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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 СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” 

 

 

Период на отчитане 

01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

Споразумение № РД 50 – 191 от 29.11.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

177022537 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

Гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32, ет. 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

Господин Антонов Господинов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Телефон: 04321/23 33, email: 

mig.mkg2016@gmail.com 

http://mig-mkg.bg/ 

 

1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  

Сдружение “Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” е учредено на 

09.03.2016 г. и е вписано в регистъра при Старозагорския окръжен съд с Решение № 

101/20.04.2016 г. по фирм. дело № 22/ 2016 г. Адреса на управление е: гр. Мъглиж - 6180, пл. 

“Трети март” № 32, ет. 1, предмета на дейност на Сдружението е да подобрява качеството на 

живот на МИГ-територията, като съдейства за ефективно прилагане на подхода ВОМР чрез 

 

  
 

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

селските райони” 
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изпълнение на стратегията. С Решение № 111/27.06.2017 г. на Старозагорски Окръжен съд се 

вписа промяна на обстоятелствата на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. С Решение № 

214/10.01.2018 г. на Старозагорски Окръжен съд се вписа промяна на обстоятелствата на СНЦ 

„МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

В териториалния обхват на „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково“ са включени 3 

административно обособени териториални единици това са община Мъглиж, община Гурково, 

Община Казанлък извън строителните  граници на гр. Казанлък. Територията на „МИГ-

Мъглиж, Казанлък, Гурково“ обхваща изцяло териториите на граничещи общини. Територията 

е с непрекъснати граници и е включена в списъка със селски райони, съгласно приложение № 1 

на Наредба № 22 от 14.12.2015г.  

Стратегията е многофондова, предвидени са мерки от ПРСР, ОПИК и ОПРЧР. 

Прилагане на многофондово ВОМР позволява на територията да се приложи целенасочена и 

интегрирана политика за съхраняване на спецификата на територията и за преодоляване на 

наличните проблеми. 

Органи за управление на Сдружение МИГ “Мъглиж, Казанлък, Гурково“: 

1. Общо събрание (ОС); 

2. Управителен съвет (УС); 

3. Председател на Управителния съвет; 

4. Изпълнителен директор; 

5. Допълнителни помощни органи, създадени по решение на Управителния съвет. 

Управителният съвет е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. 

Дейността му се ръководи от Председателя на УС. МИГ “Мъглиж, Казанлък, Гурково“ включва 

в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната 

общност. УС се състои от 9 члена - представители на публичния сектор, представители на 

частния сектор и представители на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в 

колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас, 

съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. 

Колективен върховен орган на МИГ „Мъглиж, Казанлък, Гурково” e Общо събрание, 

към настоящият момент се състои от 39 члена, които са представители на заинтересованите 

страни от територията на МИГ. 

� Публичен сектор – 10,26 % 

� Стопански сектор – 43,59 % 

� Нестопански сектор – 46,15 % 

Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство и са спазени всички 

изисквания на чл. 12, ал. 1, т. 5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. да има дял на представителите 

на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на 

нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на 

сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

В периода от 01.01.2018 г. до края на отчетния период 31.12.2018 г. са проведени осем 

заседания на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”: 

1. Управителен съвет на 30.01.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1. Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” за 2017 г.; 

2. Приемане на годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от 

общностите общностите местно развитие (СВОМР) -подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие"  на СНЦ „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” за 2017 г.; 
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3. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание; 

4.Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на Доклад за дейността на 

Управителния съвет за 2017г. за одобрение от Общото събрание; 

5. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на Годишен финансов отчет за 

2017г. за одобрение от Общото събрание. 

 

6. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на Годишен доклад за дейността на 

СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017г., за одобрение от Общото събрание 

7. Приемане на актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2018г. 

8. Други  

2. Управителен съвет на 25.04.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне за одобрение от Общото събрание 

на промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково; 

2. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание; 

3. Други  

3. Управителен съвет на 18.06.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1. Изменя и допълва Устава на Сдружението; 

2. Вписване и на Изпълнителния директор, като представляващ сдружението в Търговския 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; 

3. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание. 

4. Управителен съвет на 01.08.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1. Избор на Изпълнителен директор за СНЦ „МИГ -  МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“, ЕИК 

177022537 при спазване на изискванията на Наредба № 22 по мярка 19.2 съгласно нормативни 

актове свързани с прилагането на подхода ВОМР и вписването му като представляващ 

сдружението в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към 

Агенция по вписванията. 

2. Разни. 

 5. Управителен съвет на 29.08.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Вземане на решение за удължаване срока на кредита с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД; 

2. Вземане на решение за провеждане на конкурс за външни експерти- оценители на проекти 

към СВОМР на МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково и утвърждаване на образци на 

необходимите документи за провеждане на конкурса; 

3. Обсъждане и приемане на актуализирана Индикативната годишна работна програма за 

2018г.; 

4. Обсъждане и приемане на проект на Индикативната годишна работна програма за 2019г.; 

5. Разни. 

6. Управителен съвет на 26.09 .2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Обсъждане и приемане проект на бюджет 2019 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”; 

2. Одобряване на Насоки за кандидатстване с проектни предложения по мярка 7.2. „Подкрепа 

за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

3. Разни. 

7. Управителен съвет на 19.10.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1.  Утвърждаване на окончателен пакет документи за провеждане на процедура за 

предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” , 

финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020; 
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2.  Вземане на решение за публикуване на документите по т.1 в Информационната 

система за управление и наблюдение ( ИСУН 2020 ); 

3.  Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” на мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 

4.  Обсъждане и приемане на актуализирана Индикативната годишна работна програма 

за 2018г. и  2019г.; 

5.  Обсъждане на възможни критерии и тяхното определяне за класиране на проекти с 

равен брой точки за подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

6.  Одобряване на Процедури за кандидатстване с проектни предложения по подмярка 

4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково; 

7.  Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне за одобрение от Общото 

събрание на промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково; 

8. Обсъждане и приемане на покана и дневен ред за свикване на Общо събрание; 

9. Разни. 

8. Управителен съвет на 02.11.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 

1. Утвърждаване на окончателен пакет документи за провеждане на процедура за 

предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.201 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”, 

финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020; 

2. Утвърждаване на окончателен пакет документи за провеждане на процедура за 

предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.217 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020; 

3. Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.201 – „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”; 

4. Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.217 – „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“; 

5.  Разглеждане на подадени заявления за участие в конкурс за избор на външни 

оценители към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” и изготвяне на списък с одобрените лица за външни експерт - оценители; 

6. Разни. 

 

В периода от 01.01.2018 г. до края на отчетния период 31.12.2018 г. са проведени пет 

заседания на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”: 

1. Общо събрание на 26.03.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Приемане на Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 

2017 г.; 

2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 г.; 

3. Приемане на Доклад за дейността на Управителния съвет  за 2017 г.; 

4. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково; 
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5. Други - вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание 

членския внос за 2018 г. 

2. Общо събрание на 04.05.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково; 

2. Други - Промяна в Устава на Сдружението в частта за представителните функции на 

Изпълнителния директор. 

3. Общо събрание на 27.06.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Изменя и допълва Устава на Сдружението. 

2. Вписване и на Изпълнителния директор, като представляващ сдружението в Търговския 

регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. 

4. Общо събрание на 10.09.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
1. Обсъждане на възможни критерии и тяхното определяне за класиране на проекти с равен 

брой точки за мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията на МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково. 

5. Общо събрание на 21.11.2018 г. от 10.00 часа със следния дневен ред: 
             1. Обсъждане на възможни критерии и тяхното определяне за класиране на проекти с 

равен брой точки за подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията на МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

     2. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково; 

             3. Други. 

 

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.  

 

Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен орган или 

на контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния управителен 

орган или на контролния орган на МИГ. 

Екипът на МИГ разработва годишни доклади за мониторинг, годишни доклади за 

изпълнение на  Стратегията.  

 

- Изпълнителен директор  

- Експерт по прилагане на стратегията 

- Технически сътрудник 

- Счетоводител  

Оперативното ръководство по прилагане на СВОМР се осъществява от изпълнителния 

директор на сдружението. Изпълнителният директор e избиран от УС, съгласно условията на 

Наредба 22/2015г. на МЗХ. 

Изпълнителният директор: Отговаря за прилагането на Стратегията за ВОМР при 

спазване на времевия график и действащата нормативна уредба. Изпълнителният директор 

подпомага дейностите на УС и ОС. Оперативно ръководи дейността на екипа на МИГ. Взима 

решение за поканата за прием на  проекти, за осъществяването на наблюдение предлага 

актуализация на стратегията, одобрява разработените доклади за междинна и последваща 

оценка; изготвя и предлага за приемане от УС, на годишна програма за работа на МИГ и 

годишен проектобюджет. Екипа на МИГа изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на 

СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от 

Управляващия орган на ПРСР и ДФЗ-РА; представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 

януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на 
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СМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при 

изпълнението на стратегията;  

Експерт по прилагане на Стратегията: Подпомага изпълнителния директор в подготвянето и 

публикуването на покани за кандидатстване с проекти на територията на МИГ „Мъглиж, 

Казанлък, Гурково“. Експертът оказва методическа помощ при прилагането на СВОМР и 

консултира потенциалните бенефициенти за условията и процедурите за кандидатстване.  

Подготвя и организира задачите на МИГ по предоставянето на информация на потенциалните и 

одобрените получатели на подпомагане по СВОМР. Следи базата данни за постъпилите 

проекти, както и за изпълнението на проекти от Стратегията за ВОМР.  

Технически сътрудник: Получава информация от изпълнителния директор и я свежда до 

знанието на останалите членове на екипа; организира приемането на посетителите, 

подготовката и провеждане на делови срещи, обучения, семинари и други събития. Приема и 

регистрира заявления за кандидатстване.  Създава и поддържа база данни за постъпилите 

проекти по Стратегията за местно развитие, тяхното състояние и движение – поддържа 

проектен архив, включително и в електронен вариант. Протоколира резултатите от проверка за 

административно съответствие и допустимост на проектите, както и от техническата експертна 

оценка и класиране на проектите.  

Счетоводителят: Отговаря за ефективното управление на финансовите средства и средствата 

за прилагане на СМР, в съответствие с българските счетоводни стандарти, изискванията за 

отчетност и управление на средства на организации, регистрирани в обществено полезна 

дейност и изискванията на РА и МЗХ.  

През отчетния период екипа подготвя Актуализиран проект на Индикативната годишна 

работна програма за 2017 г. и Проект на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. 

Подготви и промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие. 

 

3. Реализирани дейности  

3.1. Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Водещ партньор в процеса на разработване на СВОМР е община Мъглиж. Община 

Мъглиж осигури офис оборудване. С Решение № 90 от 08.03.2016 г., Общински съвет Мъглиж 

предостави помещения под наем (Офис, Заседателна зала и архивно помещение). 

 През отчетния период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. екипа изготви следните 

документи и правила: 

• Годишен доклад за извършените дейности, свързани с подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегията за ВОМР” на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” 

за 2017 г.; 

• Годишен  доклад за отчитане изпълнението на  стратегия за водено от общностите 

общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2. "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2017 г.; 

• Изготви Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” за 2017 г.; 

• Изготви Годишен финансов отчет за 2017 г.; 

• Актуализиран проект на Индикативната годишна работна програма за 2018  г. и 

Индикативната годишна работна програма за 2019  г.; 

• Подготвя Заявление за промяна на стратегията за ВОМР – 2 бр.; 

• Провеждане на конкурс за външни оценители; 

• Подготовка на пакет документи за провеждане на процедура за предоставяне на 

безвъзмедна финансова помощ по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, и подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

• Подготовка на пакет документи за провеждане на процедура за предоставяне на 

безвъзмедна финансова помощ по подмярка 8.2 „Достъп до пазара на труда на 

безработни и неактивни лица”, подмярка 9.1 „Инвестиции в подкрепа  на МСП  за 
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иновации” и подмярка 9.2 „Развитие на предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП”; 

• Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.134 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”; 

• Подготовка на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на проекти, 

финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.201 – „МИГ – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” 

• Приемане и одобрение на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на 

проекти, финансирани чрез ВОМР по процедура BG06RDNP001-19.217 – „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково” на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“;  

• Обяви в ИСУН 2020 прием на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

с един краен срок за кандидатстване. 

 

1. Писмо с Изх. № 04-01-1 от 08.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

Изменение на Решение № 89 от 08.03.2016г. на Общински съвет; 

2. Писмо с Изх. № 27-00-2 от 10.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА  относно 

промяна на банкова сметка; 

3. Писмо с Изх. № 27-00-1#1 от 11.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, 

Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР” относно Уведомително писмо с Изх. № 01-

6300/695 от 06.12.2017г.; 

4. Писмо с Изх. № 04-01-3 от 25.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно промяна в състава на колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

5. Писмо с Изх. № 04-01-2 от 25.01.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно промяна в състава на колективния 

управителен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

6. Писмо с Изх. № 27-00-5 от 25.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”- РА относно 

промяна промяна в състава на колективния върховен орган и колективния управителен орган на 

СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

7. Писмо с Изх. № 27-00-6 от 29.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие” – РА, относно 

Договор за кредит № 947 от 11.01.2018 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

8. Писмо с Изх. № 27-00-7 от 30.01.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, относно 

Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки, независимо 

от източника на финансиране за 2016 г. и 2017 г.; 

9. Писмо с Изх. № 04-01-4 от 30.01.2017 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Годишен доклад за извършена 

дейност на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

10. Писмо с Изх. № 04-01-5 от 07.02.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони”, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката и Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти” към МТСП; 

11. Писмо с Изх. № 04-01-6#1 от 20.02.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно документи свързани с промяна на 

колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

12. Писмо с Изх. № 27-00-8#4 от 02.03.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, 

Дирекция „Оторизация на плащанията по ПМРСР” относно Уведомително писмо с изх. № 01-

6300/112 от 22.02.2018 г.; 
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13. Писмо с Изх. № 27-00-9 от 06.03.2018г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА, Дирекция 

„ДПМРСР” относно Списък на планирани, в процес на провеждане и проведени обществени 

поръчки, независимо от източника на финансиране за 2017 г. и 2018 г.; 

14. Писмо с Изх. № 04-01-8 от 10.05.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

15. Писмо с Изх. № 27-02-1 от 27.06.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

заверено копие на застрахователна полица на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

16. Писмо с Изх. № 04-01-8#2 от 24.07.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

16. Писмо с Изх. № 04-01-10 от 06.08.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Изменение в одобрените дейности и 

разходи в бюджета за 2018 г.; 

17. Писмо с Изх. № 04-02-1 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2018 г.; 

18. Писмо с Изх. № 04-02-2 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2019 г.; 

19. Писмо с Изх. № 04-03-2 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката относно актуализирана ИГРП за 

2018 г.; 

20. Писмо с Изх. № 04-03-3 от 31.08.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентноспособност” към Министерство на икономиката относно актуализирана ИГРП за 

2019 г.; 

21. Писмо с Изх. № 04-01-13 от 28.09.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите относно Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” на 

СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково”. 

22. Писмо с Изх. № 04-01-14 от 01.10.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 

планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец октомври 2018 

г.; 

23. Писмо с Изх. № 27-00-13 от 01.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” през месец октомври 2018 г.; 

24. Писмо с Изх. № 04-05-1 от 02.10.2018 г. до Министерство на финансите относно 

съгласуване на проекти на документи по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

СВОМР на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

25. Писмо с Изх. № 04-01-15 от 18.10.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 

планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец ноември 2018 г.; 

26. Писмо с Изх. № 27-00-14 от 18.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните обучения на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, 

Гурково” през месец ноември 2018 г.; 

27. Писмо с Изх. № 27-00-15 от 25.10.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на списък с планирани, в процес на провеждане и проведени обществени поръчки 

и Описателен документ към списъка с планирани обществени поръчки за 2017 г. и 2018 г.; 

28. Писмо с Изх. № 04-01-16 от 09.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 
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BG06RDNP00119-134 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

29. Писмо с Изх. № 04-01-17 от 15.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на информация за 

планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково” през месец 

декември 2018 г.; 

30. Писмо с Изх. № 27-00-16 от 15.11.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА относно 

предоставяне на информация за планираните информационни срещи на СНЦ „МИГ-Мъглиж, 

Казанлък, Гурково” през месец декември 2018 г.; 

31. Писмо с Изх. № 05-01-1 от 20.11.2018 г. до Комисия за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество относно наличие или липса на 

конфликт на интереси, съгласно ЗПКОНПИ; 

32. Писмо с Изх. № 04-02-3 от 29.11.2018 г. до Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” към МТСП относно актуализирана ИГРП за 2019 г.; 

33. Писмо с Изх. № 04-01-18 от 30.11.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 

BG06RDNP00119-201 по подмярка 4.1 „Инвестиции земеделските стопанства“ от СВОМР на 

МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

34. Писмо с Изх. № 04-01-19 от 03.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно Заявление за промяна на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

191 от 29.11.2016 г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”; 

35. Писмо с Изх. № 12-01-1 от 05.12.2018 г. до Изпълнителна агенция „Главна инспекция 

по труда” относно издаване на удостоверения на УС и на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, 

Гурково”; 

36. Писмо с Изх. № 27-00-17#1 от 11.12.2018 г. до Държавен фонд „Земеделие”-РА 

относно предоставяне на допълнителна информация към Уведомително писмо с изх. № 01-

6300/926 от 30.11.2018г.; 

37. Писмо с Изх. № 04-01-21 от 17.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните и 

горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно подготвена процедура № 

BG06RDNP00119-217 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково; 

40. Писмо с Изх. № 04-01-20#1 от 21.12.2018 г. до Министерство на земеделието, храните 

и горите - Дирекция „Развитие на селските райони” относно предоставяне на допълнителна 

информация по Заявление № 19-19-2-01-5/01.10.2018 г. за одобрение на планираните дейности 

и разходи за 2019 г.; 

 

      През отчетния период от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. екипа присъства на следните 

информационни срещи: 

1. Информационна среща на тема „Прилагане на приложимия режим на държавни 

помощи по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. в стратегиите за Водено от общностите 

местно развитие и условия, произтичащи от него” на 18.01.2018 г. от 9.30 часа в залата на 

община Опан; 

2. Обучение на МИГ във връзка с изпълнение на стратегия за ВОМР с финансиране от 

ОПРЧР 2014-2020 г. на 26.01.2018 г. от 10.30 часа в зала „Пресцентър” на МТСП, ул. Триадица 

2, София; 

3. Международна конференция БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР / ВОМР СЛЕД 2020 

Г., организирана съвместно от Министерство на земеделието, храните и горите, Европейска 

ЛИДЕР Асоциация за развитие на селските райони (ЕЛАРД) и Асоциация Българска 

Национална ЛИДЕР мрежа в Курортен комплекс Албена, 4-7 юни 2018 г.; 
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4. Обучение на МИГ във връзка с изпълнение на мерки/операции в Стратегиите за водено 

от общностите местно развитие с финансиране по ОПИК 2014-2020 г. на 04-05.07.2018 г. зала 

«Мусала», Интер експо център, гр. София. 

5. Работна среща във връзка с подадено Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-191 от 29.11.2016 

г. на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” на 12.10.2018 гр. София, среща с УО на ПРСР 

и УО на ОПРЧР в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите - Дирекция 

„Развитие на селските райони”. 

6. Работната среща организирана от УО на ПРСР по прилагане на подхода ВОМР на 12 и 

13 декември в гр. София в хотел Рамада с участие на представители от УО на ОПИК, УО на 

ОПРЧР, ДФЗ  и ЦКЗ. 

 

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) 

Не приложимо 

- 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. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе шест 

двудневни обучения на местните лидери и уязвимите групи за разясняване на условията за 

кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на следните дати: 

На 22 и 23 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: „Подготовка на проектни 

предложения и работа с ИСУН 2020 по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 

2014-2020 г.  . 

На 24 и 25 октомври 2018 г. в с. Копринка на тема: „Подготовка на проектни 

предложения и работа с ИСУН 2020 по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентноспособност” 2014-2020 г. 

По време на обученията, участниците подробно бяха запознати с добрите практики при 

разработването на проектни предложения по ОП РЧР и ОПИК. Лекторът обърна внимание на 

източниците на информация за потенциалните бенефициенти, откъдето могат да проследяват 

актуалните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в изпълнение на 

Стратегията за ВОМР. 

 Бенефициентите бяха запознати със структурата на Условията за кандидастване по ОП 

РЧР и ОПИК и по-специално със самоопределяне на статут като допустими кандидати, 

внимателен прочит на допустими и недопустими дейности за финансиране, изискване за 

наличие на финансов капацитет, специфични моменти при оценката на административно 

съответствие и допустимост, както и на етап техническа и финансова оценка. В хода на 

обучението местните лидери бяха запознати с ИСУН 2020. Обучаемите придобиха умения за 

създаване на профил в системата, създаване на нов формуляр за кандидатстване по отворена за 

прием на проектни предложения процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Беше извършена симулация на разработване на проектно предложение с оглед придобиване на 

практически умения от страна на обучаваните лица за работа със системата и едновременно с 

това да се формират умения за боравене с наличната информация в Условията за 

кандидатстване и приложенията към тях. 

На 06 и 07 ноември 2018 г.  в град Гурково на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ по 

по Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 2020.  
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На 08 и 09 ноември 2018 г.  в с. Копринка на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 

2020. 

В рамките на обученията по ОПРЧР и ОПИК участниците бяха запознати с реда за 

кандидатстване пред МИГ по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

които биха могли да бъдат реализирани в изпълнение на мерките 8.1, 8.2, 8.3, 9.1. и 9.2. от 

Стратегия за ВОМР. На местните лидери се обърна внимание на изискването за принадлежност 

на потенциалните кандидати по голяма част от процедурите към основна икономическа 

дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия 2014-2020. Обучаемите лица, под ръководството на лектора разработиха 

и попълниха бизнес-планове, приложими по процедурите за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по СВОМР. Местните лидери се запознаха с възможностите и изискванията 

на ИСУН 2020 при подаване на проектни предложения по процедури за ПБФП по ОПРЧР и 

ОПИК в изпълнение на горепосочените мерки на Стратегия за ВОМР.    

На 15 и 16 ноември 2018 г. в град Гурково на тема: „Подготовка на проектни 

предложения по Програма за „Развитие на селските райони” 2014-2020 г. 

По време на обученията подробно бяха представени възможностите и условията за 

финансиране на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР, както и актуалните към момента 

нормативни изисквания за допустимост на кандидатите, обектите, дейностите и разходите.  

Експерт-консултант даде практически насоки и примери за разработване на проектна 

или бизнес идея, както и за целия процес на подготовка и кандидатстване – заявление в ИСУН 

2020, необходими документи за прилагане, договаряне, изпълнение и отчитане на проект, 

финансови условия; примери за успешни проекти и за често допускани грешки. Участниците 

получиха  отговори на всички поставени от тях въпроси. 

В обученията взеха участие представители от стопански, нестопански и публичен сектор 

от територията на трите общини и са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 година и Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г. 

На 22 и 23 ноември 2018 г.  в гр. Мъглиж на тема: Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Програма за „Развитие на селските райони” 2014-2020 г. и работа с ИСУН 2020. 

Във връзка с електронното кандидатстване чрез ИСУН 2020, на участниците беше 

показано от къде да изберат процедурата, по която искат да подадат проект, как да си създадат 

профил в системата, беше разгледан примерен формуляр за кандидатстване и беше обяснено 

как се попълва. Специално внимание беше обърнато на бизнес плана, който всички кандидати 

ще трябва да представят по подмерките 4.1, 4.2 и 6.4. В двата дни на обучението бяха обсъдени 

проектните идеи на участниците и присъстващите получиха практически съвети за 

подготовката на техните проектни предложения. Бяха обсъдени критериите за оценка по всяка 

от мерките и разгледани подробно документите, които кандидатите ще трябва да представят с 

проектното предложение по ПРСР.  

 В обученията взеха участие представители от стопански, нестопански и публичен сектор 

от територията на трите общини и са в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

– 2020 година и Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г.  

СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе две двудневни обучения на екипа и 

колективния върховен орган на следните дати: 

На 17 и 18 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП по Програма за „Развитие на селските райони” и Набиране и оценка на 

постъпили проектни предложения по Програма „Развитие на селските райони” . 

На 29 и 30 октомври 2018 г. в град Мъглиж на тема: Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП, набиране и оценка на постъпили проектни предложения по Оперативна 
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програма „Развитие на Човешките ресурси” 2014-2020 г. и Разработване на процедури за 

предоставяне на БФП, набиране и оценка на постъпили проектни предложения по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020 г. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе двадесет 

еднодневни информационни срещи на местните лидери и уязвимите групи за разясняване на 

условията за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на следните дати  19.11.2018 г. – с. Тулово и с. Ягода 

                                                 20.11.2018 г. – с. Конаре и с. Паничерево 

                                                 28.11.2018 г. – гр. Шипка и с. Шейново 

                                                 29.11.2018 г. – с. Дъбово и с. Ветрен 

      30.11.2018 г. – с. Розово и с. Ръжена 

      04.12.2018 г. – гр. Крън и с. Енина 

      05.12.2018 г. – с. Дунавци и с. Голямо Дряново 

                                                 06.12.2018 г. – с. Сливито и с. Зимница 

      07.12.2018 г. – с. Юлиево и с. Шаново 

                                                 10.12.2018 г. – с. Бузовград и с. Ясеново 

Заинтересованите страни присъстващи на срещите бяха запознати с подмерките 

включени в СВОМР – допустими кандидати, допустимите  дейности, допустимите за 

финансова помощ, бюджет на приема, минимален и максимален размер на финансовата помощ, 

предоставяна за проект, критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест и  

представяне на условията за кандидатстване и  изискванията към придружаващите документи. 

През отчетния период СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково” проведе следните шест 

обществени обсъждания: 

На 16.03.2018 г., на 25.04.2018 г. и на 13.11.2018 г. са проведени обществено обсъждане 

проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на 

територията на общините Мъглиж, Казанлък, Гурково, изпълнявана съгласно Споразумение № 

РД 50-191/29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  

Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., 

Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 

г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 

г. Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т. 2 и т. 5 от Споразумение № РД 50-

191/29.11.2016 г. С тях се цели да се отстранят допуснати очевидни технически грешки, 

минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта. 

На 26.09.2018 г. във връзка с обсъждане на проект на документация във връзка 

предстоящото обявяване на процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ на СНЦ "МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково". 

На 22.10.2018 г.  във връзка с обсъждане на проект на документация Обществено 

обсъждане на проект на документация във връзка предстоящото обявяване на процедура за 

подбор на проектни предложения по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства “ на 

СНЦ "МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково" и във връзка предстоящото обявяване на процедура за 

подбор на проектни предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” на СНЦ "МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково".  

 

              - за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с изпълнение на заложените дейности в бюджета за 2018 г. на Сдружението и 

съгласно изискванията в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014 - 2020 г., се изготвиха  

� информационна книжка,  подпомагащи потенциалните получатели на финансова помощ 

при разработване на проекти - общ тираж 1200 книжки; 
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� дизайн, предпечат и печат на информационни папки А4 с джоб 4+0 цвята картон хром 

мат- 500 бр.; 

� рекламни химикали с UV печат цветно лого - 500 бр.; 

� рекламни USB флаш памет 16 GB с UV печат цветно лого - 100 бр.; 

� рекламни чадъри (не сгъваеми) с печат на лого - 40 бр.; 

� рекламни чанти за документи с печат монохром лого- 100 бр.; 

� рекламни стенни часовници с печат на цветно лого- 40 бр.; 

� визитни картички многоцветни перлен картон 295 гр. – 500 бр. 

� Информационни тефтери – 500 бр.; 

� Трисекционни календари - 500 бр. 

 

 Публикуване на покани за провеждане на предстоящите обучения на СНЦ „МИГ -

Мъглиж, Казанлък, Гурково”, информация от проведените обучения и публикуване на обява за 

прием по подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и обява по подмярка 

подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, и подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:  

1. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 11.10.2018 г. – 1 бр. публикация 

2. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 01.11.2018 г. – 1 бр. публикация 

3. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 08.11.2018 г. – 1 бр. публикация 

4. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 15.11.2018 г. – 2 бр. публикации 

5. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 22.11.2018 г. – 1 бр. Публикация 

6. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 29.11.2018 г. – 1 бр. Публикация 

7. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 06.12.2018 г. – 2 бр. Публикация 

8. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 13.12.2018 г. – 1 бр. Публикация 

9. Регионален седмичник „ДОЛИНА” от 20.12.2018 г. – 1 бр. Публикация 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

 

№ 

Планирана 

дейност 

съгласно 

заявление/з

аповед за 

одобрение 

на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание 

на 

дейността 

Един

ица 

мярк

а 

Бр

ой 

еди

ни

ци 

Единичн

а цена, 

лв. 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейност

та 

Обща 

стойност 

на 

извърше

ните 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 
Изплатена 

финансова 

помощ, лв.               ДА/НЕ   

  

Разходи за 

заплати, 

както и 

задължите

лни по 

силата на 

нормативе

н акт 

разходи за 

социални и 

Разходи за 

заплати на 

екипа и 

разходи за 

социални и 

здравни 

осигуровки 

и за сметка 

на 

работодате месец 12 8 917,50 107 010 ДА 106 880,50 80 160,39 
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 здравни 

осигуровки 

за 

персонала, 

обезщетени

я за 

временна 

неработосп

особност и 

други, 

дължими 

от 

работодате

ля - чл. 9, 

ал. 2, т. 1 

ля 

  

НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ 

(чл.5 т.3 от 

Наредба 1, 

чл.6 ал.2 - 

15 % от 

разходите 

по т.1) 

3. разходи 

за услуги 

непряко, 

свързани с 

прилаганет

о на 

стратегият

а (правни, 

счетоводни

, 

одиторски 

и други);  

5. разходи 

за наем на 

офис; 

6. разходи 

за 

комуникац

ия и 

външни 

услуги 

(телефон, 

интернет, 

пощенски 

услуги, 

куриерски 

услуги, 

топло- и 

електроене

ргия, вода, 

охрана на 

офиса, 

електронен 

подпис и 

други); 

опрос

тен 

разхо

д 

% 15,00 16 051,50 

ДА 15758,19 11729,53 
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8. разходи 

за 

закупуване 

на офис 

консумати

ви и 

канцеларск

и 

материали; 

10. разходи 

за наем на 

лек 

автомобил 

с под 150 

к.с. и с над 

5+1 места 

за МИГ, 

които 

нямат 

закупен 

лек 

автомобил 

по реда на 

тази 

наредба 

или на 

Наредба № 

23 от 2009 

г.; 

12. разходи 

за 

закупуване 

на гориво 

за лек 

автомобил; 

18. други 

непредвид

ени 

оперативн

и разходи, 

необходим

и за 

функциони

рането на 

офиса. 
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Разходи за 

външни 

услуги, 

възнаграж

дения и 

осигуровки

, дължими 

от МИГ на 

експерти 

(физически 

или 

юридическ

и лица), 

свързани с 

прилаганет

о на 

стратегият

а 

(оценители, 

консултант

и, външни 

експерти и 

други) - чл. 

9, ал. 2, т. 2 

3.1. 

Разходи за 

външни 

услуги, 

възнаграж

дения и 

осигуровки

, дължими 

от МИГ на 

експерти 

(физически 

или 

юридическ

и лица), 

свързани с 

прилаганет

о на 

стратегият

а 

(оценители

, 

консултант

и, външни 

експерти и 

други);  
човек

одни 45 100,00 4 500,00 ДА 4500 0 
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3.2. 

Разходи за 

възнаграж

дения и 

осигуровки

, дължими 

от 

работодате

ля на 

експерти, 

свързани с 

прилаганет

о на 

стратегият

а - 

оценители

. Цена за 

оценка на 

1 проект 

от един 

оценител - 

120 

лв.(всеки 

проект се 

оценява 

от 2 бр. 

оценители

). 

(Единична

та 

стойност е 

обща за 

АСД и 

ТФО) 

оцене

н 

проек

т 60 240,00 14 400,00 НЕ 0 0 

  

  

3.3. 

Разходи за 

хонорари 

на 

секретар и 

Председате

л на КИПП 

човек

одни 30 50,00 1 500,00 НЕ 0 0 
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Разходи за 

командиро

вки на 

екипа и 

членовете 

на 

колективн

ия 

върховен 

орган на 

МИГ 

съгласно 

Наредбата 

за 

командиро

вките в 

страната, 

приета с 

Постановл

ение № 72 

на 

Министерс

кия съвет 

от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 

от 1987 г.) 

и 

Наредбата 

за 

служебните 

командиро

вки и 

специализа

ции в 

чужбина, 

приета с 

Постановл

ение № 115 

на 

Министерс

кия съвет 

от 2004 г. 

(ДВ, бр. 50 

от 2004 г.) - 

чл. 9, ал. 2, 

т. 4 

  

за 

годин

а 

1 2 000,00   2 000,00   

ДА 1984,71 1341,29 
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Разходи за 

закупуване 

на един лек 

автомобил 

с под 150 

к.с. и с над 

5+1 места 

на 

стойност до 

30 000 лв. 

за МИГ, 

които 

нямат 

закупен 

лек 

автомобил 

по реда на 

Наредба № 

23 от 2009 

г. за 

условията 

и реда за 

предоставя

не на 

безвъзмезд

на 

финансова 

помощ по 

мярка 

„Прилаган

е на 

стратегии 

за местно 

развитие“ 

и по мярка 

„Управлен

ие на 

местни 

инициатив

ни групи, 

придобива

не на 

умения и 

постигане 

на 

обществена 

активност 

на 

съответнат

а 

територия 

за местните 

5.1. 

Разходи за 

закупуване 

на един 

лек 

автомобил 

с под 150 

к.с. и с над 

5+1 места 

брой 1 30 000,00   30 000,00   

ДА 29990 29990 
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инициатив

ни групи, 

прилагащи 

стратегии 

за местно 

развитие“ 

от 

Програмат

а за 

развитие 

на селските 

райони за 

периода 

2007 – 2013 

г. (ДВ, бр. 1 

от 2010 г.), 

наричана 

по нататък 

„Наредба 

№ 23 от 

2009 г.“, и 

разходи за 

техническо 

обслужване 

и годишни 

винетни 

такси за 

лек 

автомобил, 

закупен по 

реда на 

тази 

наредба и 

Наредба № 

23 от 2009 

г.; -  чл. 9, 

ал. 2, т. 9; 

  

  

5.2. 

Разходи за 

техническо 

обслужван

е и 

годишни 

винетни 

такси за 

лек 

автомобил 

за 

годин

а 

1 1 000,00   1 000,00   

  866,94 266,94 
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Разходи за 

застрахова

не на 

закупени 

след 

подписване 

на 

споразумен

ието за 

изпълнение 

на 

стратегия 

дълготрайн

и 

материалн

и активи 

по реда на 

тази 

наредба -  

чл. 9, ал. 2, 

т. 11 

6.1. 

Разходи за 

застрахова

не на ДМА 

за 

годин

а 1 2 000,00 2 000,00   1430,82 1282,89 

  

Разходи за 

обучения 

на екипа и 

членовете 

на 

колективн

ия 

върховен 

орган във 

връзка с 

прилаганет

о на 

стратегият

а за местно 

развитие -  

чл. 9, ал. 2, 

т. 13 

7.1. 

Двудневно 

обучение 

(или две 

еднодневн

и) – зала, 

кафе-

паузи, 

консумати

ви и 

хартия, 

лектор (за 

най-малко 

десет 

участници)

(Обучения

, свързани 

с ИСУН се 

организир

ат от МС 

и са 

безплатни

) 
брой 2 1 220,00 2440,00   2440 0 
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7.2. Такси 

за участие 

на екипа в 

обучение 

по 

прилагане 

на 

актуална 

нормативн

а уредба, 

ЗОП, 

държавни 

помощи и 

др. 

необходим

и за 

повишаван

е на 

капацитета 

на екипа на 

МИГ брой 3 200,00 600,00   0 0 

  

Разходи за 

участие на 

МИГ в 

дейности 

на 

Националн

ата и на 

Европейск

ата селска 

мрежа за 

развитие 

на селските 

райони 

както и на 

Европейск

ата ЛИДЕР 

асоциация 

и други 

асоциации 

на МИГ - 

чл. 9, ал. 2, 

т. 15 

8.1. 

Разходи за 

участие на 

МИГ в 

дейности 

на 

Националн

ата и на 

Европейск

ата селска 

мрежа за 

развитие 

на 

селските 

райони 

както и на 

Европейск

ата ЛИДЕР 

асоциация 

и други 

асоциации 

на МИГ 

за 

годин

а 1 500,00 500,00   240 240 
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Финансови 

разходи, в 

т. ч. 

банкови 

такси за 

управление 

на сметки, 

такси за 

издаване 

на 

изискуеми 

документи- 

чл. 9, ал. 2, 

т. 16 

9.1. 

Финансови 

разходи, в 

т. ч. 

банкови 

такси за 

управление 

на сметки, 

такси за 

издаване 

на 

изискуеми 

документи 

за 

годин

а  1 2 500,00 2 500,00   1617,2 1292,2 

    

1.1. 

Разходи за 

такса за 

домейн и 

хостинг 

годин

а  1 120,00 120,00   106,4 106,4 

    

 1.2. 

Поддръжка 

на 

интернет 

страница месец 12 140,00 1 680,00   1680 1260 
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Разходи за 

популяриз

иране, 

информира

не и 

публичност 

- чл. 9, ал. 

3, т. 2 

1.3. 

Създаване 

и 

реализиран

е на 

публикаци

и в 

печатни и 

електронни 

медии и 

излъчвания 

в радио- и 

телевизион

ни медии 

на покани 

за 

организира

ни събития 

и други, 

свързани с 

популяриз

иране 

дейността 

на МИГ 

публи

кации 12 233,00 2 796,00   2563 0 

    

1.4.  

Разходи за 

отпечатван

е на 

информаци

онна 

книжка,  

подпомага

щи 

потенциал

ните 

получатели 

на 

финансова 

помощ при 

разработва

не на 

проекти - 

общ тираж 

1200 

книжки брой 

120

0 8,00 9 600,00   9600 9600 
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1.5. 

Разходи за 

дизайн, 

предпечат 

и печат на 

информаци

онни 

тефтери брой 500 10,00 5 000,00   5000 0 

    

1.6. 

Разходи за 

дизайн, 

предпечат 

и печат на 

пълноцвет

ни папки брой 500 3,00 1 500,00   1500 1500 

    

1.7. 

Разходи за 

химикали  брой 500 2,60 1 300,00   1300 1300 

    

 1.8. 

Разходи за 

флаш 

памет брой 100 17,41 1 741,00   1741 1741 

    

1.9. 

Разходи за 

изработван

е на 

рекламни 

материали 

свързани с 

популязира

не  

дейността 

на МИГ - 

чадъри 

брой 40 10,00 400,00   400 400 

    

1.10. 

Разходи за 

изработван

е на 

рекламни 

материали 

свързани с 

популязира

не  

дейността 

на МИГ - 

рекламни 

чанти за 

документи 

брой 100 20,00 2 000,00   2000 2000 
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1.11. 

Разходи за 

изработван

е на 

рекламни 

материали 

свързани с 

популязира

не  

дейността 

на МИГ - 

рекламни 

часовници 

стенни 
брой 40 19,40 776,00   776 776 

    

1.12. 

Разходи за 

изработван

е на 

рекламни 

материали,  

свързани с 

популяриз

иране 

дейността 

на МИГ - 

визитни 

картички 
брой 500 0,46 230,00   230 230 

    

1.13. 

Разходи за 

дизайн, 

предпечат 

и печат на 

календари брой 500 5,90 2 950,00   2950 0 
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Разходи за 

организира

не на 

обучения, 

семинари и 

информаци

онни 

срещи за 

местни 

лидери и за 

уязвими 

групи и 

застрашен

и от 

бедност 

целеви 

групи - чл. 

9, ал. 3, т. 3 

2.1.  

Разходи за 

организира

не на 

двудневно 

обучение 

(или две 

еднодневн

и) – зала, 

кафе-

паузи, 

консумати

ви и 

хартия, 

лектор (за 

най-малко 

20 

участници) брой 6 1 620,00 9 720,00   9720 0 

    

2.2. 

Разходи за 

организира

не на 

еднодневн

а 

среща/мер

оприятие – 

зала, кафе-

паузи, 

консумати

ви и 

хартия (за 

най-малко 

10 

участника) 
брой 15 210,00 3 150,00   3150 0 

    

2.3. 

Разходи за 

организира

не на 

еднодневн

а 

среща/мер

оприятие – 

зала, кафе-

паузи, 

консумати

ви и 

хартия (за 

най-малко 

20 

участника) 
брой 5 380,00 1 900,00   1900 0 
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 ОБЩО 

 

   229364,50  210324,8 145216,6 

 

 

 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за 

тяхното отстраняване. 

Не приложимо 

 

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

1. Местната общност е по-информирана и има по-голямо търсене на експертни консултации от 

МИГ. 

2. По-ефективни са индивидуалните консултации лице в лице. 

 

13. Приложения  
 

 

 18.01.2019 г.                                       Господин Господинов: /П/ 

 гр. Мъглиж                                   Председател на СНЦ „МИГ - Мъглиж, Казанлък, Гурково”

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 70  50 120 

Брой на участниците в 

обучения 
 120  150 270 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

 107  100 207 
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