
1 

 

Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 

 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

ВОМР“ на МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

Период на отчитане 

 

От 21.10.2016 г. до 31.12.2016 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД 50-138/ 21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

 

176043286 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ 

№ 25, ет. 4 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

инж. Радньо Манолов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

0885 290 190, 0879 495 888, 0879 495 885 

migb_bd@abv.bg 

www.mig.brezovo.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  
 

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

селските райони” 

 

mailto:migb_bd@abv.bg
http://www.mig.brezovo.bg/
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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)  

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

В отчетния период не са реализирани 

действия и/или промени в органите за 

управление на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, както и действия и/или промени 

които засягат функционирането на офиса 

на МИГ. 

N/A N/A 

 

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.  

 

Членове на екипа ангажиран с 

прилагането на СВОМР 

Промени, които засягат екипа Бележки/Комен

тари 

1. Боян Стефанов Костадинов – 

изпълнителен директор 

2. Анна Динева Троева – експерт по 

прилагане на СОВМР 

3. Маньо Желязков Манев – експерт по 

прилагане на СОВМР 

4. Видка Пенева Узунова - счетоводител 

 

 

N/A 

Не са 

извършвани 

персонални 

промени в екипа 

на МИГ 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

1. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане в МЗХ 

Заявление за одобрение на финансовата 

помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно 

развитие" от Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г. Общият 

размер на заявените разходи възлиза на 

977 900 лв. Заявлението е одобрено със 

Заповед №РД 09 – 936/21.11.2016 г. на г-жа 

Десислава Танева – Министър на 

земеделието и храните.  

 

------------ 

2. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане в МЗХ 

Заявление за одобрение на планирани 

Изготвена 1 бр. Заявление за 

одобрение на финансовата 

помощ по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия 

за местно развитие" от 

Програмата за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г. 

 

Издадена Заповед №РД 09 – 

936/21.11.2016 г. на г-жа 

Десислава Танева – Министър 

на земеделието и храните. 

---------- 

Изготвени и внесени за 

разглеждане от МЗХ 2 бр. 
Заявления за одобрение на 
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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 2016 и 2017 г. 

 

 

-------------------- 

 

3. УС на МИГ прие  индикативен график за 

прием на проекти към Стратегията за 

ВОМР за 2017 г., като същият е 

публикуван на електронната страница на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови, както и в 

печатни и електронни медии. 

------------------- 

4. В отчетният период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане от страна 

на ДФ „Земеделие“ заявка за авансово 

плащане по подмярка 19.4. 

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 2016 и 2017 г. 

--------------- 

 

Приет и обнародван 1 бр. 
индикативен график за прием 

на проекти към Стратегията 

за ВОМР за 2017 г. 

 

 

---------------- 

Изготвена и внесена за 

разглеждане 1 бр. заявка за 

авансово плащане. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания) 

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

Дейностите и разходите свързани с 

териториални, анализи и проучвания не са 

извършени в настоящия отчетния период. 

N/A N/A 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

В периода 20.10.2016 – 31.12.2016 г. са 

реализирани общо 6 бр. публикации в 

местни/регионални печатни и електронни 

медии, както следва: 

 2 бр. публикации във вестник „Марица“ 

– регионален всекидневник 

разпространяван на територията на 

област Пловдив, в която попада община 

Брезово; 

 2 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ регионален 

всекидневник, разпространяван на 

територията на област Стара Загора, 

в която попада община Братя 

Реализирани: 

2 бр. публикации във вестник 

„Марица“: 

 бр. 298/(8212)29.12.2016; 

 бр. 299(8213)./30.12.2016; 

2 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ 

 бр. 238(5422)/29.12.2016; 

 бр. 238(5422)/29.12.2016; 

2 бр. публикации в електронни 

медии 

http://www.zarata.org/?s=%D0%

91%D1%80%D0%B5%D0%B7%

D0%BE%D0%B2%D0%BE 

N/A 

http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.zarata.org/?s=%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Даскалови; 

 2 бр. публикации в електронни медии: 

информационен портал: www.zarata.org 

отразяващ новини и събития от 

региона на област Стара Загора, в 

която попада община Братя Даскалови. 

Цел на публикациите е популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и информиране за 

индикативният график за прием на 

проекти през 2017 г. 

: 

 29.12.2016 г.: 
http://www.zarata.org/%D0%

BC%D0%B8%D0%B3-

%D0%B1%D1%80%D0%B5

%D0%B7%D0%BE%D0%B2

%D0%BE-

%D0%B1%D1%80%D0%B0

%D1%82%D1%8F-

%D0%B4%D0%B0%D1%81

%D0%BA%D0%B0%D0%BB

%D0%BE%D0%B2%D0%B8

/ 

 30.12.2016 г. : 

http://www.zarata.org/%D0%

B8%D0%BD%D0%B4%D0%

B8%D0%BA%D0%B0%D1%

82%D0%B8%D0%B2%D0%

B5%D0%BD-

%D0%B3%D1%80%D0%B0

%D1%84%D0%B8%D0%BA-

%D0%B7%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%B8

%D0%B5%D0%BC-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE

%D0%B5%D0%BA%D1%82/ 

 

- 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 

 

Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Коментари 

Не са реализирани в отчетния период, тъй като 

все още планираните дейности и разходи за 2016 

г. не са одобрени от страна на МЗХ. 

Планираните за 2016 г. дейности свързани със 

семинари, обучения и информационни срещи ще 

се проведат през 2017 г. след официално 

одобрение от страна на УО МЗХ. 

N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zarata.org/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://www.zarata.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/заповед 

за одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на дейността 

Едини

ца 

мярка 

Бро

й 

един

ици 

 Единична 

цена, лв. 

Обща 

стойност на 

планиранит

е разходи, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейнос

тта 

ДА/Н

Е 

Обща 

стойност 

на 

извършен

ите 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изпла

тена 

финан

сова 

помо

щ, лв. 

Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 

1. 

Разходи за заплати и 
други възнаграждения 

за персонала на МИГ 

(чл. 9, ал. 2, т. 1 от 
Наредба №1) 

1.1. Възнаграждение на 
изпълнителен директор (в т.ч. 

за придобит трудов стаж и 

професионален опит) 

месец 2,34 1 771,00 4 144,14 ДА 4 131,68 0,00 

1.2. Възнаграждение на 

Експерт по прилагане на 

СВОМР (в т.ч. за придобит 
трудов стаж и професионален 

опит) 

месец 2,34 1 313,00 3 072,42 ДА 2 321,12 0,00 

1.3. Възнаграждение на  

Експерт по прилагане на 
СВОМР (в т.ч. за придобит 

трудов стаж и професионален 
опит) 

месец 2,34 990,00 2 316,60 ДА 3 063,48 0,00 

1.4. Възнаграждение на 

счетоводител (в т.ч. за 

придобит трудов стаж и 
професионален опит) 

месец 2,34 1 508,00 3 528,72 ДА 3 518,28 0,00 

1.6. Социални и здравни 

осигуровки (за сметка на 
работодателя) 

месец 2,34 993,60 2 325,01 ДА 2 320,16 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1: 15 386,89   15 354,72 0,00 

2. 

Непреките разходи по 

чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 
10, 12 и 18 от Наредба 

№1 

Непреки разходи 15% от по чл. 

9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1) 

за 

период
а на 

2016 г. 

1 2 308,03 2 308,03 ДА 286,88 0,00 

Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 

от Наредба №1: 
2 308,03   286,88 0,00 

3. 

Разходи за 

командировки на екипа 

и членовете на 
колективния върховен 

орган на МИГ (по чл. 

9, ал. 2, т. 4 от Наредба 
№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.) 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.); 

за 
период

а на 

2016 г. 

1 600,00 600,00 ДА 63,67 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1: 600,00   63,67 0,00 

4. 

Разходи за 
застраховане на 

закупени след 

подписване на 
договора за изпълнение 

на стратегия 

дълготрайни 
материални активи 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 

Разходи за застраховки по чл.9, 
ал.2, т.11 от Наредба №1:  

за 
период

а на 

2016 г. 

1 150,00 150,00 ДА 43,43 0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 : 

150,00   43,43 0,00 
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Наредба №1) 

5.  

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) 

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 

период

а на 
2016 г. 

1 300,00 300,00 ДА 236,80 0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1: 300,00   236,80 0,00 

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 18 744,93   15 985,50 0,00 

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

5. 

Разходи за 

популяризиране, 
информиране и 

публичност по чл. 

9, ал. 3, т.2 от 
Наредба №1 

5.1. Разходи за поддържане на 
интернет страница месец 2 120,00 240,00 НЕ 0,00 0,00 

5.2. Разходи за за 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; 

за 

период

а на 
2016 г. 

6 233,00 1 398,00 ДА 1 208,00 0,00 

5.3. Разходи за материали за 

обучение и други печатни 
материали (подготовка и 

разпечатване на 

информационни и обучителни 
материали 4 ифо срещи х 10 

човека + 2 инфо срещи по 20 

човека = 80 бр. комплекти 
обучителни и информационни 

материали) 

бр. 80 12,00 960,00 НЕ 0,00 0,00 

5.4. Разходи за преводи (превод 
на Стратегията за ВОМР на 

английски език) 

страни

ца 
68 15,00 1 020,00 НЕ 0,00 0,00 

5.5. Изработка и монтаж на 
информационни табели за 

популяризиране на МИГ 

бр. 4 90,00 360,00 НЕ 0,00 0,00 

5.6. Изработка и монтаж на 

информационен билборд за 
популяризиране на МИГ  

бр. 1 600,00 600,00 НЕ 0,00 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1: 4 578,00   1 208,00 0,00 

6. 

Разходи за 

организиране на 

обучения, 
семинари и 

информационни 

срещи за местни 
лидери по чл. 9, ал. 

3, т.3 от Наредба 

№1 

Организиране на 

информационна среща за 

местни лидери за запознаване с 
мерките от СВОМР (за най-

малко десет участници). 

Разходи за зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия. 

бр. 4 210,00 840,00 НЕ 0,00 0,00 

Организиране на 

информационна среща за 
местни лидери за запознаване с 

мерките от СВОМР (за най-

малко двадесет участници). 
Разходи за зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия. 

бр. 2 380,00 760,00 НЕ 0,00 0,00 

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 от Наредба №1: 1 600,00   0,00 0,00 

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

територията на нейното изпълнение: 
6 178,00   1 208,00 0,00 

ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II: 
24 922,93 

  
17 

193,50 
0,00 

Раздел I % 75,21%   92,97%   

Раздел II % 24,79%   7,03%   
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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. 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

 

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

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

Дата: 31.01.2017 

Представляващ МИГ: …………………………………………………………………….. 

                                                                          Име, фамилия, подпис 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 0 0 0 0 


