тема „РАБОТА В ИСУН. ПОДГОТОВКА НА 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ “ на срещата присъстваха общо- общо 10 души. 

• На 21 октомври 2020 г. МИГ САМОКОВ  проведе  еднодневно обучение на местни 

лидери и бенефициенти на тема „УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ” на 

срещата присъстваха общо- общо 10 души. 

 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 
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№  

Планирана дейност 

съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи 

Описание на дейността 
Единица 

мярка 

Брой 

един

ици 

Единичн

а цена, 

лв.  

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извър

ш ване 

на 

дейнос

т та  

ДА/НЕ 

Обща 

стойност 

на        

извършени

те разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80% 

1 

Разходи за заплати, както и 

задължителни по силата на 

нормативен акт разходи за 
социални и здравни 

осигуровки за персонала, 

обезщетения за временна 
неработоспособност и 

други, дължими от 

работодателя 

1.1. Възнаграждение на 

изпълнитeлен директор Месец 12 2900,00 34800,00  ДА 
 33654,50 

0,00 

1.2.Възнаграждение на 
експерт СВОМР Месец 12 2750,00 33000,00  ДА 

 33000,00 
0,00 

1.3.Възнаграждение на 
координатор Месец 12 2400,00 28800,00  ДА 

 28800,00 
0,00 

1.4. Социални и здравни 

осигуровки за персонала и 

обезщетения за временна 
нетрудоспособност, за сметка 

на работодателя 

Месец 12 1523,06 18276,72  ДА  18070,25 0,00 

Общо по т.1:  114876,72   

 113524,75   

2 

Прилагане на опростени 

разходи в съответствие с 

чл.67§1,б, г от Регламент на 
ЕС N1303/2013г. (чл.5 т.3 от 

Наредба 1, чл.6 ал.2 - 15 % 

от разходите по т.1) 

2.1. Разходи за услуги, 
непряко свързани с 

прилагането на стратегията 
(правни, счетоводни, 

одиторски и други) (по чл.9, 

ал.2, т.3 от Наредба № 1 от 
22.01.2016г.); 

2.2. Разходи за наем на офис 

(по чл.9, ал.2, т.3 от Наредба 
№ 1 от 22.01.2016г.); 

2.3. Разходи за комуникация и 

външни услуги (телефон, 
интернет, пощенски услуги, 

куриерски услуги, топло- и 

електроенергия, вода, охрана 
на офиса, електронен подпис и 

други) (по чл.9, ал.2, т.6 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 
2.4. Разходи за закупуване на 

офис консумативи и 

канцеларски материали (по 
чл.9, ал.2, т.8 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.); 

2.5. Други непредвидени 
оперативни разходи, 

необходими за 

функционирането на офиса 
(по чл.9, ал.2, т.18 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

Опростен 

разход 
% 7,83 9000,00  ДА 

  

 

7022,84 

0,00 

3 

Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти,  
свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни 
експерти и други) 

3.1. Разходи за 

възнаграждения на  експерти 
по граждански договори: за 

външни експерти оценители 

членове на КППП за 
извършване на 

административно 

съответствие и допустимост (2 
-ма оценители по 89 лв.на 

човек ) 

Оценен 
проект 

40 179,00 7160,00 

да 

3549.99 

0,00 

3.2. Разходи за 

възнаграждения на  експерти 
по граждански договори: за 

външни експерти оценители 

членове на КППП за 
извършване на  техническа и 

финансова оценка.  (2 -ма 

Оценен 
проект 

да 



оценители по 89 лв.на човек ) 

3.3. Актуализация на 

документи на МИГ, Насоки, 

Указания, Консултации от 
външни експерти и др- 

дейности по изпълнение на 

СВОМР 

Човекодни 25 179,00 4475,00  ДА 

 1790,00  0 

Общо по т.3: 20635,00  

12362,83   

4 

Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 
колективния върховен 

орган на МИГ 

4.1. Командировки на 
територията на МИГ и в 

страната за екипа  и членове 

на КВО,  свързани с 
необходимостта от посещения, 

работни срещи, срещи с ДФЗ - 

РА, МЗХГ, други МИГ или 
други институции, участие в 

срещи на НСМ, за обучения на 

екипа извън територията и др.,  

съгласно Наредбата за 

командировките в страната, 

приета с Постановление № 72 
на Министерския съвет от 

1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) 

и Наредбата за служебните 
командировки и 

специализации в чужбина, 

приета с Постановление № 
115 на Министерския съвет от 

2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.)  

(по чл.9, ал.2, т.4 от Наредба 
№ 1 от 22.01.2016г.); 

Година 1 1000,00 1000,00 ДА 

 897,45  0 

Общо по т.4: 1000,00  

 897,45   

5 

Разходи за закупуване на 

един лек автомобил, 

техническо обслужване и 
годишни винетни такси 

5.1. Закупуване на един лек 

автомобил 
Година 1 28000 28000,00 НЕ 

 0  0 

5.2.Разходи за техническо 

обслужване и годишни 
винетни такси за лекия 

автомобил 

Година 1 1100 1100,00 НЕ 

 0  0 

Общо по т.5: 29100,00  

 0   

6 

Разходи за застраховане на 
закупени след подписване 

на договора за изпълнение 

на стратегия ДМА по реда 
на тази наредба, както и на 

такива, закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 г. 

6.1.Разходи за застраховане на 
закупени след подписване на 

договора за изпълнение на 

стратегия ДМА, включително 
и по 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 22.01.2016г.); 

Година 1 1200,00 1200,00 ДА 

298,53  0 

  Общо по т.6:    1200,00  

 298,53   

7 

Разходи, свързани с 

публични отношения, 

разходи за организиране на 
срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на 

екипа и членовете на 
колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ 

и други; 

7.1. Разходи за работа в мрежа 

- работни срещи на екипа на 
МИГ с колеги от МИГ от 

страната (по чл.9, ал.2, т.14 

от Наредба № 1 от 
22.01.2016г.); 

Брой 1 182,00 182,00 НЕ 

 0  0 

Общо по т.7: 182,00  

    



8 

Разходи за участие на МИГ 
в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска мрежа 
за развитие на селските 

райони 

8.1. 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 (по чл.9, 

ал.2, т.15 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

Година 1 1000,00 1000,00 ДА 

360  0 

Общо по т.8: 1000,00  

 360   

9 

Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на сметки, 
такси за издаване на 

изискуеми документи 

9.1. Финансови разходи, в т. ч. 
банкови такси за управление 

на сметки, такси за издаване 

на изискуеми документи  (по 
чл.9, ал.2, т.16 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.); 

Година 1 500,00 500,00 ДА 

 566,20 

0,00 

Общо т.9: 500,00  

 566,20   

10 

Разходи за мониторинг и 

оценка на стратегията за 

ВОМР 

10.1.Разходи за мониторинг и 

оценка на стратегията за 

ВОМР за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл. 

34, параграф 3, буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 (по 
чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.); 

Брой 1 1600,00 1600,00 НЕ 

0   0 

Общо  по т.10 1600,00  

    

Общо разходи за управление: 170093,72   128009,76  

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3) 

1. 

Разходи за проучвания и 
анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални и 
други анализи и 

проучвания) 

1.1.Анализ : 1.Проучване и 

анализ на предоставените 

социални услуги на 

територията на МИГ 
Самоков(по чл.9, ал.3, т.1 от 

Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

Брой 1 4 691,00 4691,00 ДА  4691,00  0 

1.2.Анализ : 2.Иновационен 
потенциал на микро 

предприятията от територията 

на МИГ Самоков (по чл.9, 
ал.3, т.1 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

Брой 1 4 691,00 4691,00 ДА 

 4691,00  0 

 9382,00  

 9382,00   

2. 

Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност 

(по чл.9, ал.3, т.2 от 
Наредба № 1 от 

22.01.2016г.); 

2.1. Разходи за  поддръжка на 

интернет страница 
Година 12 89,00 1068,00 ДА 1068,00 0 

2.2.Разходи за домейн и 

хостинг 
година 1 161,70 161,70 ДА 161,70 

 0 

2.4. Предоставяне на 

информация за проекта чрез 
регионални медии като 

съдържанието на 

публикацията във вестника  е 
до 3 стр- А4 

Брой 15 360,00 5400,00 ДА 1830,00 0 

2.5. Излъчване в  регионални 

медии - предоставяне на 

информация за проекта чрез 
регионални медии - предаване 

- 3 мин., по 113 лв на минута 

Брой 15 339,00 5085,00 ДА 3390,00 0 



2.6. Отпечатване на 
информационни и рекламни 

материали 

     

    

2.6.1. Работни календари Брой 300 4,00 1200,00 ДА  1198,80  0 

2.6.2. Чадъри рекламни Брой 100 15,00 1500,00 ДА  1500,00  0 

2.6.3 Рекламни платнени 

торби 
Брой 200 4,50 900,00 ДА 

 900,00  0 

2.6.4 Тефтери - луксозни Брой 100 9,00 900,00 ДА 900,00  0 

2.6.5.Флаш-памет-32 GB Брой 100 16,00 1600,00 ДА 

1596,00  0  

2.6.6 Химикалки - рекламни Брой 300 2,00 600,00 ДА 

594,00  0  

2.6.7.Информационно 

електронно табло 
Брой 1 1086,00 1086,00 ДА 

 0  0 

Общо по т. 2 19500,70  

13138,50   

Общо по т.1 и 2: 28882,70  22520,50  

  

Разходи за организиране на 

обучения, семинари и 

информационни срещи за 
местни лидери и за уязвими 

групи и застрашени от 

бедност целеви групи, 
включително роми, 

свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на 
проекти и други, свързани с 

популяризиране на 

стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода 

3.1Празник на МИГ Самоков-  
Публично събитие за 

популяризиране на 

територията, на СВОМР и 
МИГ, на местни продукти и 

обичаи  - логистика - 
осигуряване на зала/място,  

техническо оборудване, 

кетеринг, рекламни 
материали,  хонорари за 

експерти, водещи и др.) 

Брой 1 7870 7870,00 НЕ 0   0 

3. 3.2.Организиране на обучение 

на местни лидери и 

бенефициенти - провеждане  
на еднодневно обучение - зала, 

кафе паузи, обяд, 

консумативи, лектор - за най-
малко 10 участници 

Брой 6 715,00 4290,00 ДА 1430,00  0 

3.3.Информационни срещи/ 

семинари - провеждане на 

еднодневна информационна 
среща / семинар за най-малко 

20 участници - кафе пауза, 

наем зала 

Брой 6 291,00 1746,00 ДА 580,00 0 

3.4.Пресконференция за 

местната общност - 

провеждане на еднодневна 
информационна конференция 

за най-малко 50 участници - 

кафе пауза, наем зала, 
техническо обезпечаване ва 

събитието 

Брой 1 698,00 698,00 НЕ 

0 0 

Общо по т.3: 14604,00  
 2010,00   

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност: 43486,70  

 24430.50   

  

ОБЩО I и II: 213580,42  

 152540.26   

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Индикатори 

 

4.Възникнали проблеми. (когато е приложимо).   

През отчетния период не са възниквали трудности, изискващи предприемане на специални 

действия за тяхното преодоляване. 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Дата:   ………01.2021 г. 

Представляващ МИГ: ……………………/П/…………………………… 

                                          Владимир Георгиев – председател на УС 

 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 

15 

 

21 

 

7 

 

25 
68 

Брой на участниците 

в обучения 
0 3 0 17 20 

Брой на участниците 

в семинари и 

информационни 

срещи 

 

5 

 

7 

 

4 

 

15 

 

31 


