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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 
Сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови”  

Договор №РД50-202/07.12.2015 г. 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” ЗА 2015 г. 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

ВЪВЕДЕНИЕ. 

I. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 Г. 

1.1. Справка за договорираните проекти 12.06.2012 – 30.09.2015 

1.2. Справка за изпълнените проекти към 31.12.2015. 

1.3. Справка за привлечените инвестиции 

1.4. Подготовка на заявление по подмярка 19.1. от ПРСР 2014 - 2020 

II. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ: 

 

След входиране на заявлението за одобрение на създадената „МИГ Брезово, Братя Даскалови“ в УО на 

ПРСР /МЗХ/ на 07.11.2011 г., на 24.04.2012 г. е получено официално уведомително писмо за одобрение 

за финансиране на СМР на МИГ. На 13.06.2013 г. е подписан тристранен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за реализиране на СМР с обща стойност 3 849 073, 44 лв. 

Предвидените за финансиране на проекти по СМР средства са 3 125 416,34 лв., а одобрени разходи за 

административно управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

територията на МИГ за целия период на прилагане на СМР до края на 2015 г., възлизат на 723 657,10 

лв.  В таблицата е посочено разпределението на средствата по договора.  

Код на 

мярка

та  

Име на мярката 

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ 

Общ 

публичен 

принос за  

Общ 

публичен 

принос за  Общо за периода на 

Стратегията  2012 г. 2013 г. 

лева лева лева % 

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 на ПРСР) 

508 515,80 688 452,16 1 196 967,96 31,10% 

121 Модернизиране на земеделските стопанства 398 989,32 598 483,98 997 473,30 25,91% 

122 Подобряване икономическата стойност на горите 19 558,30 0 19 558,30 0,51% 

123 

Добавяне на стойност към земеделски и горски 

продукти 

89 968,18 89 968,18 179 936,36 4,67% 

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване 

на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

            

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР) 

1 013 119,94 915 328,44 1 928 448,38 50,10% 

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 199 494,66 199 494,66 398 989,32 10,37% 

312 

Подкрепа за създаване и развитие на микро-

предприятия 

402 900,98 402 900,98 805 801,96 20,93% 

313 Насърчаване на туристическите дейности 176 024,70 117 349,80 293 374,50 7,62% 

321 

Основни услуги за икономиката и населението в 

селските райони 

117 349,80 97 791,50 215 141,30 5,59% 

322 Обновяване и развитие на селата 117 349,80 97 791,50 215 141,30 5,59% 

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично 

сътрудничество 

0 0 0,00 0,00% 
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I. Отчет за дейността през 2015 г. 

1.1. Справка за договорираните проекти 12.06.2012 – 30.09.2015: 

В периода на изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ Брезово, Братя Даскалови 

(12.06.2012 – 30.09.2015), са договорирани общо 27 проекта на бенефициенти на обща стойност на 

безвъзмездната финансова помощ 2 846 376,58 лв., представляващи 91,07% от наличния бюджет, както 

следва: 

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

1 121 „СТРЕЛА 2007“ ООД 89 021,96 

2 121 ПТЗК ТАНЬО ЕНЧЕВ 121 857,74 

3 121 ЕТ ГЕОРГИ ТРОЕВ 75 092,30 

4 121 ЗП АНТОН ТРОЕВ 82 845,33 

5 121 „СТРАЙК 1“ ЕООД 84 115,88 

6 121 ЕТ ЛЮДМИЛ РАБОТОВ 195 493,72 

7 121 ЗП ПЛАМЕН ДАМЯНОВ 68 517,31 

8 121 „АГРО КОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ“ ЕООД 139 908,59 

9 121 ЗП КРИСТИНА ПЕЙЧЕВА 114 647,17 

10 121 „ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД 20 053,80 

    Общо договорени 991 692,24 

    Бюджет на мярката: 997 473,30 

    % на договориране 99,42% 

  122   0,00 

    Общо договорени 0,00 

    Бюджет на мярката: 19 558,30 

    % на договориране 0% 

  123   0,00 

    Общо договорени 0,00 

    Бюджет на мярката: 179 936,36 

    % на договориране 0% 

1 311 „ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД 27 989,50 

2 311 „ЕВРАЛО“ ЕООД 159 495,00 

3 311 „ЛЕРО 1“ ЕООД 159 495,00 

    Общо договорени 346 979,50 

    Бюджет на мярката: 398 989,32 

    % на договориране 86,96% 

1 312 „ПЛАНИТА АТ“ ЕООД 244 860,65 

2 312 ЕТ СВЕЖЕН 122 774,85 

3 312 „БИАНКА ММ“ ЕООД 201 537,70 

4 312 „БДБ КОНСУЛТ“ ЕООД 197 050,00 

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и 

постигане на обществена активност на съответната 

територия 

83 219,64 640 437,46 723 657,10 18,80% 

1.  
Административни разходи (управление на МИГ) – 

до 60 % от разходите по М431 

49 932,14 382 853,26 432 785,40 11,24% 

2.   

Придобиване на умения и постигане на 

обществена активност на територията – 

минимум 40%  от разходите по М431 

33 287,50 257 584,20 290 871,70 7,56% 

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:  

1 604 855,38 2 244 218,06 3 849 073,44 100% 
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5 312 „АВИС СТИЛ ДИЗАЙН“ ЕООД 14 578,10 

6 312 „ПТ АГРО КОНСУЛТ“ ЕООД 24 935,40 

    Общо договорени 805 736,70 

    Бюджет на мярката: 805 801,96 

    % на договориране 99,99% 

1 313 ФОНДАЦИЯ „ЧОЛЧЕВИ КЪЩИ“ 195 239,79 

2 313 ОБЩИНА БРЕЗОВО 84 004,00 

    Общо договорени 279 243,79 

    Бюджет на мярката: 293 374,50 

    % на договориране 95,18% 

1 321 ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 94 061,16 

2 321 ОБЩИНА БРЕЗОВО 51 222,16 

3 321 ОБЩИНА БРЕЗОВО 53 577,00 

4 321 ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 16 280,00 

    Общо договорени 215 140,32 

    Бюджет на мярката: 215 141,30 

    % на договориране 100,00% 

1 322 ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 81 213,31 

2 322 ОБЩИНА БРЕЗОВО 126 370,72 

    Общо договорени 207 584,03 

    Бюджет на мярката: 215 141,30 

    % на договориране 96,49% 

Общо договорени 2 846 238,14 

Общ бюджет на Стратегията 3 125 416,34 

% на договориране 91,07% 

 

1.2. Справка за изпълнените проекти към 31.12.2015. 

От договорираните 27 проекта към 31.12.2015 г. реално изпълнени и изплатени от ДФ „Земеделие“ са 

24 проекта на обща стойност 2 483 238,70 лв., представляващи 79,45% от бюджета на Стратегията. 

Нереализирани остават 3 проекта, както следва: 

  

Договорирани проекти, които не са реализирани 

 

  121 „АГРО КОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ“ ЕООД 139 908,59 

  311 „ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД 27 989,50 

  313 ФОНДАЦИЯ „ЧОЛЧЕВИ КЪЩИ“ 195 239,79 

Общо: 363 137,88 

% от бюджета на Стратегията 11,62% 

 

 Проектите на „АГРО КОМПЛЕКС ЗЛАТОСЕЛ“ ЕООД и ФОНДАЦИЯ „ЧОЛЧЕВИ КЪЩИ“ 

са сред първите договорирани още през 2013 г., въпреки положените от екипа на МИГ усилия, 

бенефициентите не стартираха изпълнение на проектите си, като също и не се отказаха официално от 

реализирането им, което доведе до блокиране на бюджет и невъзможност за предоставяне на 

финансовия ресурс на други потенциални кандидати.  

 Проектът  на „ВИНАРТ СТЕФАНОВИ“ ООД е договориран от страна на ДФ „Земеделие“ със 

значително закъснение през първото тримесечие на 2015 г., а срокът му за изпълнение е до средата на 

2015 г., което направи реализацията му практически невъзможна.  



4 
 

 1.3. Справка за привлечените инвестиции 

Благодарение на реализирането на Стратегията за местно развитие в периода 12.06.2012 – 30.09.2015 в 

територията на Общините Брезово и Братя Даскалови са привлечени преки инвестиции в размер на 4,6 

милиона лева (2,5 млн. лв. БФП и 1,1 млн. лв. самоучастие на бенефициентите): 

 Инвестиции в публичния сектор за ремонт на тротоари, читалища, площади, оборудване и 

обновяване на Социалните патронажи в двете общини, инвестиции в мерки, насърчаващи 

туризма 7 проекта на обща стойност: 506 728,35 лв. (БФП) 

 Инвестиции в частния сектор свързани с неземеделски дейности и услуги, като къщи за гости, 

ремонтни работилници, туристически услуги и други: 8 проекта на обща стойност: 1 646 

922,76 лв. (БФП + самоучастие) 

 Инвестиции в частния сектор, свързани със земеделието и селското стопанство, като 

закупуване на нова земеделска техника и други 9 проекта на обща стойност: 2 479 230,60 лв. 

(БФП + самоучастие) 

 1.4. Подготовка на заявление по подмярка 19.1. от ПРСР 2014 – 2020 

 През месец септември екипът на „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, подготви проект и заявление 

по подмярка 19.1. от ПРСР 2014 – 2020 включващо необходимите подготвителни дейности за изготвяне 

на нова Стратегия за местно развитие за програмния период 2014 – 2020. Проектното предложение е 

одобрено за финансиране от страна на Министерство на земеделието и храните и на 07.12.2015 г. е 

подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. На официална церемония в 

Министерски съвет проведена на 12.12.2015 г. договорите по подмярка 19.1. са връчени лично от 

министър-председателя на Република България г-н Б. Борисов. 

Дейности и бюджет по Подмярка 19.1. 

№ Дейност Описание на дейността 
Мерна 

единица 
Количество 

Единична 

цена в 

лева 

Обща 

стойност 

в лева 

А Б В Г Д Е Ж 

1  Популяризиране процеса на разработка на стратегията 

1.1. Подготовка и 

провеждане на 

информационни 

кампании 

Подготовка и провеждане 

на информационни 

дейности в населените 

места – информационни 

срещи, информационни 

дни и други събития за 

информиране 

брой 4 210.00 840.00 

1.2. Изготвяне и 

разпространение 

на 

информационни 

материали за 

информиране на 

местното 

население 

Изготвяне и 

разпространение на 

информационни материали 

– печатни и в електронен 

вид – брошури, диплянки, 

видеоматериали и други 

общо за 

проекта 
1 3,169.75 3,169.75 

1.3. Информационни 

срещи/семинари  

Провеждане на еднодневна 

информационна 

среща/семинар за най-

малко 20 участници 

брой 2 380.00 760.00 

1.4. Информационни 

конференции 

Провеждане на еднодневна 

информационна 

конференция за най-малко 

50 участници 

брой 2 940.00 1,880.00 
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1.5. Създаване на 

електронна 

страница 

Създаване на електронна 

страница (за 

бенефициенти, които не са 

изпълнявали стратегия за 

местно развитие през 

периода 2007 – 2013 г.) 

брой 0 1,250.00 0.00 

1.6. Поддържане на 

електронна 

страница 

Поддържане на електронна 

страница  брой 1 900.00 900.00 

1.7. Публикуване на 

информация по 

проекта в 

регионални 

медии 

Публикации и излъчвания 

в регионални медии 

брой 6 233.00 1,398.00 

Общо разходи по т. 1 8,947.75 

2 Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери 

2.1. Обучение на 

екипа на МИГ, 

вкл. 

представители 

на партньорите 

Провеждане на двудневно 

обучение (или две 

еднодневни) за екипа на 

МИГ, вкл. представители 

на партньорите (за най-

малко 10 участници) 

брой 1 1,220.00 1,220.00 

2.2. Обучение на 

местни лидери  

Провеждане на двудневно 

обучение (или две 

еднодневни) за местни 

лидери (за най-малко 20 

участници) 

брой 1 1,620.00 1,620.00 

Общо разходи по т. 2 2,840.00 

3 Проучване и анализ на територията 

3.1. Проучване и 

анализ 

Извършване на проучване 

и анализ на пазара, 

средата, настроенията, 

участниците, създаване на 

база данни и т.н. 

брой 2 4,010.00 8,020.00 

Общо разходи по т. 3 8,020.00 

4 Разходи, свързани с подготовка на стратегията 

4.1. Работна среща, 

свързана с 

консултиране за 

подготовка на 

стратегията 

Провеждане на еднодневна 

работна за консултиране 

подготовката на 

стратегията среща за най-

малко 10 участници 

брой 4 210.00 840.00 

4.2. Извършване на 

експертна 

работа 

Извършване на разходи за 

консултанти – експерти, 

свързани с консултиране за 

подготовка на стратегията 

човекоден 62 180.00 11,160.00 

4.3. Информационни 

срещи, свързани 

с консултиране 

с местната 

общност 

Провеждане на еднодневна 

информационна среща за 

консултиране с местната 

общност за най-малко 20 

участници 

брой 4 380.00 1,520.00 

4.4. Обществено 

обсъждане 

Провеждане на обществено 

обсъждане на 

разработваната стратегия 

за ВОМР  

брой 6 380.00 2,280.00 

Общо разходи по т. 4 15,800.00 

5 Дейности, свързани с извършването на административни разходи 

5.1. Възнаграждения 

и осигуровки  

Изплащане на 

възнаграждения и 

осигуровки на 

координатор/координатори 

общо за 

проекта 
1 6,768.00 6,768.00 
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5.2. Извършване на 

разходи за 

външни услуги 

Извършване на разходи за 

поддръжка на офиса, ток, 

вода, интернет, телефон, 

застраховка на закупени по 

проекта активи и други 

общо за 

проекта 
1 1,800.00 1,800.00 

5.3. Закупуване на 

ново офис 

оборудване и 

офис техника 

Закупуване на офис 

оборудване, принтери, 

компютри и други 

общо за 

проекта 
0 4,100.00 0.00 

5.4. Закупуване на 

офис 

консумативи и 

канцеларски 

материали  

Закупуване на офис 

консумативи, тонери 

хартия и други 
общо за 

проекта 
1 1,200.00 1,200.00 

5.5. Извършване на 

преводи 

Извършване на преводи 
страница 30 15.00 450.00 

5.6. Наемане на 

офис 

Разходи за наем на офис 
месец 6 180.00 1,080.00 

5.7. Извършване на 

разходи за 

командировки  

Извършване на разходи за 

командировки, пътни и 

дневни 

общо за 

проекта 
1 1,500.00 1,500.00 

5.8. Такса МОСВ  Такса за издаване на 

решение за преценяване 

необходимостта от 

извършване на екологична 

оценка 

брой 1 400.00 400.00 

Общо разходи по т. 5 13,198.00 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО 48,805.75 

        

II. Финансово изпълнение по Мярка 431_1 

Таблицата е изготвена в съответствие с планираните и одобрени от МЗХ разходи за периода. 

№  Наименование на 

разхода 

Описание на разхода  Размер на 

одобрените  

разходи за 

отчетния 

период  

Размер на 

извършен

ите 

разходи за 

реализира

не на 

съответна

та дейност 

в лв. 

Степе

н на 

изпъл

нение 

в % 

1 2 3 4 5 6 

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА 2015 Г 
    

1.  Разходи за заплати и 

други възнаграждения 

за персонала (2015) 

1.1. Възнаграждение на изпълнителен директор. 14,400.00 13,454.90 93% 

1.2.Възнаграждение на "Експерт по прилагане на дейностите 

по СМР" - (8 часов раб.ден) 

9,180.00 8,504.97 93% 

1.3.Възнаграждение на "Експерт по прилагане на дейностите 
по СМР" - (4 часов раб.ден) 

4,590.00 0.00 0% 

1.4. Възнаграждение на счетоводител (заетост 8 часа)  9,180.00 8,549.94 93% 

1.5. Възнаграждение на  техн.асистент (заетост 8 часа) 8,100.00 6,299.94 78% 

1.6. Социални и здравни осигуровки (за сметка на 

работодателя) 

8,090.10 6,552.15 81% 

Общо:  53,540.10 43,361.90 81% 

2. Разходи за експерти и 

други платени услуги 
(възнаграждения на 

консултанти, външни 

експерти, одитори и 
др.) 

2.1.Одит: 1,500.00 0.00 0% 

Общо: 1,500.00 0.00   
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3.  Командировки в 
страната на екипа и 

представители на МИГ  

3.1 Командировки на персонала в страната (Посещение на 
населените места на територията на МИГ, пътувания до РА 

до МЗХ и др.).За участие в срещи на територията на други 

МИГ,обучение на екипа извън територията и др. 
Командировките са свързани с реализацията на текущите 

дейности по проекта и са изчислени като средна цена. Те 

включват: дневни, транспорт и нощувки 

2,000.00 1,787.08 89% 

3.2 Командировки в чужбина на персонала за участие в 
работата на Европейската селска мрежа./Разходите (средна 

цена) включват дневни пари, транспорт, застраховка и 

нощувки, съгласно Наредбата за служебните командировки и 
специализациите в чужбина/ 

1,000.00 0.00 0% 

Общо:  3,000.00 1,787.08 60% 

4. Разходи за наем на 

офис /чл. 39, ал.2, т.4 
от Н23 

4.1. Наем на офис 180.00 122.67 68% 

Общо:  180.00 122.67   

5. Разходи за наем и/или 

закупуване на офис 

техника, в т. ч. правен 
и счетоводен софтуер 

и офис оборудване. 

5.1. Застраховки ДМА 1,000.00 0.00 0% 

Общо: 1,000.00 0.00 0% 

6. Закупуване на офис 

консумативи и 

канцеларски 
материали  

6.1.Офис консумативи и канцеларски материали 2,000.00 787.61 39% 

    Общо: 2,000.00 787.61 39% 

7. Разходи за 

организиране срещи на 
МИГ  

7.1 Осигуряване провеждането на работни срещи МИГ 

(включително с външни експерти) по прилагане на дейности 
по СМР и процедурите свързани с тях, срещи на; ОС, 

вътрешни обсъждания на напредъка и др. (кетъринг = кафе+ 

напитки) 

120.00 58.65 49% 

    Общо: 120.00 58.65 49% 

8. Разходи за 

комуникация и 

издръжка на офиса и 
други разходи. 

8.1. Разходи за: (телефон, интернет, пощенски услуги, 

куриерски услуги, топло и електроенергия и други режийни 

разходи, необходими за оперативното функциониране на 
офиса) 

2,500.00 1,423.12 57% 

    8.2.Други разходи необходими за оперативното 

функциониране на офиса /хигиенни и почистващи материали, 

разходи за ремонт и поддръжка на офис оборудване и 

техника/ - до 1% от разходите за управление 

250.00 0.00 0% 

    8.3.Разходи за КЕП /електронен подпис/ 60.00 48.00 80% 

  Разходи за обслужване 
на служителите от 

Служба по  Трудова 

Медицина 

8.4. Разходи за трудова медицина /съгласно Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд и КТ/ 

Едногодишно обслужване без включени медицински 

прегледи (5 служители * 18.00 лв.с ДДС = 90.00) 
+измервания :осветление и съпротивление на защитни 

заземителни уреди –(2*36.00лв. с ДДС=72.00)+ зареждане на 

служебната аптечка-(48.00лв с ДДС) 

210.00 54.00 26% 

    Общо: 3,020.00 1,525.12 51% 

Общо разходи за управление: 64,360.10 47,643.03 74% 

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ - 2015 г. 
    

1.    Разходи за проучвания 

на територията на 
МИГ  

 1.1.Анализ за цялостното прилагане на СМР на територията 

ана МИГ -  аналитичен доклад и препоръки, грешки, добри 
практики, насоки за бъдещо развитие. 

5,727.00 0.00 0% 

Общо 1: 5,727.00 0.00 0% 

2.    Разходи за обучение на 

екипа, ангажиран в 

прилагането на  
стратегията за местно 

развитие 

2.1. Разходи за организиране на 3 двудневни посещения в 

други български МИГ с цел обмяна на опит и добри 

практики. 350 лв. на човек за едно двудневно посещение 
/пътни, две нощувки, храна - закуска, обяд, вечеря, кафе-

паузи/ - 4 човека = 1400 лв. за ено посещение. 

3,720.00 0.00 0% 

2.2. Посещение на МИГ от ЕС за 4 дни във връзка със 

запознаване с особеностите на територията, опита на МИГ и 
установяване на партньорство за бъдеши съвместни дейности 

и проекти, за 6 души + преводач.  

Тук се включват командировъчните разходи на обучаемите и 
преводача, пътни, дневни и квартирни, здравни застраховки и 

разходи, свързани с престоя – платени посещения на местни 

обекти, дегустации на местни продукти и прочие всякакви 

разходи, които биха възникнали във връзка с пътуването на 

групата. Външна услуга. 

15,000.00 14,700.00 98% 

 2.3. Включване във форум  "Роля на местните лидери при 

изпълнение на СМР", във връзка с необходимостта за 

усъвършенстване на уменията на екипа- двудневен. Такса 
участие - 3 човека   

900.00 0.00 0% 
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2.4.  Включване във форум на тема "Международни 
партньорства и възможности за развитие " , във връзка с 

необходимостта за усъвършенстване на уменията на екипа.  

Такса участие -3 човека  

900.00 0.00 0% 

2.5. Включване във форум на тема "Устойчиво управление на 

земите и планиране на строителството в земеделския фонд", 

във връзка с необходимостта членовете на екипа да имат 
базови умения за работа по ЗУТ.  Такса участие  - 3 човека 

900.00 0.00 0% 

2.6. Включване във форум на тема „Ефективно използване на 

ресурсите в земеделието”, във връзка с необходимостта за 

усъвършенстване на уменията на екипа за използването на 
ресурсите. Такса за участие  - 3 човека 

900.00 0.00 0% 

2.7. Включване във форум на тема  „Въздействие на 

Стратегиите за местно развитие върху околната среда на 
териториите”, във връзка с необходимостта членовете на 

екипа да имат базови умения за изпълнение на СМР. Такса за 

участие  - 3 човека 

900.00 0.00 0% 

2.8. Включване във форум на тема  „Ефективно използване 

на ресурсите в туризма”, във връзка с необходимостта 
членовете на екипа да имат базови умения за оценка за 

оценка на ресурсите в туризма.Такса за участие  - 3 човека 

900.00 0.00 0% 

2.9. Включване във форум на тема  "Конфликт на интереси - 
правна рамка и практики", във връзка с необходимостта 

членовете на екипа да имат базови умения за управление 

конфликта на интереси. Такса за участие  - 3 човека 

900.00 0.00 0% 

Общо 2: 25,020.00 14,700.00 59% 

3.    Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност: 

3.1 разходи за обновяване и поддръжка на интернет страница 

(външна услуга) 

500.00 480.00 96% 

3.3 публикации, печат, в т.ч. издаване на бюлетин, 

публикации на резултати от дейността и други 

      

3.3.1 предпечат и печат на Инфомационен бюлетин на 

МИГ: 2 изд. х 500 бр със следните характеристики:                                                                                                                                                      
основно тяло – двустранен хром мат,                                                                                                          

130 гр., двуцветен, многоцветен;                                                                                                

Корица – двустранен хром мат,                                                                                                               
250 гр., цветност 4+0;                                                                                               

Брой страници: до 12 стр.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Формат: 17:24 см. 

2,000.00 1,920.00 96% 

3.3.2 предпечат и печат на брошура отчитаща дейността 

през годината 1 изд. х 1000 бр. на български и 25 броя на 

английски)  

3,075.00 3,013.50 98% 

3.3.3 Публикации и реклами в медии 2,000.00 1,604.04 80% 

3.4  отпечатване на брошури, рекламни материали, материали 
за обучение и други свързани с популяризиране дейността на 

МИГ; 

      

3.4.1 отпечатване на рекламни листовки за подхода ЛИДЕР 

и изпълнението на СМР( 1 пъти х1000 бр.) 

500.00 480.00 96% 

3.5 други разходи за популяризиране, информиране и 

публичност; 

      

3.5.1 разходи за изработване на рекламни артикули за МИГ  
- (напр. тениски, шапки, химикали, чанти, тефтери, 

календари, ключодържатели и др.) за 2015 

4,361.00 4,218.00 97% 

3.6. Информационни срещи за населението на територията 

през 2015 г. 

300.00 264.00 88% 

3.7. Пътуващ семинар по ЛИДЕР на територията на МИГ:  
Разходът включва, пътни, наем зала, кафе пауза, материали 

/местни заинтервсовани лица + 3 представители на екипа на 

МИГ/ 

2,000.00 1,968.00 98% 

3.8. Отчитане на резултатите от СМР и обсъждане на 
проблемите на бенефициентите - 1 семинар. Цели да 

оптимизират средата и популяризиране на ЛИДЕР. Изнесен: 

наем на зала, нощувки, модератори, храна, транспорт, 
материали. Участници: екип на МИГ, представители на УС и 

ОС, местна общност. /15 човека/ по 400 лв. на човек. 

5,760.00 5,640.00 98% 

Общо 3: 20,496.00 19,587.54 96% 

4 Разходи за 
организиране на 

обучение на местни  

лидери 

4.1. Разходи за организиране на тематични обучения за 
местни  лидери за изпълнение и отчитане на проекти – 

обучения за минимум 10 души участници + екип 4 души. 

разходи за нощувки, наем на зала, храна-пълен пансион кафе-
паузи, наем на оборудване, лектори, обучителни материали, 

транспорт - външен изпълнител. /по 400 лв. на човек/ 

11,000.00 0.00 0% 

Общо 4: 11,000.00 0.00 0% 

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност ЗА 2015 Г. 62,243.00 34,287.54 55% 

ОБЩО:  126,603.10 81,930.57 65% 
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В таблицата не са включени разходи правени от членски внос. 

СПРАВКА ЗА ЗАЯВЕНИТЕ ПРЕД ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СУМИ  

Заявени пред ДФ „Земеделие“ Верифицирани и изплатени от 

ДФ „Земеделие“ 

% на възстановените разходи 

 

81,930.57 

 

81,930.57 

 

100% 

 


