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

 

 

  

 

 

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 

01.01.2019 г. – 31.12.2019 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

  
 

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

селските райони” 

 

mailto:mig.mkg2016@gmail.com
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1. Управление на Местната инициативна група. 

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

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

такива)  

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 

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 СНЦ „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 % 

 

 

 

 

 

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.  

 



 3 

Екипът по изпълнение на стратегията се състои от четирима служители, в т.ч. изпълнителен 

директор, експерт по прилагане на стратегията, счетоводител и технически сътрудник. Всички 

служители работят в офиса на сдружението в гр. Мъглиж и са наети на пълно работно време – 

осем часа. Всички служители отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредба 22 от 14-ти 

декември 2015 година.  

На 25.02.2019 г. е обявен конкурс за избор на Изпълнителен директор, тъй като г-жа Радостина 

Вълкова е подала предизвестие за прекратяване на трудови правоотношения, считано от 

01.04.2019 г. 

Предприеха се действия за обявяване на конкурс за избор на изпълнителен директор, като 

краен срок за подаване на документи се конкретизира 07.03.2019 г. В срока за подаване на 

документи е получена една кандидатура от г-н Станислав Иванов Гавазов. На 12.03.2019 г. на 

редовно заседание на Колективния управителен орган с Протокол № 25 и Решение № 87, след 

като се запознаха с документите представени от г-н Станислав Гавазов и констатираха, че 

отговаря на изискванията на чл. 13 от Наредба 22 е избран за Изпълнителен директор на СНЦ 

„МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“. На 28.06.2019 г. е получено писмо от Министерството на 

земеделието, храните и горите относно одобряване назначаването на служител на длъжност 

Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“. 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

През отчетния период са проведени петнадесет заседания на Колективния управителен 

орган и две заседания на Колективния върховен орган на сдружението.  

Всички протоколи от заседанията на КУО и КВО са качени на сайта на СНЦ „МИГ – 

Мъглиж, Казанлък, Гурково“ http://mig-mkg.bg/. 

През периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. оценка преминаха три процедури за 

подбор на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони - подмярка 7.2. 

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

мащаби инфраструктура“, подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства“ и по 

подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. 
На 27.12.2019 г. е активирана процедура от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ по подмярка 8.2 „Достъп до пазара на труда на безработни и неактивни 

лица“  от стратегията за ВОМР с краен срок за кандидатстване 30.01.2020 г. 

 

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 популяризиране, информиране и публичност: 

През целия период от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. екипа на СНЦ „МИГ -Мъглиж, 

Казанлък, Гурково“ е популяризирал СВОМР, конкретни информационни събития: 

 

На 31 август и 1 септември 2019 г. се проведе годишно информационно събитие - 

празник на МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково. 

Празника бе открит от специалния гост на събитието със Спектакъл на СНЦ 

„Багатур“, за което прилагаме снимков материал. Членовете на школата показаха елементи 

от обучението в строй, стрелба с лък, демонстрираха древни бойни похвати с традиционни 

оръжия – меч, щит, бич. Името на прабългарската школа за оцеляване не е избрано случайно. 

В миналото „багатур“ е означавало висш войн, а членовете на школата възстановяват 

древните традиции, българските ценности и обучителната система на предците 

ни. Участието в спектакли и демонстрации е част от дейността на „Бага-тур“. На тях 

http://mig-mkg.bg/
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членовете на школата са облечени с облекла, близки до автентичните за предците ни. 

Въоръжени са с реплики на оръжията, за които има сведения, че са ползвани от 

прабългарите. Всичко това се показва в една атрактивна форма с музика и текст. 

В края на празника се проведе празнична заря, с която приключи първият ден на 

събитието. 

За дните на провеждане на празника бяха наети 6 бр. шатри, за гостите на празника 

се погрижиха ди-джей с водещ и аниматор за най-малките. 

На празника участваха местни занаятчии, които представиха предмети изработени 

на ръка, художници, които изложиха своите картини. 

В рамките на дните на провеждане на събитието се предоставиха шатри за рекламни 

материали на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, за популяризирането на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие. 

- 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 

Организация и реализиране на следните информационни срещи и брой обучени 

лица:  

➢ На 13 и 14.02.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ 

град Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи – 21 участника; 

➢ На 13.09.2019 г. в НЧ «Войвода Генчо Къргов-1920» - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 13.09.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ град 

Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи – 10 участника; 

➢ На 16.09.2019 г. в град Крън – брой участници местни лидери, уязвими групи и 

застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 16.09.2019 г. в град Мъглиж, ДЦ „Зорница“ – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 25.10.2019 г. в ПК „Възраждане“ село Тулово - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 25.10.2019 г. в ПК „Отдих“ село Ягода- брой участници местни лидери, уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 28.10.2019 г. в НЧ ”Народна просвета-1889” село Ветрен - брой участници местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 28.10.2019 г. в НЧ «Развитие – 1921» село Дъбово - брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 25.11.2019 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“ град 

Мъглиж – брой участници местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи – 10 участника; 

➢ На 25.11.2019 г. в НЧ "Пробуда - 1920" в с. Копринка- брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 29.11.2019 г. в град Мъглиж, ДЦ „Зорница“ – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 
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➢ На 29.11.2019 г. в НЧ „Светлина-1861” в град Шипка – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 11 участника; 

➢ На 18.12.2019 г. в НЧ «Заря – 1905» с. Тулово – брой участници местни лидери, уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 18.12.2019 г. в НЧ «Гео Милев – 1926» с. Ягода - – брой участници местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 19.12.2019 г. в НЧ «Войвода Генчо Къргов-1920» гр. Гурково - брой участници 

местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника; 

➢ На 19.12.2019 г. в НЧ ”Народна просвета-1889” село Ветрен - брой участници местни 

лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи – 10 участника. 

 

➢ Организация и реализиране на следните обучения и брой обучени лица:  

➢               1. На 06.12.2019 г. в гр. Мъглиж, ДЦ „Зорница“ и на 23.12.2019 г. в НЧ «Войвода 

Генчо Къргов-1920» гр. Гурково по „Подготовка, изпълнение и отчитане на 

проектни предложения по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г." -  23 

участника - представители на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи; 

➢               2. На 09.12.2019 г. в гр. Мъглиж, ДЦ „Зорница“ и на 13.12.2019 г. в НЧ "Пробуда 

- 1920" в с. Копринка по „Подготовка, изпълнение и отчитане на проектни 

предложения по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г." - 24 

участника - представители на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи; 

➢               3. На 16.12.2019 г. в НЧ "Пробуда - 1920" в с. Копринка и на 20.12.2019 г. в НЧ 

«Войвода Генчо Къргов-1920» гр. Гурково по „Подготовка, изпълнение и отчитане на 

проектни предложения по мерки от СВОМР и Ред за кандидатстване пред МИГ по 

Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г."- 27 

участника - представители на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност 

целеви групи. 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

№ Дейност 
Описание на 

дейноста 

Единица 

мярка 

Бр

ой 

еди

ни

ци 

Единич

на 

цена, 

лв. 

Обща 

стойност, 

лв. 

Извърш

ване на 

дейностт

а 

Обща 

стойност 

на 

извършени

те разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

ДА/НЕ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Разходи за заплати, 

както и 

задължителни по 

силата на 

нормативен акт 

Разходи за 

възнаграждения на 

екипа 

месец 12 7 500,00    90 000,00    

ДА 88663,25 0 
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разходи за 

социални и здравни 

осигуровки за 

персонала, 

обезщетения за 

временна 

неработоспособност 

и други, дължими 

от работодателя - 

чл. 9, ал. 2, т. 1 

1.5. Социални и 

здравни осигуровки 

за персонала и 
обезщетения за 

временна 

неработоспособност, 
дължими от 

работодателя. 

месец 12 1 419,00    17 028,00    

ДА 16834,23 0 

2 

Разходи - чл. 5, т. 3 

в съответствие с 

чл. 67, параграф 1, 

буква „г" от 

Регламент (ЕС) № 

1303/2013 г. за 

непреки разходи 

съгласно чл. 9, ал. 

2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 

и 18 

До 15 на сто от 
определените 

разходи по чл. 9, ал. 
2, т. 1 

за година 1   16 054,20    

ДА 11146,4 0 

3 

Разходи за разходи 

за външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от МИГ 

на експерти 

(физически или 

юридически лица), 

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, 

външни експерти и 

други) - чл. 9, ал. 2, 

т. 2 

3.1. Възнаграждения 

и осигурителни 

вноски по 
граждански 

договори: на  

оценители на КППП 
- председател,  

секретар, член на 

общото събрание 

човекоден 100 80,00    8 000,00    

ДА 2366,74 0 
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3.2. Възнаграждения 

и осигурителни 

вноски, дължими за 

оценката на ПП 

Планирането е 
извършено на база 

на следните разчети: 

а) Брой оценки = 
Брой оценени 

проекти Х Брой 

оценители Х Брой 
етапи на  оценка: 

Етап ОАСД =  40 

проектни 
предложения от 

двама оценители или 

80 на брой оценки; 
Етап ТФО  = 40 

проектни 

предложения от 

двама оценители или 

80 на брой оценки 

или общо 160 броя 
оценки); 

брой 

оценки 

160 100,00    16 000,00    

ДА 4008 0 
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3.3. Външни услуги, 

възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от МИГ на 

експeрти (физически 
или юридически 

лица), свързани с 

прилагането на 
стратегията - 

консултанти, 

външни експерти и 
други 

човекоден 45 100,00    4 500,00    

НЕ 0 0 
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4 

Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган на 

МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 

72 на 

Министерския 

съвет от 1986 г. 

(ДВ, бр. 11 от 1987 

г.) и Наредбата за 

служебните 

командировки и 

специализации в 

чужбина, приета с 

Постановление № 

115 на 

Министерския 

съвет от 2004 г. 

(ДВ, бр. 50 от 2004 

г.) - чл. 9, ал. 2, т. 4 

Командировки на 

територията на МИГ 

и в страната за екипа  

и членове на КВО,  

свързани с 
необходимостта от 

посещения, работни 

срещи, КИП,  срещи 
с ДФЗ - РА, МЗХГ, 

други МИГ или 

други институции, 
участие в срещи на 

НСМ, за обучения на 

екипа извън 
територията и др.,  

съгласно Наредбата 

за командировките в 
страната, приета с 

Постановление № 72 

на Министерския 

съвет от 1986 г. (ДВ, 

бр. 11 от 1987 г.) и 

Наредбата за 
служебните 

командировки и 

специализации в 
чужбина, приета с 

Постановление № 

115 на 
Министерския съвет 

от 2004 г. (ДВ, бр. 50 

от 2004 г.)   

за година 1 5 000,00    5 000,00    

ДА 943,33 0 

5 

Разходи за 

закупуване на офис 

техника, в т. ч. 

правен и 

счетоводен софтуер 

и офис оборудване 

и обзавеждане - чл. 

9, ал. 2, т. 7 

5.1.  Устройство за 
мрежово съхранение 

и споделяне на 

файлове с монтиран 
твърд диск и 

капацитет за 

съхранение на данни 

брой 1 782,82    782,82    

НЕ 0 0 

5.2. Софтуер за 

регистър на лични 
данни  

брой 1 0,00    0,00    

НЕ 0 0 
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5.3. Бързо сканиращ 

скенер 
брой 1 1 556,90    1 556,90    

НЕ 0 0 

5.4. Компютърна 

конфигурация с 
офис пакет 

брой 2 1 914,00    3 828,00    

ДА 3828 0 

5.5. 
Мултифункционално 

устройство 

брой 1 4 399,00    4 399,00    

ДА 4399 0 

5.6. Метален шкаф 
за документи 

брой 2 400,00    800,00    

НЕ 0 0 

5.7. Мобилни 
телефони - смартфон 

брой 4 515,00    2 060,00    

ДА 1545 0 

5.8. Хладилник брой 1 279,00    279,00    

ДА 279 0 

6 

Разходи за 

техническо 

обслужване и 

годишни винетни 

такси за лек 

автомобил-  чл. 9, 

ал. 2, т. 9 

Техническо 

обслужване и 
годишни винетни 

такси за лек 

автомобил 

за година 1 1 000,00    1 000,00    

ДА 670,35 0 

7 

Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

споразумението за 

изпълнение на 

стратегия 

дълготрайни 

материални активи 

по реда на Наредба 

№ 1 ДМА-  чл. 9, 

ал. 2, т. 11 

Застраховка на лек 

автомобил 
за година 1 1 500,00    1 500,00    

ДА 1428,14 0 

Застраховане на 

ДМА  
за година 1 500,00    500,00    

ДА 337,37 0 
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8 

Разходи за 

обучения на екипа 

и членовете на 

колективния 

върховен орган във 

връзка с 

прилагането на 

стратегията за 

местно развитие -  

чл. 9, ал. 2, т. 13 

Двудневно обучение 

(или две 

еднодневни) – зала, 
кафе-паузи, 

консумативи и 

хартия, лектор (за 
най-малко десет 

участници) 

брой 2 1 220,00    2 440,00    

НЕ 0 0 

Такси за участие на 
екипа в обучение по 

прилагане на 

актуална нормативна 

уредба, ЗОП, 

държавни помощи и 

др. необходими за 
повишаване на 

капацитета на екипа 

на МИГ 

брой 6 300,00    1 800,00    

ДА 690 0 
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9 

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 -  чл. 9, ал. 

2, т. 14 

Публични 
отношения на екипа 

и членовете на КВО 

за не по-малко от 6 
човека  за 

подобряване на 

административния 
капацитет на МИГ-

4-дневно  посещение 

в чужбина в страна-
член на ЕС за обмен 

на добри практики  

година 1 
12 

000,00    
12 000,00    

НЕ 0 0 

10 

Разходи за участие 

на МИГ в дейности 

на Националната и 

на Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските райони, 

както и на 

Европейската 

ЛИДЕР асоциация 

и други асоциации 

на МИГ -  чл. 9, ал. 

2, т. 15 

Участие на МИГ в 

дейности на 

Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 
селските райони, 

както и на 

Европейската 
ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на 

МИГ  

година 1 2 500,00    2 500,00    

ДА 360 0 
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11 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси за 

управление на 

сметки, такси за 

издаване на 

изискуеми 

документи -  чл. 9, 

ал. 2, т. 16 

Банкови такси за 

управление на 
сметки и такси за 

издаване на 

изискуеми 
документи  

година 1 2 500,00    2 500,00    

ДА 328,2 0 

12 

Разходи за 

мониторинг и 

оценка на 

стратегията за 

ВОМР за 

изпълнение на 

задълженията на 

МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква 

„ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 -  чл. 

9, ал. 2, т. 17 

Мониторинг и 
оценка на СВОМР  

година 1 1 680,00    1 680,00    

НЕ 0 0 
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1 

Разходи за 

проучвания и 

анализи на 

съответната 

територия 

(териториални, 

икономически, 

социални и други 

анализи и 

проучвания) - чл. 9, 

ал. 3, т. 1 

1.1. "Анализ на 

територията на СНЦ 
"МИГ - Мъглиж, 

Казанлък, Гурково" 

брой 1 4 010,00    4 010,00    

НЕ 0 0 

2 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност - чл. 9, 

ал. 3, т. 2 

2.1. Разходи за 

поддръжка на 

интернет 

страница 

        

    0 

2.1.1. Поддържане на 
интернет страницата 

на МИГ - Мъглиж, 

Казанлък, Гурково 

месец 
12,

00 
144,00    1 728,00    

ДА 1722,76 0 

2.1.2. Такса за 

домейн и хостинг 
година 

1,0

0 
174,00    174,00    

ДА 106,4 0 
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2.2. 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, вкл. 

излъчване на 

изготвени рекламни 

клипове 

брой 
13,
00 

233,00    3 029,00    

ДА 233 0 
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2.3. Отпечатване 

на брошури, 

материали за 

обучение и други 

печатни 

материали, 

изработване на 

рекламни 

материали и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

        

    0 

2.3.1. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране е  
дейността на МИГ - 

годишни работни 

календари - стенни, 

с три секции 

брой 300 6,40    1 920,00    

ДА 1920 0 
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2.3.2. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране   

дейността на МИГ - 
годишни работни 

календари - 

настолни 

брой 300 5,50    1 650,00    

ДА 1650 0 

2.3.3. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 
с популяризиране 

дейността на МИГ - 

работни тефтери 

брой 300 9,00 2 700,00    

ДА 2700 0 

2.3.4. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 
с популяризиране 

дейността на МИГ - 

химикалки 

брой 300 2,00 600,00    

ДА 600 0 
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2.3.5. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
рекламен 

ключодържател 

брой 300 2,90 870,00    

ДА 870 0 

2.3.6. Изработване 

на рекламни 
материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
рекламни 

визитници 

брой 300 6,50 1 950,00    

ДА 1950 0 

2.3.7. Изработване 

на рекламни 
материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
флаш памет 

обем: 16 GB 

брой 100 16,10 1 610,00    

ДА 1610 0 
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2.3.8. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
шапки, материал: 

100% памук 

брой 300 3,10 930,00    

ДА 930 0 

2.3.9. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 
с популяризиране 

дейността на МИГ -  

POLO тениски 

материал: 100% 

памук 

брой 300 13,00 3 900,00    

ДА 3900 0 

2.3.10. Изработване 
на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 
дейността на МИГ -  

термос, 

вместимост: 500 

ml.,  

брой 100 14,30 1 430,00    

ДА 1430 0 
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2.3.11. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ  - 
рекламна запалка 

 

  

брой 300 1,00 300,00    

ДА 300 0 

2.3.12. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 
с популяризиране 

дейността на МИГ  -  

термо чаша - метал 

и пластмаса, 

вместимост: 400 мл 

 

  

брой 100 11,00 1 100,00    

ДА 1100 0 

2.3.13. Изработване 

на рекламни 
материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ -  
органайзер за бюро 

брой 100 7,20 720,00    

ДА 720 0 
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2.3.14. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ -  
рower bank 

/мобилна батерия/ 

обем: 6000 mAh 

брой 100 23,30 2 330,00    

ДА 2330 0 

2.3.15. Изработване 
на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 
дейността на МИГ - 

еко торбичка 

сгъваема, текстил  

брой 300 3,60 1 080,00    

ДА 1080 0 

2.3.16. Изработване 

на рекламни 
материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
рекламна раница 

брой 100 18,00 1 800,00    

ДА 1800 0 



 22 

2.3.17. Изработване 

на рекламни 

материали свързани 

с популяризиране 

дейността на МИГ - 
рекламна хартиена 

чанта 

брой 300 1,90 570,00    

ДА 570 0 

    

2.4. Други разходи 

за популяризиране, 

информиране и 

публичност - 

провеждане на 

годишно 

информационно 

събитие - празник 

на МИГ - Мъглиж, 

Казанлък, Гурково  

брой 
1,0
0 

6 792,00    6 792,00    

ДА 6792 0 
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3 

Разходи за 

организиране на 

обучения, 

семинари и 

информационни 

срещи за местни 

лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от 

бедност целеви 

групи, 

включително роми, 

свързани с 

подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на 

проекти и други, 

свързани с 

популяризиране на 

стратегията за 

ВОМР и прилагане 

на подхода - чл. 9, 

ал. 3, т. 3 

3.1. Организиране и 

провеждане на 

двудневно обучение 

(или две 

еднодневни), 
свързани с 

подготовката, 

изпълнение и 
отчитане на проекти 

по СВОМР – зала, 

кафе-паузи, 
консумативи и 

хартия, лектор (за 

най-малко десет 

участници) 

брой 3 1 220,00    3 660,00    

ДА 3660 0 
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3.2 Организиране на 

еднодневна 

информационна 

среща, свързана с 

подготовката на 
проекти по СВОМР 

– зала, кафе-паузи, 

консумативи и 
хартия (за най-малко 

десет участници) 

брой 18 210,00    3 780,00    

ДА 3780 0 

             
      

  ОБЩО:             179581,2 0 

 

 

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).  

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

 50  75 125 

Брой на участниците в 

обучения 
 24  50 74 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

 88  100 188 
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Като пример за добра практика можем да посочим навременната и добра комуникация с 

експертите от ДФЗ разглеждащи заявките ни за плащане, което от своя страна облекчи 

значително срока за разглеждането им. 

  

 

 

 13.01.2020 г.                                       Господин Господинов: / П / 

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