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

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

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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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

Председател на Управителен орган /
представляващ МИГ

Телефон, факс, електронен адрес,
интернет страница

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“
№ 25, ет. 4
Иван Танев – зам.председател на УС /съгласно чл. 16,
ал. 3 от Устава на Сдружение „МИГ Брезово, Братя
Даскалови“ /В отсъствие на Председателя или при
невъзможност да изпълнява задълженията си,
функциите му се осъществяват от зам.председателя/
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)
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 Резултат
дейността.
В отчетния период не са реализирани

N/A

Бележки/Комен
тари
N/A
1

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.
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 Промени, които засягат екипа
прилагането на СВОМР
1. Боян
Стефанов Костадинов
–
изпълнителен директор
2. Анна Динева Троева – експерт по
N/A
прилагане на СОВМР
3. Маньо Желязков Манев – експерт по
прилагане на СОВМР
4. Видка Пенева Узунова - счетоводител

Бележки/Комен
тари
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.
ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ,
ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДР.
1. В отчетният период екипът на МИГ
изготви и внесе за разглеждане от страна
на ДФ „Земеделие“ заявка за авансово
плащане по подмярка 19.4.
---------------2. В отчетния период екипът на МИГ
изготви и внесе за разглеждане от страна
на ДФ „Земеделие“ заявка за плащане на
разходите извършени до 31.12.2018 г.
-----------------3. В отчетния период екипът на МИГ
изготви и внесе за разглеждане от страна
на МЗХГ годишен доклад по подмярка 19.2.
за 2018 г.
---------------------4. В отчетния период екипът на МИГ
изготви и внесе за разглеждане от страна
на МЗХГ годишен доклад по подмярка 19.4.
за 2018 г.
5. В рамките на отчетния период екипът
на МИГ изготви и внесе за разглеждане от
страна на ДФ „Земеделие“ заявка за
плащане за извършените дейности и
разходи в периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.

Резултат

Бележки/Ком
ентари

ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИ,
ОТЧЕТИ, ЗАЯВКИ ЗА
ПЛАЩАНЕ И ДР.
Изготвена и внесена за
разглеждане 1 бр. заявка за
авансово плащане.
----------------Изготвена и внесена за
разглеждане 1 бр. заявка за
плащане за периода до 31.12.2018
г.
-----------------Изготвен и внесен за
разглеждане 1 бр. годишен
доклад по подмярка 19.2. за 2018
г.
------------------Изготвен и внесен за
разглеждане 1 бр. годишен
доклад по подмярка 19.4. за 2018
г.
Изготвена и внесена за
разглеждане 1 бр. заявка за
плащане за периода 01.01.2019 –
30.09.2019 г.
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--------------------------

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

6. В отчетния период екипът на МИГ
Изготвено и внесено за
изготви и внесе за разглеждане в МЗХ разглеждане от МЗХ Заявление за
Заявление за одобрение на планирани одобрение на планирани дейности
дейности и разходи по подмярка 19.4
и разходи по подмярка 19.4
"Текущи разходи и популяризиране на
"Текущи разходи и
стратегия за местно развитие" от
популяризиране на стратегия за
Програмата за развитие на селските местно развитие" от Програмата за
райони 2014 - 2020 г. за 2020 г.
развитие на селските райони 2014
- 2020 г. за 2020 г.
---------------------7. В рамките на отчетния период МИГ
подписа
допълнително
споразумение
№РД50-138/26.07.2019 Г. с УО на ПРСР
2014 – 2020

---------------------Подписано допълнително
споразумение №РД50138/26.07.2019 Г. с УО на ПРСР
2014 – 2020 за изпълнение на
СВОМР.

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ,
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ И
РАБОТНИ СРЕЩИ

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ,
КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРИ
И РАБОТНИ СРЕЩИ

8. Представители на екипа на МИГ взеха
участие
в
организирани
обучения,
конференции и работни срещи както
следва:

Участие в работна среща свързана
с подхода ВОМР – гр. Велинград,
х-л „Камена“, 28.02.2019 –
01.03.2019 г.

28.02.2019 г. – 01.03.2019 г., гр. Велинград,
Участие в двудневно
х-л „Камена“;
информационно събитие, свързано
с прилагането на подхода ВОМР –
гр. Трявна, х-л „Калина Палас“,
04.07.2019 г. – 05.07.2019 г., гр. Трявна, х-л
04.07.2019 г. – 05.07.2019 г.
„Калина Палас“
Работно посещение с цел обмяна
на опит между представители на
18.09.2019 г. – 19.09.2019 г., гр. Сандански, МИГ в страната – гр. Сандански,
х-л „Вила Синтика“
х-л „Вила Синтика“, 18-19.09.2019
г.
-------------------------------------------------------------------ПРИЕМ И ОЦЕНКА НА
ПРИЕМ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ КЪМ
ПРОЕКТИ КЪМ СВОМР
СВОМР
Прием на проектни предложения
В рамките на отчетния период са
до 12.03.2019 г.
проведени два приема на проектни
предложения по мерки от СВОМР.
Регистрирани 18 бр. проектни
предложения по процедура за
До 12.03.2019 г. са приемани проектни прием на проекти BG06RDNP001предложения по открита процедура за 19.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции
прием на проекти BG06RDNP001-19.138
в земеделски стопанства" от
Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски
СВОМР.
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стопанства" от СВОМР.
Създадена КППП на 14.03.2019 г.
със Заповед №6/14.03.2019 г. на
Председателя на УС на МИГ.

В рамките на периода за прием са
постъпили 18 проектни предложения, на
обща стойност 2 889 826.79 лв.
Със
Заповед
№6/14.03.2019
г.
на Разгледани проектни предложения
Председателя на УС на МИГ, бе
по процедура BG06RDNP001определена
КППП
по
процедура 19.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции
BG06RDNP001-19.138,
Подмярка
4.1.
в земеделски стопанства" от
"Инвестиции в земеделски стопанства" от
СВОМР – 18 бр.
СВОМР.
Автоматично разпределяне на
Оценителната сесия по процедурата в
присъединените проектни
Информационната система за управление
предложения на етап ОАСД –
и
наблюдение
на
Структурните
20.03.2019 Г.
инструменти на ЕС в България (ИСУН
Автоматично разпределяне на
2020) е създадена на 19.03.2019 г. По
присъединените проектни
процедурата в рамките на определения
предложения на етап ТФО –
срок за кандидатстване са подадени 18 бр.
15.06.2019 Г.
На 20.03.2019 г. е извършено автоматично
разпределение на присъединените проектни
Одобрени 9 проектни
предложения
за
етап
ОАСД
на
предложения.
регистрираните членове с право на глас в
системата ИСУН 2020 от Председателя
Отхвърлени 2 проектни
на оценителната комисия.
предложения - не отговарят на
КППП разгледа всички 18 бр. проектни
условията за АСД и не са
предложения, като извърши АОСД и ТФО.
допуснати до следващ етап на
След извършването на оценка за АСД 2
оценка – ТФО.
проектни предложения бяха отхвърлени на
етап, тъй като не отговарят на условията
Оставени в резервен списък 7
за АСД и не са допуснати до следващ етап
проектни предложения, след
на оценка – ТФО. До следващ етап на
извършена ТФО– недостиг на
оценка ТФО са допуснати 16 проектни
бюджет по мярката.
предложения. На 15.06.2019 г. в 19:12 ч. е
Приключване на оценителната
извършено автоматично разпределение на
сесия по процедура
присъединените проектни предложения за BG06RDNP001-19.138 Подмярка
етап Техническа и финансова оценка на
4.1. "Инвестиции в земеделски
регистрираните членове с право на глас в стопанства" - Оценителен доклад
системата ИСУН 2020 от Председателя
на 16.07.2019 Г.
на оценителната комисия.
Одобрени бяха 9 проектни предложения, 2
проектни предложения бяха отхвърлени на
етап ОАСД, тъй като не отговарят на
условията за АСД и не са допуснати до
следващ етап на оценка – ТФО, и 7
проектни предложения, след извършена
ТФО, бяха оставени в резервен списък,
поради недостиг на бюджет по мярката.
КППП приключи процедура BG06RDNP00119.138 Подмярка 4.1. "Инвестиции в
земеделски стопанства" от СВОМР с
Оценителен доклад на 16.07.2019 Г.
В рамките на отчетния период бе проведен Прием на проектни предложения
и прием по процедура BG06RDNP001 –
до 18.11.2019 г.
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19.123 по Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването,
подобряването
или
разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура“ Процедурата е
по 2-ри срок за кандидатстване, удължен с
Решение на УС на МИГ, взето с Протокол
№:07/15.09.2019 г.
I-ви: 18.12.2018 – 15.04.2019 г.
II – ри: 11.06.2019 – 17.09.2019 г., удължен
до 18.11.2019 г. с Протокол №07/15.09.2019
г. на УС на МИГ.
Със Заповед №21/20.11.2019 г. на
Председателя на УС на МИГ е назначена
КППП, която е допълнена и изменена със
Заповед №25/05.12.2019 г. на същия.
Оценителната сесия по процедурата в
Информационната система за управление
и
наблюдение
на
Структурните
инструменти на ЕС в България (ИСУН
2020) е създадена на 21.11.2019 г. Подадени
са общо 3 бр. проектни предложения по
процедурата на обща стойност 766 215.42
лв. На 25.11.2019 г. е извършено
автоматично
разпределение
на
присъединените проектни предложения за
етап ОАСД на регистрираните членове с
право на глас в системата ИСУН 2020 от
Председателя на оценителната комисия.
Оценката е в процес на изпълнение и все
още не е приключила.

Регистрирани 3 бр. проектни
предложения по процедура
BG06RDNP001 – 19.123 по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малки по мащаби
инфраструктура“.
Създадена КППП на 20.11.2019 г.
със Заповед №21/20.11.2019 Г. на
Председателя на УС на МИГ.
Автоматично разпределение на
проектните предложения на
25.11.2019 г. за оценка на етап
ОАСД.
Оценката по процедура
BG06RDNP001 – 19.123 по
Подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове
малки по мащаби
инфраструктура“ все още не е
приключила.

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 Резултат
извършените дейността.
Дейностите и разходите свързани с
териториални, анализи и проучвания не са
извършени в настоящия отчетния период.
-

за популяризиране, информиране и публичност:

Наименование
и
описание
на
извършените дейността.
В периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. са
реализирани общо 35 бр. публикации в
местни/регионални печатни и електронни
медии, както следва:


N/A

Бележки/Комен
тари
N/A

Резултат

Бележки/Комен
тари
Реализирани 35 бр. публикации
N/A
в местни/регионални печатни и
електронни
медии,
както
следва:

5 бр. публикации във вестник „Марица“ 5 бр. публикации във вестник
5

–
регионален
всекидневник
разпространяван на територията на
област Пловдив, в която попада община
Брезово;

„Марица“:
 бр. 16/19.01.2019;
 бр. 135/13.06.2019;
 бр. 217/18.09.2019;
 бр. 290/13.12.2019;
 бр. 296/20.12.2019;



7 бр. публикации в електронната
страница на Рекламно информационна
агенция
Зарата
–
регионална
електронна медия в област Стара
Загора, в която попада община Братя
Даскалови;
https://www.zarata.info/сдружениеместна-инициативна-група-2/
https://www.zarata.info/сдружениеместна-инициативна-група-3/
https://www.zarata.info/сдружениеместна-инициативна-група-4/
https://www.zarata.info/програма-заразвитие-на-селските-райо/
https://www.zarata.info/сдружениеместна-инициативна-група/
https://www.zarata.info/обява-за-приемна-проектни-предложени-3/

7
бр.
публикации
на
електронната страница на
Рекламно
информационна
агенция Зарата - www.zarata



8
бр.
публикации
във
вестник
„Старозагорски новини“ – регионален
всекидневник
разпространяван
на
територията на област Стара Загора,
в която попада община Братя
Даскалови;

8 бр. публикации във вестник
„Старозагорски новини“
 бр. 12/18.01.2019;
 бр. 107/13.06.2019;
 бр.140/18.09.2019;
 бр. 176/13.12.2019 – 2 бр.;
 бр. 179/20.12.2019 – 3 бр.



7 бр. публикации на информационния
7
бр.
публикации
сайт:
информационния сайт:
http://plovdivlive.bg/news/read/55482
http://plovdivlive.bg/news/read/55479
http://plovdivlive.bg
http://plovdivlive.bg/news/read/55481
http://plovdivlive.bg/news/read/55328
http://plovdivlive.bg/news/read/55336
http://plovdivlive.bg/news/read/53631
http://plovdivlive.bg/news/read/51908



6 бр. публикации на информационния 6
бр.
публикации
сайт:
информационния сайт:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A% https://r-news.bg
2F%2Fr-news.bg%2Fo-b-ya-v-a-za-priemna-proektni-predlozheniya-kamstrategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-

на

на
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mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestnainitsiativna-grupa-brezovo-bratyadaskalovi-finansirana-chrez-programa-z3%2F%3Ffbclid%3DIwAR3620YZ9qAN2
Hw4Tfg0-NW9OxUtJdyDz_UHZr9miPQvvkM9S5lu9MeEvw&h
=AT14-BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5 ;
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%
2F%2Fr-news.bg%2Fobyava2%2F%3Ffbclid%3DIwAR298tZ71D2A67
0X_GNK16wi85wA5pAh8nRWEFwabDY9r
nNp_mGecKKvmwc&h=AT14-BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5 ;
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%
2F%2Fr-news.bg%2Fsdruzhenie-migbrezovo-bratya-daskalovi-sporazumenieza-izpalnenie-na-svomr-rd50-138-21-102016g%2F%3Ffbclid%3DIwAR3RKRM0c2o1G
LcpBot3DJEfMb_NOPSD91DmZYoR5Ijd9J
Mh8vLXMYdhTw&h=AT14-BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5 ;
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A
%2F%2Fr-news.bg%2Fv-perioda-09-122019-19-12-2019-sdruzhenie-mestnainitsiativna-grupa-brezovo-bratyadaskalovi-organizira-seriya-otinformatsionni-i-obuchitelni-sabitiya-vnaseleni-mesta-na-teritoriyata-naobshtinite%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ZQwg
GlXiiH1EhHwicIbHxqOYvDm3ug4kHDsQvAGme4WYelf9339LaL
U&h=AT14-BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5 ;
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A
%2F%2Fr-news.bg%2Fsdruzhenie-migbrezovo-bratyadaskalovi%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ISefnb
EL3J8XkkJHCDuhgdokrfqeNMJKbMB5xg
7

WCH96ap6GvtO7aSncM&h=AT14BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5 ;
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A
%2F%2Fr-news.bg%2Fprez-2020-gsdruzhenie-mestna-initsiativna-grupabrezovo-bratya-daskalovi-planira-priemna-proektni-predlozheniya-kamstrategiyata-zavomr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0c1lcbwiRpl
Df9qdwU1sN_20K9rzJqDg40xI0d4Z5Ytpo
adU23KL6srfw&h=AT14-BFDUQZqTQvYfBeaaMegBYBEux9Yn4k5bx1q6b8m5
zZOZKngjN5GV5qd9YOh60cX3QLVpOkz
CjYXyQTb2KPHibd1w3vynIuVBkElQWrv
Xss0Ty0YnMQMQf7RXq_yMW5


1 бр. публикации във „Форум общини“
на 21.09.2019 г.

1 бр. публикации на
21.09.2019 г.



1 бр. публикация във в-к „Чирпански
новини“на 19.12.2019

1 бр. публикация във в-к
„Чирпански новини“бр.
21/19.12.2019 г.

Извършвана е поддръжка и актуализация
на интернет страницата на МИГ за 2019
г.

Поддържана и актуализирана
интернет страница на МИГ за
2019 г.

----------------------------------------------------Информационни табели, билбордове и
табла:
1. През отчетния период е възложено
изработването
и
монтирането
на
отваряеми информационни табла в
населени места на територията на МИГ.
Алуминиева или друг вид конструкция,
подходяща за външен монтаж. Коркова или
магнитна основа за набождане на
информация. Отваряемите табла са
предназначени за поставяне на информация
касаеща дейността на МИГ и предстоящи
събития.

Изработени, доставени и
монтирани са 10 бр. отваряеми
информационни табла тип
витрина.

2. През отчетния период е възложено
изработването
и
монтирането
на
Изработка и монтаж на информационни

Изработени и монтирани са 4
бр. информационни табели.
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табели за популяризиране на МИГ
--------------------------------------------------------Изготвяне на рекламни материали

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

Изработени рекламни
През отчетния период е възложено на
материали, брандирани със
външен изпълнител изработването на символите на МИГ, ПРСР и ЕС:
рекламни материали за популяризирането
на МИГ. Изготвени са:
- Рекламна USB флаш памет, брандирани
със символите на МИГ, ПРСР и ЕС
Изработени са 100 бр. USB
- Рекламни тефтери -тип луксозни с
флаш памет, брандирани със
твърди цветни корици, брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
символите на МИГ, ПРСР и ЕС
Изработени са 100 бр. рекламни
тефтери брандирани със
- Рекламни химикалки.
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
Изработени са 150 бр. рекламни
- Рекламни чаши брандирани със символите
химикали брандирани със
на МИГ, ПРСР и ЕС
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
Изработени са 50 бр. рекламни
- Визитни картички
чаши брандирани със
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
- Рекламни чанти за документи брандирани Изработени са 400 бр. визитни
със символите на МИГ, ПРСР и ЕС
картички. Изработени са 100 бр.
рекламни чанти за документи
- Рекламни папки брандирани със брандирани със символите на
символите на МИГ, ПРСР и ЕС, Картон: МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени
А4, UV - лак, 4+4 цвята.
са 250 бр. рекламни папки
брандирани със символите на
- Рекламни хартиени торбички брандирани МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени
със символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
са 200 бр. рекламни хартиени
торбички брандирани със
- Рекламни тениски брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
Изработени са 150 бр. рекламни
тениски брандирани със
- Рекламни часовници брандирани със символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
символите на МИГ, ПРСР и ЕС. - стенни Изработени са 20 бр. рекламни
часовници - стенни и 50 бр.
- Рекламни часовници брандирани със рекламни часовници настолни.
символите на МИГ, ПРСР и ЕС. - настолни Изработени са 100 бр. рекламни
визитници.
- Рекламни визитници брандирани със
символите на МИГ, ПРСР и ЕС.
- 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 Резултат
дейността.
1. Организиране на информационна среща за

Бележки/Коментари
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местни лидери за запознаване с мерките от
СВОМР (за най-малко десет участници).
Проведени са 6 бр. информационни срещи, както
следва:
1. с. Оризово, Община Братя Даскалови, в
сградата на кметството, 16.12.2019 г. – 10:00 ч.
2. с. Стрелци, община Брезово – Клуб на
Проведени 6 бр.
пенсионера, 16.12.2019 г. – 10:00 ч.
Информационни
3. с. Партизанин, Община Братя Даскалови, НЧ срещи за най-малко
„Христо Ботев“, 16.12.2019 г. -14:30 ч.
10 участници
4. с. Чехларе, стола на кооперацията в сградата на
кметството, 17.12.2019 г. - 10:00 ч.
5. с. Мирово, община Братя Даскалови, НЧ „Отец Брой участници: 81
Паисий – 1928“, 17.12.2019 г. - 10:00 ч.
Жени: 43
6. с. Бабек, клуб на пенсионера, 19.12.2019 г. Мъже: 38
10:00 ч.
Участие в срещите взеха общо 81 души (43
жени и 38 мъже).
2. Организиране на информационна среща за
местни лидери за запознаване с мерките от
СВОМР (за най-малко двадесет участници).

Проведени 2 бр.
Информационни
Проведени са 2 бр. информационни срещи, както срещи за най-малко
следва:
20 участници
1. гр. Брезово, Заседателна зала;
13.12.2019 г. – 10:00 ч.
2. с. Братя Даскалови, Ритуална зала.
Брой участници: 41
13.12.2019 г. – 10:00 ч.
Жени: 31
Участие в срещите взеха общо 41 души (31
Мъже: 10
жени и 10 мъже).
Целта
на
информационните
срещи:
Запознаване на местната общност с мерките, по
които може да кандидатства с проекти пред
Стратегията за ВОМР на МИГ Брезово, Братя
Даскалови. Представени бяха мерки:
 Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие
на стопанства и предприятия“ от ПРСР за
периода 2014 - 2020 г.
 Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа информация и малка по мащаб
туристическа инфраструктура” от мярка 7 на
ПРСР 2014-2020 г.
 Подмярка 7.4. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на основни
услуги на местно равнище за населението в
селските райони, включително за отдих и
културни дейности, както и на съответната
инфраструктура” от мярка 7 на Регламент
10



1305/2013 г.
Мярка 21 „Съхраняване и развитие на
местните идентичности и валоризиране на
местното културно наследство на територията
на МИГ Брезово, Братя Даскалови“

Информационните кампании се проведоха с цел
информиране на населението, като преминаха в
събеседване и дискусии. Представители на
местната общност – потенциални заинтересовани
страни
задаваха
въпроси,
коментираха
възможностите и ограниченията, които касаят
мерките по СВОМР.
За участниците е осигурено: зала, лектор,
техника за презентиране, кафе паузи.
2. Организиране и провеждане на обучения за
местни лидери:
В рамките на отчетния период са организирани
и проведени 6 бр. еднодневни обучения за местни
лидери свързани с подготовка, изпълнение и
отчитане на проекти за най-малко десет
участници, както следва:
1. с. Златосел ,община Брезово – Клуб на Проведени са 6 бр.
пенсионера, 10.12.2019 г. – 10:30 ч.
еднодневни
2. с. Плодовитово, Община Братя Даскалови, НЧ обучения за местни
„Просвета - 1946“, 10.12.2019 г. – 10:30 ч.
лидери за най3. гр. Брезово, библиотеката на НЧ „Отец Паисий малко 10 участника
– 1876 г.“, 11.12.2019 г. – 10:30 ч.
4. с. Черна гора, Община Братя Даскалови, НЧ Бр. участници: 74
Христо Ботев-1927, 11.12.2019 г – 10:30 ч.
Жени: 52
5. с. Върбен, община Брезово, НЧ „Христо Ботев
Мъже: 22
– 1920“, 12.12.2019 г. – 10:30 ч.
6. с. Медово,община Братя Даскалови,НЧ
„Саморазвитие - 1907”, 12.12.2019 г. – 10:30 ч.

N/A

В обученията за местни лидери – потенциални
бенефициенти по СВОМР на МИГ Брезово,
Братя Даскалови участие взеха 74 човека (52
жени и 22 мъже)
Цел на обученията: Повишаване капацитета на
местната общност за разработване и управление
на проекти към СВОМР.
Разгледани теми в рамките на обученията:
 Принципите на проектното финансиране,
жизнен цикъл на проекта (стъпките:
проектна идея – предпоектна подготовка –
планиране – източници на собствено
финансиране – подготовка на проектна
документация – реализиране на одобрени
проекти – отчитане);
 Бяха представени основните изисквания
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към проекти, финансирани от ПРСР 2014
– 2020, попадащи в обхвата на
Стратегията за ВОМР на Сдружение
„МИГ
Брезово,
Братя
Даскалови“
(документация, разработване на бизнес
план);
 Допустими и недопустими разходи, и
дейности по мерки от ПРСР 2014 – 2020,
попадащи в обхвата на Стратегията за
ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“;
 Допустими кандидати и изисквания към
тях;
 Разполагаем бюджет по мерките и срокове
за
кандидатстване
по
съответните
процедури на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“;
 Електронна форма на кандидатстване през
информационната система за управление
и наблюдение на средствата на ЕС в
България /ИСУН 2020/
3. Организиране и провеждане на обучения за
местни лидери:
В рамките на отчетния период са организирани
и проведени 2 бр. еднодневни обучения за местни
лидери свързани с подготовка, изпълнение и
отчитане на проекти за най-малко двадесет Проведени са 2 бр.
участници, както следва:
еднодневни
1. гр. Брезово, Заседателна зала на общината;
обучения за местни
09.12.2019 г. – 10:30 ч.
лидери за най2. с. Братя Даскалови, Ритуална зала на малко 20 участника
общината;
09.12.2019 г. – 10:30 ч.
Бр. участници: 42
Жени: 30
В обученията за местни лидери – потенциални
Мъже: 12
бенефициенти по СВОМР на МИГ Брезово,
Братя Даскалови участие взеха 42 човека (30
жени и 12 мъже)

N/A

Цел на обученията: Повишаване капацитета на
местната общност за разработване и управление
на проекти към СВОМР.
Разгледани теми в рамките на обученията:
 Принципите на проектното финансиране,
жизнен цикъл на проекта (стъпките:
проектна идея – предпоектна подготовка –
планиране – източници на собствено
финансиране – подготовка на проектна
документация – реализиране на одобрени
проекти – отчитане);
 Бяха представени основните изисквания
към проекти, финансирани от ПРСР 2014
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– 2020, попадащи в обхвата на
Стратегията за ВОМР на Сдружение
„МИГ
Брезово,
Братя
Даскалови“
(документация, разработване на бизнес
план);
Допустими и недопустими разходи, и
дейности по мерки от ПРСР 2014 – 2020,
попадащи в обхвата на Стратегията за
ВОМР на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“;
Допустими кандидати и изисквания към
тях;
Разполагаем бюджет по мерките и срокове
за
кандидатстване
по
съответните
процедури на Сдружение „МИГ Брезово,
Братя Даскалови“;
Електронна форма на кандидатстване през
информационната система за управление
и наблюдение на средствата на ЕС в
България /ИСУН 2020/

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период

№

Планирана дейност
съгласно
заявление/заповед за
одобрение на планирани
дейности и разходи

Описание на дейността

Единиц
а
мярка

Брой
единици

Единичн
а цена,
лв.

Обща
стойност, лв.

Извършв
ане на
дейностт
а ДА/НЕ

Обща
стойност
на
извършени
те
разходи
съгласно
подадени
заявки за
плащане,
лв.

Изплат
е
на
финанс
о
ва
помощ,
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)
1.2. Възнаграждение на
Експерт по прилагане на
СВОМР (в т.ч. за
придобит трудов стаж и
професионален опит)
1.3. Възнаграждение на
Експерт по прилагане на
СВОМР (в т.ч. за
придобит трудов стаж и
професионален опит)
1.4. Възнаграждение на
счетоводител (в т.ч. за
придобит трудов стаж и
професионален опит)

месец
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2 240,00

26 880,00

ДА

22 841,13

0,00

месец

12

1 568,00

18 816,00

ДА

16 535,49

0,00

месец

12

1 568,00

18 816,00

ДА

16 483,23

0,00

месец

12

1 568,00

18 816,00

ДА

18 324,72

0,00

месец

12

1 312,42

15 748,99

ДА

14 035,77

0,00

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

99 076,99

88 220,34

0,00

3 036,58

0,00

3 036,58

0,00

1.6. Социални и здравни
осигуровки (за сметка на
работодателя)

2.

Непреките разходи по чл.
9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и
18 от Наредба №1

за
периода
1
14 861,55
на 2019
г.
Общо непреки 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)

14 861,55

14 861,55

ДА
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3.

3.1. Разходи за
възнаграждения и
осигуровки, дължими от
работодателя на експерти,
свързани с прилагането на
стратегията/Оценители в
това число и външни на
бр.
проектни предложения
извърш
членове на КПП / Оценка
ени
оценки
за Административно
съответствие и
допустимост (АСД)
Стойност на една
извършена оценка на
един проект от един
оценител - 150 лв.
3.2. Разходи за
възнаграждения и
осигуровки, дължими от
работодателя на експерти,
свързани с прилагането на
стратегията/Оценители в
бр.
това
число
и
външни
на
извърш
Разходи за възнаграждения
ени
и осигуровки, дължими от проектни предложения
оценки
работодателя на експерти, членове на КПП /
свързани с прилагането на Техническа и финансова
оценка (ТФО) Стойност
стратегията (оценители,
на една извършена
консултанти, външни
експерти и други) по чл.9 оценка на един проект от
един оценител - 110 лв.
ал.2, т. 2 Наредба №1
3.3. Разходи за
възнаграждения и
осигуровки, дължими от
работодателя на експерти,
човекод
свързани с прилагането на
ни
стратегията/Членове на
КИП различни от
оценителите/ членове на
КИП без право на глас /
3.4. Разходи за изготвяне
на съдържание на
материали подпомагащи
потенциалните
получатели на
финансовата помощ при
разработването и
отчитането на дейности и
подготовка на проекти по
СВОМР - разработване на
6 броя наръчници по всяка
една от мерките включени
в СВОМР.

4.

5.

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 закупуване на
офис техника, в т. ч.

бр.

Общо разходи по чл. 9,
ал. 2, т. 2 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
за
Министерския съвет от
периода
1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 на 2019
г.) и Наредбата за
г.
служебните командировки
и специализации в
чужбина, приета с
Постановление № 115 на
Министерския съвет от
2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004
г.);

30

120,00

3 600,00

ДА

3 600,00

0,00

30

110,00

3 300,00

ДА

3 299,73

0,00

60

110,00

6 600,00

НЕ

0,00

0,00

6

1 500,00

9 000,00

НЕ

0,00

0,00

6 899,73

0,00

580,49

0,00

580,49

0,00

0,00

0,00

22 500,00

10 000,00

10 000,00

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1:

10 000,00

5.1. Разходи за закупуване
на преносим компютър.

бр.

1

2

1 779,00

3 558,00

ДА

НЕ

14

правен и счетоводен
софтуер и офис оборудване
и обзавежданепо чл.9 ал.2,
т. 7 Наредба №1

6.

7.

8.

9.

10.

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 Наредба №1)
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)

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 (по чл.9, ал.2,
т.14 от Наредба №1)

5.2. Разходи за високо
скоростен документен
скенер с опция за
двустранно сканиране
5.3. Разходи за закупуване
на лиценз/абонаментно
обслужване за ТРЗ
програмен продукт за
2019 г.
5.4. Разходи за
закупуване на
лиценз/абонаментно
обслужване за счетоводен
софтуер за 2019 г.
5.5. Разходи за
закупуване на архивен
шкаф за документи
(заключващ)

бр.

1

1 556,90

1 556,90

НЕ

0,00

0,00

бр.

1

430,00

430,00

ДА

270,00

0,00

бр.

1

260,00

260,00

ДА

259,20

0,00

бр.

2

400,00

800,00

НЕ

0,00

0,00

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 Наредба №1:

6 604,90

529,20

0,00

51,00

0,00

51,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,50

0,00

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

400,00

400,00

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

400,00

Едно двудневно обучение
(или две еднодневни) зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия,
лектор (за най-малко десет
участници) по чл.9, ал.2,
т.13 от Наредба №1.

бр.

1

1 220,00

1 220,00

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:

1 220,00

Разходи за организиране
на срещи: посещения на
МИГ от България.
Разходите включват:
пътни, нощувки,
храна/дневни и др.
свързани с логистиката по
организиране на срещите
за 5 бр. представители на
МИГ Брезово, Братя
Даскалови.

бр.

1

500,00

1 500,00

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1:

1 500,00

Разходи за участие на
МИГ в дейности на
Разходи за участие на МИГ Националната и на
Европейската селска
в дейности на
мрежа за развитие на
Националната и на
селските райони, както и
Европейската селска
на Европейската ЛИДЕР
мрежа за развитие на
асоциация и други
селските райони (по чл.9,
асоциации на МИГ
ал.2, т.15 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
периода
на 2019
г.

за
периода
на 2019
г.

3

6 000,00

6 000,00

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1:

6 000,00

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 2019
г.

1

1

ДА

НЕ

НЕ

НЕ

ДА

1 000,00

1 000,00

Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1:

1 000,00

803,50

0,00

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

163 163,44

100 120,84

0,00
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Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение

11.

Разходи за проучвания и
анализи на съответната
територия (териториални,
икономически, социални и
други анализи и
проучвания), чл. 9, ал. 3,
т.1 от Наредба №1

11. Разходи за проучвания и анализи за 2019
11.1. Проучване и анализ
на територията на тема:
„Изследване за създаване
на инвестиционен профил
посредством анализ на
бр.
1
инвестиционните
характеристики на
територията на МИГ
Брезово, Братя Даскалови“
11.2. Проучване и анализ
на територията на тема:
„Възможности за
съхраняване и
бр.
1
валоризиране на местното
културно, природно и
историческо наследство“

4 010,00

4 010,00

НЕ

0,00

0,00

4 010,00

4 010,00

НЕ

0,00

0,00

12. Разходи за популяризиране, информиране и публичност за 2019
12.1. Разходи за
поддържане на интернет
страница.

12.

Разходи за
популяризиране,
информиране и
публичност по чл. 9, ал. 3,
т.2 от Наредба №1

12.2. 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;

месец

12

144,00

1 728,00

ДА

1 440,00

0,00

за
периода
на 2019
г.

50

233,00

11 650,00

ДА

7 969,29

0,00

12.3. Разходи за изготвяне и отпечатване на печатни материали:
12.3.1. Отпечатване на
материали подпомагащи
потенциалните
получатели на
финансовата помощ при
разработването на
дейности и подготовка на
проекти по СВОМР разработване на 6 броя
наръчници по всяка една
от мерките включени в
СВОМР. 6 бр. наръчници
х 100 бр. от вид = 600 бр.
12.3.2. Отпечатване на
Насоки за кандидатстване
с проекти по мерките от
СВОМР /печат и
предпечат/ 6 мерки х 100
бр.
12.3.3. Разходи за
изработка и отпечатване
на брошури с информация
за мерките от СВОМР - 6
мерки х 200 бр.(Разходи за
изготвяне на текст ,
предпечат и печат)
Пълноцветен печат.
12.3.4. Разходи за
изработка и отпечатване
на информационен
бюлети. Пълноцветен
печат. Формат А4,
изготвяне на текст печат и
предпечат. Минимален бр.
стр - 4.

бр.

600

8,20

4 920,00

НЕ

0,00

0,00

бр.

600

0,00

0,00

НЕ

0,00

0,00

бр.

1200

4,00

4 800,00

НЕ

0,00

0,00

бр.

600

4,00

2 400,00

НЕ

0,00

0,00
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12.3.5. Разходи за
изработка и отпечатване
на информационна
брошура популяризираща
СВОМР и дейността на
МИГ. (Разходи за
бр.
600
4,00
изготвяне на текст ,
предпечат и печат)
Пълноцветен печат.
Формат А4, Минимален
бр. стр - 4; 600 бр. на
български
12.4. Разходи за рекламни материали за 2019 г.
12.4.1. Изработване на
рекламна USB флаш
памет, брандирани със
бр.
100
16,10
символите на МИГ, ПРСР
и ЕС
12.4.2. Изработване на
рекламни тефтери -тип
луксозни с твърди цветни
бр.
100
9,00
корици, брандирани със
символите на МИГ, ПРСР
и ЕС
12.4.3. Изработване на
бр.
150
2,56
рекламни химикалки.
12.4.4. Изработване на
рекламни календари
цветни брандирани със
бр.
100
6,40
символите на МИГ, ПРСР
и ЕС (за 2019 г.)
12.4.5. Изработване на
рекламни чаши
бр.
50
5,90
брандирани със символите
на МИГ, ПРСР и ЕС
12.4.6. Изработване на
бр.
400
0,30
визитни картички
12.4.7. Изработване на
рекламни чанти за
документи брандирани със
бр.
100
13,00
символите на МИГ, ПРСР
и ЕС
12.4.8. Изработване на
рекламни папки
брандирани със символите
бр.
250
3,00
на МИГ, ПРСР и ЕС,
Картон: А4, UV - лак, 4+4
цвята.
12.4.9. Изработване на
рекламни хартиени
торбички брандирани със
бр.
200
1,90
символите на МИГ, ПРСР
и ЕС.
12.4.10. Изработване на
рекламни тениски
бр.
150
13,00
брандирани със символите
на МИГ, ПРСР и ЕС.
12.4.11. Изработване на
рекламни часовници
брандирани със символите
бр.
20
11,50
на МИГ, ПРСР и ЕС. стенни
12.4.12. Изработване на
рекламни часовници
брандирани със символите
бр.
50
12,00
на МИГ, ПРСР и ЕС. настолни
12.4.13. Изработване на
рекламни визитници
бр.
100
6,50
брандирани със символите
на МИГ, ПРСР и ЕС.
12.5. Информационни табели, билбордове и табла за 2019 г.

2 400,00

НЕ

0,00

0,00

1 610,00

ДА

1 609,20

0,00

900,00

ДА

900,00

0,00

384,00

ДА

383,40

0,00

640,00

НЕ

0,00

0,00

295,00

ДА

294,60

0,00

120,00

ДА

120,00

0,00

1 300,00

ДА

1 299,60

0,00

750,00

ДА

750,00

0,00

380,00

ДА

379,20

0,00

1 950,00

ДА

1 949,40

0,00

230,00

ДА

229,92

0,00

600,00

ДА

600,00

0,00

650,00

ДА

649,20

0,00
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13.

12.5.1. Изработка и
монтаж на отваряеми
информационни табла в
населени места на
територията на МИГ.
Алуминиева или друг вид
бр.
10
359,90
конструкция, подходяща
за външен монтаж.
Коркова или магнитна
основа за набождане на
информация.
12.5.2. Изработка и
монтаж на
бр.
4
150,00
информационни табели за
популяризиране на МИГ
12.5.3. Изработка и
монтаж на
информационен билборд
бр.
1
1 500,00
за популяризиране на
МИГ
Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:
13.1. Организиране на
информационна среща за
местни лидери за
запознаване с мерките от
СВОМР (за най-малко
бр.
18
210,00
десет участници).
Разходи за зала, кафепаузи, консумативи и
хартия.
13.2. Организиране на
информационна среща за
местни лидери за
запознаване с мерките от
СВОМР (за най-малко
бр.
4
380,00
двадесет участници).
Разходи за зала, кафепаузи, консумативи и
Разходи за организиране на хартия.
13.3. Двудневно обучение
обучения, семинари и
(или две еднодневни)
информационни срещи за
местни лидери по чл. 9, ал. свързано с свързани с
подготовка, изпълнение и
3, т.3 от Наредба №1
отчитане на проекти бр.
6
1 220,00
зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия,
лектор
(за най-малко десет
участници)
13.4. Двудневно обучение
(или две еднодневни)
свързано с свързани с
подготовка, изпълнение и
отчитане на проекти бр.
2
1 620,00
зала, кафе-паузи,
консумативи и хартия,
лектор
(за най-малко двадесет
участници)

3 599,00

ДА

3 588,00

0,00

600,00

ДА

597,60

0,00

1 500,00

НЕ

0,00

0,00

22 759,41

0,00

51 426,00

3 780,00

ДА

1 092,00

0,00

1 520,00

ДА

582,00

0,00

7 320,00

ДА

3 660,00

0,00

3 240,00

ДА

1 620,00

0,00

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

15 860,00

6 954,00

0,00

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

67 286,00

29 713,41

0,00

ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II:

230 449,44

129 834,25

0,00

Таблица 2 - Индикатори
Индикатор

Мъже
< 25

≥25

Жени
< 25

≥25

Общо
248
18

Брой консултирани потенциални бенефициенти

0

4

0

6

10

Брой на участниците в обучения

0

34

0

82

116

Брой на участниците в семинари и информационни срещи

0

48

0

74

122

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за
тяхното отстраняване.
5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).
НЕПРИЛОЖИМО
Дата: 30.01.2020
Представляващ МИГ: ……………………………………………………………………..
Име, фамилия, подпис
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