
 

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ  ЗА 2022 година 

на СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ 

 

 

№ Наименование на разхода Описание на разхода 
Единица 

мярка 

Брой 

единици 

Единичн

а цена, 

лв. с ДДС 

 Обща 

стойност, 

лв. с ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ 

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 (чл. 

9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 1) 

1.1. Възнаграждение на 

Изпълнитeлен директор -

основна заплата 

месец 12   

1.2. Възнаграждение на експерт 

по прилагане на СВОМР /един 

на 4-часов работен ден/- 

основна заплата 

месец 12   

1.3. Възнаграждение на експерт 

по прилагане на СВОМР /един 

на 4-часов работен ден/- 

основна заплата 

месец 12   

1.4. Възнаграждение на  експерт 

по прилагане на СВОМР / един 

на 8-часов работен ден/-основна 

заплата 

месец 12   

1.5. Възнаграждение на 

технически асистент - основна 

заплата 

месец 12   

1.6. Възнаграждение на 

счетоводител -основна заплата 
месец 12   

1.7. Социални и здравни 

осигуровки за сметка на 

работодателя, включително 

здравни осигуровки за 

бременност и раждане 

месец 12   

    111 309,12 

2. 

Непреки разходи по чл. 9, ал. 

2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба №1/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Непреки разходи  

за 

периода 

на 2022г. 

1 16500,00 16 500,00 

  

16 500,00 



3. 

Разходи за външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от МИГ 

на експерти (физически и 

юридически лица), свързани с 

прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, 

външни експерти и други) по 

чл.9 ал.2, т. 2 Наредба №1 

3.1 Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - оценители на 

проектни предложения /за 1 бр. 

оценен проект от 1 оценител на 

етап "Административно 

съответствие и допустимост" и 

етап "Техническа и финансова 

оценка" общо /Оценка АСД - 

89.50 лева и оценка ТФО - 89.50 

лева./ 

бр. 

оценени 

проекти 

от един 

оценител 

70 179,00 12 530,00 

 3.2.Разходи за възнаграждения 

и осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - членове на 

комисията за подбор на проекти 

различни от оценителите - 

председател и секретар.  

Човеко 

дни 
16 130,00 2 080,00 

    14 610,00 

4. 

Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ (по чл. 9, ал. 2, т. 4 от 

Наредба №1) 

4.1. Разходи за командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен орган на 

МИГ съгласно Наредбата за 

командировките в страната, 

приета с Постановление № 72 на 

Министерския съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 г.)  

за 

периода 

на 2022 г. 

1 5000,00 5 000,00 

    5 000,00 

5 

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. правен и 

счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане по 

чл.9 ал.2, т.7 Наредба № 1 

5.1. Разходи за актуализация на 

счетоводен софтуер - 

Счетоводен софтуер - 

Микроинвест Делта и 

Микроинвест ТРЗ /труд и 

работна заплата/. Актуализация 

ще се извърши два пъти в 

годината и на двете програми. 

бр. 4 200,00 800,00 

5.2. Закупуване на Архивен 

метален шкаф със заключващи 

се вратички с размер 

90/40/185см. 

бр. 2 400,00 800,00 

    1 600,00 



6 

Разходи за застраховане на 

закупени по реда на тази 

наредба след подписване на 

споразумението за 

изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални 

активи, както и на такива, 

закупени по реда на Наредба 

№ 23 от 2009 г. и на Наредба 

№ 16 от 2015 г. за прилагане 

на  подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на 

селсктие райони за периода 

2014 – 2020 до срока, 

определен за задължително 

застраховане съгласно 

съответните наредби (по чл.9, 

ал.2, т.11 от Наредба №1)  

6.1. Разходи за застраховане на 

закупени дълготрайни 

материални активи. 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 1000,00 1 000,00 

    1 000,00 

7 

Разходи за обучения на екипа 

и членовете на колективния 

върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за 

местно развитие (по чл.9, 

ал.2, т.13 от Наредба №1) 

 Организиране на обучение: 

брой 3 715,00 2 145,00 

7.1. Организиране на 

еднодневно обучение за екипа 

и членовете на УС и ОС за най-

малко десет участници. 

Разходът включва наем на зала, 

кафе-паузи, обяд, консумативи, 

лектор 

Участие в обучение: 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 1200,00 1 200,00 

7.2. Такси за участие в 

обучения или курсове на 

екипа на МИГ. Темите на 

обученията ще бъдат насочени 

към новости и промени в 

нормативната база и 

националното законодателство, 

свързани с дейността на МИГ. 

Разходът включва заплащане на 

такса за участие на човек за три 

обучения.  Едниничната 

стойност на обучение за един 

човек е 200.00 лева, като във 

всяко обучение участие ще 

вземат двама представители на 

екипа.  

    3 345,00 

8 

Разходи свързани с публични 

отношения, разходи за 

организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в 

мрежа, участие на екипа и 

членове на колективния 

върховен орган в срещи с 

други МИГ и други" по чл.9, 

ал.2, т.14 от Наредба № 1  

8.1. Разходи за организиране 

на срещи от МИГ -  три броя 

срещи с участието на шесст 

представителя на МИГ - членове 

на екипа, челнове на УС или 

ОС. Разхода включва пътни, 

нощувки, храна/дневни и други 

свързани с логистиката и 

организирането на срещата. 

Шест участника по 100.00лева 

на човек по три броя срещи  = 

1800.00лева. 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 1800,00 1 800,00 



8.2.  Разходи за участие на 

МИГ в дейности 

организирани от други МИГ 
за 2022г. Разходи включва 

разходи такса за участие в 

мероприятието, обучения и 

събития организирани от други 

МИГ, пътни, настаняване, 

когато същите не са включени в 

такса участие, разходи за храна, 

когато същите не са включени в 

такса участие. Участие ще 

вземат трима души по 200.00 

лева на човек по две срещи  = 1 

200.00 лева. 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 1200,00 1 200,00 

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 (по чл.9, ал.2, т.15 от 

Наредба №1) 

9.1. Разходи за участие на 

МИГ в дейности 

организирани от Асоциация 

Българска Национална Лидер 

Мрежа за 2022г. Разхода 

включва такса за участие в 

мероприятието, обучения и 

събития, разходи за пътни, 

разходи за настаняване, когато 

същите не са включени в такса 

участие, разходи за храна, 

когато същите не са включени в 

такса участие. Участие ще 

вземат трима души по 200.00 

лева на човек за две срещи  = 

1200.00 лева. 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 1200,00 1 200,00 

9.2. Годишен членски внос в 

Асоциация Българска 

национална ЛИДЕР мрежа за 

2023г. 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 360,00 360,00 

    4 560,00 

10 

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) 

10.1. Финансови разходи, в т. ч. 

банкови такси за управление на 

сметки, такси за издаване на 

изискуеми документи  (по чл. 9, 

ал. 2, т. 16 от Наредба №1) 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 2300,00 2 300,00 

        2 300,00 

11 

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 

11.1. Разходи за извършване на 

мониторинг и оценка на 

СВОМР на МИГ 

бр. 1 5000,00 5 000,00 

    5 000,00 

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи 165 224,12 

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение: 



12. 

Разходи за проучвания и 

анализи на съответната 

територия ( териториални, 

икономически, социални и 

други анализи и 

проучвания) по чл.9, ал.3, 

т.1 от Наредба 1 

12.1. Проучване на 

територията на МИГ  

за 

периода 

на 2022 г. 

1 4691,00 4 691,00 

12.2. Анализ на територията 

на МИГ 

за 

периода 

на 2022 г. 

1 4691,00 4 691,00 

  9 382,00 

13. 

Разходи за популяризиране, 

информация и публичност 

по чл. 3, ал.3, т.2 
13.1. Разходи за поддържане на 

интернет страница по чл. 9, ал. 

3, т.2, а) 

месец 12 89,00 1 068,00 

13.2. Разходи за домейн и 

хостинг  
бр. 1 250,00 250,00 

13.3.  Публикация в 

регионални медии -  

Предоставяне на информация за 

проекта чрез регионални медии, 

като съдържанието на 

публикацията във вестници е до 

3 страници А4 по чл. 9, ал. 3, 

т.2, б)  

брой 20 360,00 7 200,00 

13.4.  Разходи за отпечатване на 

наръчник за изпълнение и 

отчитане на проекти от 

СВОМР на МИГ, 

финансирани от ПРСР. 

Наръчникът ще бъде с 

пълноцветна корица, над 50 

страници, формат А5,  тираж 

100 броя с единична цена от 15 

лева = 1500 лева. 

бр. 100 15,00 1 500,00 

13.5.  Разходи за отпечатване 

на информационен бюлетин. 

Ще се издадат за 2022 година 

четири броя бюлетин, по един 

на всяко тримесечие - формат 

А3, 4 страници, с пълноцветен 

печат, тираж от 300 броя и 

единична цена от  5.00 лева 

бройката = 6000.00 лева. 

бр. 1200 5,00 6 000,00 



13.6. Разходи за отпечатване на 

Книжка за добри практики. 

Книжката ще бъде  с 

пълноцветна корица, над 50 

страници, формат А5 и тираж 

500 бр. с единична цена от  15 

лева за брой = 7500.00 лева.  

бр. 500 15,00 7 500,00 

13.7.  Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани 

с популяризиране дейността на 

МИГ - стенни работни 

календари.  Глава на календара 

с размер  300/200мм, 4х4 цвята 

хром мат – 300 гр.  Тяло на 

календара с размер 300/420 мм, 

два цвята, офсет 70 гр., спирала, 

прозорче за текуща дата, 

подложка 300/420 мм. 

бр. 300 6,00 1 800,00 

13.8.   Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани 

с популяризиране дейността на 

МИГ - Топки - 

футболна/волейболна с размер 

5 от PVC и гума. 

бр. 100 26,00 2 600,00 

13.9.   Разходи за изработване на 

рекламни материали,  свързани 

с популяризиране дейността на 

МИГ - Сенник за автомобил, 

пълноцветен печат по CMYK 

върху картон 400 гр./м2 , 1210 

по 698 мм. 

бр. 100 10,00 1 000,00 

13.10.  Разходи за изработване 

на рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - Луксозен 

тефтер с твърди корици, предна 

корица ламинирана с 

пълноцветен печат, спирала, 

минимум две страници с 

информация за МИГ, 

пълноцветен печат. 

бр. 100 12,00 1 200,00 

13.11.  Разходи за изработване 

на рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - химикали 

PVC. 

бр. 100 1,20 120,00 

13.12. Разходи за изработка и 

монтаж на табла по чл. 9, ал.3, 

т.2а - Информационно табло, 

което ще се постави на сградата 

на сдружението и на което ще се 

поставят за осигуряване на 

публичност всички изявления на 

МИГ - съобщения, покани за 

отворени приеми, 

информационни срещи, покани 

за общо събрание, както и 

информация за дейността на 

МИГ, реализирани проекти, 

добри практики. Инф. табло ще 

се изработи от алуминиев 

бр. 1 2000,00 2 000,00 



профил с органично стъкло и 

размер на таблото 2000мм х 

1000мм. 

13.13. Разходи за изработка и 

монтаж на табла по чл. 9, ал.3, 

т.2а - Надпис на сградата на 

МИГ - МИГ Белово, Септември 

Велинград,  обемни букви от 

ПВЦ 10мм., ламинирано с ПВЦ 

фолио, височина 300мм., 

дължина 10000 мм. 

бр. 1 3500,00 3 500,00 

13.14. Разходи за писмени 

преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 

/включително и от незаклети 

преводачи/  

Страница 50 19,00 950,00 

13.15. Разходи свързани с 

изготвяне на материали, 

подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова 

помощ при разработването на 

дейности и подготовката на 

заявление. Отпечатване на 

информационна книжка, 

съдържаща всички мерки от 

СВОМР, която ще съдържа 

актуална информация след 

изменение на Стратегията. 

Тираж от 100 броя с единична 

цена от 15.00 лева. Книжката ще 

бъде минимум от 30 страници, 

пълноцветен печат на двете 

корици. 

бр. 100 15,00 1 500,00 

13.16 . Изработка на Филм, 

минимум пет минути. 
бр. 1 3000,00 3 000,00 

13.17. Провеждане на Празник 

на МИГ.  
бр. 1 11000,00 11 000,00 

    52 188,00 

14. 

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 по чл. 

9, ал. 3, т.3 от Наредба №1 

14.1. Организиране на 

информационни работни срещи 

с местни лидери  (за най-малко 

десет участници). Разходът 

включва кафе-пауза, наем зала, 

техническо обезпечаване на 

събитието. 

бр. 10 182,00 1 820,00 

14.2. Организиране на 

информационни работни срещи 

с местни лидери  (за най-малко 

двадесет участници). Разходът 

включва кафе-пауза, наем зала, 

техническо обезпечаване на 

събитието. 

бр. 6 291,00 1 746,00 



14.3. Провеждане на еднодневно 

обучение за най-малко десет 

участници, свързано с 

изпълнението и отчитането на 

проекти. Разходът включва наем 

на зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор. 

бр. 6 715,00 4 290,00 

  7 856,00 

  
ОБЩО Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 
  69 426,00 

Общо разходи за 2022 година: 234 650,12 

 

 

 

 

 

 


