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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).  

1.1. Общо събрание на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

Наименование и описание Резултат 

1. Кирил Георгиев Генев е приет за член на ОС на МИГ, 

като представител на нестопански сектор – физическо 

лице с увреждане. Промяната е приета на заседание на 

УС на 03.04.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-

2-01-23/21.05.2018г. 

2. Народно читалище „Благой Захариев – 1932г“ има 

промяна в представителя по закон – Председател на 

читалищно настоятелство от Тара Генова на Златка 

Стоилова Коцева. Промяната е приета на заседание на 

УС на 03.04.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-

2-01-23/21.05.2018г. 

3. Фирма ЕТ „Родопи турист“ е изключена от членство в ОС 

на МИГ, поради заличаване от Търговски регистър към 

Агенция по вписванията. Промяната е извършена на 

заседание на УС на МИГ на 04.05.2018г. и одобрена от 

МЗХ с писмо с изх. № 19-19-2-01-23/01.06.2018г. 

4. Народно читалище „Александър Пипонков – Чапай – 

1938г.“ има промяна в председателя на читалищното 

настоятелство от Руляна Любина на Христина 

Пипонкова. Промяната е извършена на заседание на УС 

    Всички извършени промени не противоречат на целите на 

стратегията за ВОМР и са извършени при спазване на условията на 

чл. 29 от Наредба № 22/2015г. 

     След извършените промени в членовете на върховния 

колективен орган на МИГ за периода 01.01.2018г. – 30.06.2018г. 

Общото събрание е с обща численост от 80 /осемдесет/ члена и 

включва: 

1. Представители на публичен сектор – 5 члена, което, 

представлява 6,25% от имащите право на глас в ОС; 

2. Представители на стопански сектор – 36 члена, което 

представяла 45% от имащите право на глад в ОС; 

3. Представители на нестопански сектор – 39 члена, което 

представлява 48,75% от имащите право на глас. 

   Представителите на публичния сектор, представителите на 

стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в 

Общото събрание на МИГ не превишават 49 на сто от имащите 

право на глас, съгласно чл. 29, ал.1 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел.  

   Представени са 12 от 14 идентифицирани групи заинтересовани 

страни от територията на МИг, което представлява 85,71%. 



на МИГ на 14.06.2018г. и все още няма получено писмо 

за извършено одобрение от МЗХ. 

   Представени са 23 от 44 населени места, което представлява 

52,27% 

 

1.2. Управителен съвет на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

Наименование и описание Резултат 

1. Поради настъпила смърт на Председателя на УС на МИГ – 

Цветан Георгиев Котев, на заседание на УС проведено 

04.05.2018г. с Протокол № 27 и Решение № 54 е избран нов 

председател на МИГ – Елена Георгиева Канлиева. 

Обстоятелството е вписано в Търговски регистър към Агенция 

по вписванията и са уведомени УО на ПРСР, ОПИК, ОПРЧР и 

ДФЗ. 

 

Цветан Георгиев Котев бе представител в УС на Народно 

читалище „Отец Паисий - 1893г“. Читалището продължава да 

бъде член на УС и се представлява до избор и вписване на нов 

председател от секретаря на читалището, който е представител 

по закон, съгласно Закона за читалищата – Иван Славейков 

Стоянов. 

 

2. „КИШ“ ЕООД, представлявано от Костадин Димитров Шулев 

е освободен от членство в УС на МИГ. Промяната е приета на 

заседание на ОС на 14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 

19-19-2-01-23/26.10.2018г. 

3. „Общински имоти Белово“ ЕООД, представлявано от Пламен 

Николов Андров е освободен от членство в УС на МИГ. 

Към 31.12.2018г. членовете на УС на МИГ са: 

1. СУ „Христо Ботев“, гр. Септември, представлявано от Ивалина 

Василева Табакова. 

2. „Център за специална образователна подкрепа – Велинград“, 

представлявано от Елена Иванова Канлиева. 

3. ЕТ „Бранимир Георгиев – 18“, представлявано от Бранимир 

Александров Георгиев. 

4. Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1910“, с. 

Мененкьово, представлявано от Иван Димитров Адов. 

5. „Рубин Комерс” ЕООД, представлявано от Михаил Йорданов 

Михайлов 

6. ЕТ „Роси – ЕИТ – Елена Терзийсика”, представлявана от Емил 

Терзийски; 

7. НЧ „Отец Паисий-1893“ – гр. Велинград, представлявано от 

Иван Славейков Стоянов. 

8. Вера Василева Савова – физическо лице 

9. Народно читалище „Христо Смирненски - 1904“, 

представлявано от Радослав Иванов Лютаков. 



Промяната е приета на заседание на ОС на 14.09.2018г. и 

одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-2-01-23/26.10.2018г. 

4. „Рубин Комерс“ ЕООД, представлявано от Михаил Йорданов 

Михайлов е приет за член на УС на МИГ. Промяната е приета на 

заседание на ОС на 14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 

19-19-2-01-23/26.10.2018г. 

5. Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий - 1910“, с. 

Мененкьово, представлявано от Иван Димитров Адов е приет за 

член на УС на МИГ. Промяната е приета на заседание на ОС на 

14.09.2018г. и одобрена от МЗХ с писмо № 19-19-2-01-

23/26.10.2018г. 

 

 

 

 

 



С оглед спазването на изискванията на чл. 13, ал. 1 на  Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за осигуряване на 

самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 16.05.2016г. с Народно 

читалище „Св.Св. Кирил и Методий 1927”, гр. Белово, ул. „Орфей” 2А.  

До 31.12.2018г. промени в местоположението на офиса на МИГ не са правени.  

 

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.  

      В одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ за програмен период 2014-2020 г. има заложен 

административен екип от включващ позиции: 

 1.         Изпълнителен директор – един служител на пълен работен ден; 

2. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР – един служител на пълен 

работен ден и  двама служители на непълен работен ден (4 часа); 

3. Технически асистент на МИГ – един на пълен работен ден; 

4. Счетоводител – един на пълен работен ден. 

На 01.12.2016 г. са сключени трудови договори за срок до 30.09.2023г. за 

всички позиции със служителите подадени за одобрение при одобрение на 

Стратегията. Заедно с изпълнителния директор, щатните служители в Звеното за 

администриране на проекти на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ са общо 6 

човека.  Всички избрани служители са подходящи, с необходимия опит в 

прилагането на Стратегия за водено от общностите местно развитие и напълно 

покриват изискванията на чл. 13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г.  

За отчетния период 01.01.2018г. – 31.12.2018г. са настъпили следните промени 

в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР:  

 На позицията Технически асистент, считано от 05.04.2018 г., е 

назначена Диана Мирославова Николова с трудов договор № 008/30.03.2018г. 

и одобрена от УС на ПРСР – МЗХ с писмо с изх. № 19-19-2-01-23 от 

23.05.2018г. Искането за одобрение на служителя е направено пред МЗХ със 

Заявление за промяна на споразумение с изх. № 189 от 03.04.2018г.  

 

 

 



3. Реализирани дейности и извършени разходи за 2018г. 

3.1 Дейности и разходи свързани с управление на стратегията: 

3.1.1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки на персонала.    - Заповед за одобрение 

на разходи и дейности № РД 09-428 от 04.05.2018 год. 

 

 месец януари 2018г. – изплатени възнаграждения на 10.10.2018 г. в 

размер на 6161,52 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 3188,92 лв. 

 месец февруари 2018г. – изплатени възнаграждения на 16.10.2018 г. в 

размер на 5852,90 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 2997,57 лв. 

 месец март 2018г. – изплатени възнаграждения на 16.10.2018 г. в размер 

на 4768,74 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 2439,84 лв. 

 месец април 2018г. – изплатени възнаграждения на 18.10.2018 г. в размер 

на 6161,52 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 3188,92 лв. 

 месец май 2018г. – изплатени възнаграждения на 19.10.2018 г. в размер 

на 5623,00 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 2893,54 лв. 

 месец юни 2018г. – изплатени възнаграждения на 23.10.2018 г. в размер 

на 4697,19 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

14.11.2018г. в размер на 2448,58 лв. 

 месец юли 2018г. – изплатени възнаграждения на 09.11.2018 г. в размер 

на 4303,17 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

09.11.2018г. в размер на 2308,16 лв. 

 месец август 2018г. – изплатени възнаграждения на 13.11.2018 г. в 

размер на 3924,52 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

13.11.2018г. в размер на 2106,99 лв. 

 месец септември 2018г. – изплатени възнаграждения на 15.11.2018 г. в 

размер на 3957,51 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

15.11.2018г. в размер на 2131,90 лв. 



 месец октомври 2018г. – изплатени възнаграждения на 15.11.2018 г. в 

размер на 3818,07 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

15.11.2018г. в размер на 2098,14 лв. 

 месец ноември 2018г. – изплатени възнаграждения на 04.12.2018 г. в 

размер на 3618,89 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

04.12.2018г. в размер на 1969,37 лв. 

 месец декември 2018г. – изплатени възнаграждения на 08.01.2019 г. в 

размер на 3957,51 лв. и изплатени данъчни и осигурителни вноски на 

08.01.2019г. в размер на 2131,91 лв. 

За 2018г. сумата на одобрения разход със Заповед № РД 09-428 от 04.05.2018 

год. за заплати и данъчни и осигурителни вноски е 92 320,80 лева, а сумата на 

изплатените разходи е 80 015.82 лв. 

 

3.1.2. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодател на 

експерти свързани с прилагане на стратегия – оценители.  

За отчетния период 01-12.2018 г. МИГ – Белово, Септември, Велинград е 

извършил следните процедури по оценка на постъпили проектни предложения: 

1/ първи краен срок процедура № BG16RFOP002-2.020 – МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. За 

назначаване на Комисия за подбор на проекти е издадена от Председателя на УС на 

МИГ Заповед № 3 от 01.06.2018г.  В състава на КППП са включени един 

председател, един секретар и трима оценители. Възнаграждения за участие в КППП 

са изплатени на двама члена: 

1. Слава Бахчеванска – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на едно проектно предложение. Приложени 

документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 3/03.01.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 001 от 13.06.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 27.06.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП – 1 от 27.06.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 29.06.2018г. 



2. Красимира Кьосева – председател на КППП, представител на колективни 

върховен орган на МИГ – Общо събрание. Приложени документи: 

  Заповед за сформиране на КППП № 3/03.01.2018г. 

  Граждански договор № КППП – 001 от 13.06.2018г. 

  Протокол за приемане на извършена работа от 27.06.2018г. 

  Сметка за изплатена сума № КППП – 1 от 27.06.2018г. 

  Банкова нареждане за извършен превод от 29.06.2018г. 

Оценяваното проектно предложение е отхвърлено на етап „АСД“ и по 

процедурата не е извършвана техническа и финансова оценка. 

Общ разход по възнаграждения и осигуровки за периода 01-12.2018г. – 132,41 лв. 

 

2/ процедура № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. За назначаване на 

Комисия за подбор на проекти е издадена от Председателя на УС на МИГ Заповед № 

7 от 01.08.2018г.  В състава на КППП са включени един председател, един секретар и 

трима оценители. Възнаграждения за участие в КППП са изплатени на четирима 

члена: 

1. Слава Бахчеванска – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 7 /седем/ проектни предложения и 

„Техническа и финансова оценка“ на 5 /пет/ проектни предложения. 

Приложени документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 7/01.08.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 003 от 01.08.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 11.09.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП –05 от 21.11.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 21.11.2018г. 

2. Станимир Кискинов – участвал в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 7 /седем/ проектни предложения и 

„Техническа и финансова оценка“ на 5 /пет/ проектни предложения. 

Приложени документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 7/01.08.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 3 от 01.08.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 11.09.2018г. 



 Сметка за изплатена сума № КППП – 6 от 21.11.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 21.11.2018г. 

3. Мария Пенина – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 6 /шест/ проектни предложения и 

„Техническа и финансова оценка“ на 5 /пет/ проектни предложения. 

Приложени документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 7/01.08.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 005 от 01.08.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 11.09.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП – 002 от 21.11.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 21.11.2018г. 

4. Ваня Ценова – председател на КППП, представител на колективния върховен 

орган на МИГ – Общо събрание. Приложени документи: 

  Заповед за сформиране на КППП № 7/01.08.2018г. 

  Граждански договор № КППП – 001 от 13.06.2018г. 

  Протокол за приемане на извършена работа от 11.09.2018г. 

  Сметка за изплатена сума № КППП – 03 от 21.11.2018г. 

  Банкова нареждане за извършен превод от 21.11.2018г. 

 

3/ втори краен срок процедура № BG16RFOP002-2.020 – МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, финансирана от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. За 

назначаване на Комисия за подбор на проекти е издадена от Председателя на УС на 

МИГ Заповед № 8 от 03.09.2018г. В състава на КППП са включени един председател, 

един секретар и трима оценители. Възнаграждения за участие в КППП са изплатени 

на трима члена: 

1. Слава Бахчеванска – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 4 /четири/ проектни предложения и 

„Техническа и финансова оценка“ на 3 /три/ проектни предложения. 

Приложени документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 8/03.09.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 009 от 03.09.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 12.10.2018г. 



 Сметка за изплатена сума № КППП – 09 от 31.12.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 25.01.2018г. 

2. Юлия Асенова – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 3 /три/ проектни предложения и „Техническа 

и финансова оценка“ на 2 /две/ проектни предложения. Приложени 

документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 8/03.09.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 007 от 03.09.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 12.10.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП – 08 от 31.12.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 25.01.2018г. 

3. Красимира Кьосева – председател на КППП, представител на колективни 

върховен орган на МИГ – Общо събрание. Приложени документи: 

  Заповед за сформиране на КППП № 8/03.09.2018г. 

  Граждански договор № КППП – 008 от 03.09.2018г. 

  Протокол за приемане на извършена работа от 12.10.2018г. 

  Сметка за изплатена сума № КППП – 07 от 31.12.2018г. 

  Банкова нареждане за извършен превод от 25.01.2018г. 

 

4/ първи краен срок процедура № BG16RFOP002-1.007 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, 

финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г. За назначаване на Комисия за подбор на проекти е издадена от Председателя 

на УС на МИГ Заповед № 17 от 01.11.2018г. В състава на КППП са включени един 

председател, един секретар и трима оценители. Възнаграждения за участие в КППП 

са изплатени на трима члена: 

3. Слава Бахчеванска – участвала в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 1 /едно/ проектно предложение и „Техническа 

и финансова оценка“ на 1 /едно/ проектно предложение. Приложени 

документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 17/01.11.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 011 от 01.11.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 10.12.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП – 11 от 31.12.2018г. 



 Банкова нареждане за извършен превод от 28.01.2018г. 

4. Емил Захариев – участвал в извършване на оценка „Административно 

съответствие и допустимост“ на 1 /едно/ проектно предложение и „Техническа 

и финансова оценка“ на 1 /едно/ проектно предложение. Приложени 

документи: 

 Заповед за сформиране на КППП № 17/01.11.2018г. 

 Граждански договор № КППП – 012 от 01.11.2018г. 

 Протокол за приемане на извършена работа от 10.12.2018г. 

 Сметка за изплатена сума № КППП – 12 от 31.12.2018г. 

 Банкова нареждане за извършен превод от 28.01.2018г. 

4. Красимира Кьосева – председател на КППП, представител на колективни 

върховен орган на МИГ – Общо събрание. Приложени документи: 

  Заповед за сформиране на КППП № 17/01.11.2018г. 

  Граждански договор № КППП – 010 от 01.11.2018г. 

  Протокол за приемане на извършена работа от 10.12.2018г. 

  Сметка за изплатена сума № КППП – 10 от 31.12.2018г. 

  Банкова нареждане за извършен превод от 28.01.2018г. 

 

 

3.1.3. ОПРОСТЕНИ РАЗХОДИ  

1. Разходи за наем на офис на МИГ.  

За осигуряване на самостоятелен офис на МИГ е сключен договор за наем на 

16.05.2016г. с Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий 1927”, гр. Белово, ул. 

„Орфей” 2А . На 05.01.2017г. към договора за наем се сключва анекс за промяна в 

срока на плащане на наемните вноски – вноските да се изплащат в срок до 1 година 

от издаването на фактурата от Наемодателя. Наемните вноски са платени, както 

следва: 

№ Месец / 2018г. Номер на фактура и 

дата на издаване 

сума Дата на плащане 

1 Януари 2018 г. № 13/ 03.01.2018г. 400,00 лв. 30/05/2018 

2 Февруари 2018г. № 14/ 02.02.2018. 400,00 лв. 30/05/2018 

3 Март 2018 г. № 15 / 02.03.2018г. 400,00 лв. 30/05/2018 

4 Април 2018г. № 16 / 02.04.2018 г. 400,00 лв. 30/05/2018 

5 Май 2018г. № 17 / 08.05.2018 г. 400,00 лв. 30/05/2018 



6 Юни 2018г. № 18 / 04.06.2018 г. 400,00 лв. 04/06/2018 

7 Юли 2018 г № 19 / 02.07.2018 г. 400,00 лв. 13/11/2018 

8 Август 2018г. № 20 / 02.08.2018 г. 400,00 лв. 13/11/2018 

9 Септември 2018 г. № 21 / 03.09.2018 г. 400,00 лв. 13/11/2018 

10 Октомври 2018 г. № 22 / 02.10.2018 г. 400,00 лв. 13/11/2018 

11 Ноември 2018 г. № 23 / 02.11.2018 г. 400,00 лв. 13/11/2018 

12 Декември 2018 г. № 24 / 02.12.2018 г. 400,00 лв. 31/12/2018 

 

За периода 01-12.2018г. сумата на изплатените разходи за наем на офис е 

4800,00 лв. 

 

2. Разходи за телефони и интернет на МИГ.  

За осигуряване на мобилни и стационарни телефонни услуги и интернет 

МИГ има сключен договор с „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД от 

09.11.2016г. Разходите за телефони и интернет са както следва: 

№ Месец / 2018г. Номер на фактура № и 

дата на издаване 

сума Дата на плащане 

1 Януари 2018 г. № 0021757418/02.01.2018 г. 110,65 лв. 11/01/2018 

2 Февруари 2018г. № 0021888710/01.02.2018 г. 107,68 лв. 20/02/2018 

3 Март 2018 г. № 0022019858/01.03.2018 г. 117,54 лв. 12/03/2018 

4 Април 2018г. № 0022150170/01.04.2018 г. 111,85 лв. 11/04/2018 

5 Май 2018г. № 0022280724/01.05.2018 г. 116,78 лв. 10/05/2018 

6 Юни 2018г. № 0022411268/01.06.2018 г. 111,71 лв. 19/06/2018 

7 Юли 2018 г. 002541658/01.07.2018 111,85 лв. 11/07/2018 

8 Август 2018г. 0022672114/01.08.2018 112,32 лв. 08/08/2018 

9 Септември 2018г. 0022802449/01.09.2018 112,09 лв. 14/09/2018 

10 Октомври 2018г. 0022933204/01.10.2018 111,71 лв. 09/10/2018 

11 Ноември 2018г. 0023064230/01.11.2018 176,05 лв. 09/11/2018 

12 Декември 2018г. 0023195883/01.12.2018 151,69 лв. 19/12/2018 

 

За 2018г. сумата на изплатените разходи за телефони и интернет е 1451,92 лв. 

 

3. Разходи за куриерски услуги – МИГ Белово, Септември, Велинград има 

сключен договор за куриерски и пощенски услуги с доставчик „ЕКОНТ 



ЕКСПЕС” ЕООД от 27.12.2016г. През периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. са 

направени и платени следните разходи: 

 

№ Месец / 2018г. Номер на фактура № и 

дата на издаване 

сума Дата на плащане 

1 Януари 2018 г. № 4470007189/31.01.2018 г. 111,60 лв. 20/02/2018 

2 Февруари 2018г. № 4470007256/28.02.2018 г. 85,20 лв. 01/03/2018 

3 Март 2018 г. № 4470007327/31.03.2018 г. 22,80 лв. 11/04/2018 

4 Април 2018г. № 4470007415/30.04.2018 г. 66,00 лв. 02/05/2018 

5 Май 2018г. № 4470007525/31.05.2018 г. 140,10 лв. 01/06/2018 

6 Юни 2018г. № 4470007621/30.06.2018 г. 206,10 лв. 03/03/2018 

7 Юли 2018г. 4470007722/31.07.2018 135,02 08/08/2018 

8 Август 2018г. 4470007815/31.08.2018 126,12 14/09/2018 

9 Септември 2018г. 44700078814/30.09.2018 100,85 01/10/2018 

10 Октомври 2018г. 44700007970/31.10.2018 173,91 09/11/2018 

10 Октомври 2018г. 4470007969/31.10.2018 4,85 09/11/2018 

11 Ноември 2018г. 4470008073/30.11.2018 126,07 17/12/2018 

12 Декември 2018г. 4470008170/31.12.2018 135,93 04/01/2019 

 

За периода 01-12.2018г. сумата на изплатените разходи за куриерски услуги е 

1434,55 лв.  

 

4. Разходи за електронен подпис – МИГ е извършил разходи за подновяване на 

КЕП на стойност 48,00 лв. по фактура №1100123532., платени по банков път 

на 30.01.2018 г.  Доставчик на услугата е „Борика Банксервиз”  

 

5. Разходи за офис консумативи и канцеларски материали 

За отчетния период МИГ е закупила канцеларски материали за сумата от 

2628,82 лв. по следните фактури:   

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

доставчик сума Дата на 

плащане 

1 0000010431 12/01/2018 ОФИС ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК 

ЕООД 

44,31 09/01/2018 

2 0000000209 12/01/2018 „СВ – 98“ ЕООД 383,04 12/01/2018 



3 0000000212 14/02/2018 „СВ – 98“ ЕООД 140,40 20/02/2018 

4 0000000299 28/05/2018 ЕТ „КАРИНА“ 199,60 30/05/2018 

5 0000000226 01/06/2018 „СВ – 98“ ЕООД 343,27 01/06/2018 

6 0000000235 11/07/2018 „СВ – 98“ ЕООД 234,00 11/07/2018 

7 1000000130 09/11/2018 „МАСЕЛ 2012“ ЕООД 68,93 13/11/2018 

8 0000000331 14/11/2018 ЕТ „КАРИНА - КРАСИМИРА 

КЕПЕНЕРОВА“ 

74,50 14/11/2018 

9 0000000225 15/11/2018 „СВ – 98“ ЕООД 542,56 15/11/2018 

10 1000000152 19/11/2018 „МАСЕЛ 2012“ ЕООД 24,25 21/11/2018 

11 0000000257 07/12/2018 „СВ – 98“ ЕООД 573,96 10/12/2018 

 

За отчетния период МИГ е закупил офис консумативи за сумата от 812,00 

лева, по следните фактури: 

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

доставчик сума Дата на 

плащане 

1 0005004365 13/06/2018 „Сити компютър – Алекс” ЕООД 130,00 19/06/2018 

2 131 09/10/2018 РЕДКОМ ИНЖЕИНЕРИНГ ЕООД 72,00 09/11/2018 

3 5004709 14/11/2018 „Сити компютър – Алекс” ЕООД 610,00 15/11/2018 

 

6.  Разходи за почистващи препарати офис МИГ 

За почистване на офис на МИГ е сключен договор по ЗЗД с физическо лице – 

Албена Петрова, която почиства по график. Гражданският договор е с № 003 от 

02.01.2018г. и срок на действие – 30.06.2018г. Почистването се извършва два пъти 

седмично, а заплащането по договор е направено еднократно, след изтичане на срока 

на договора с Сметка за изплатена сума № 7 от 09.07.2018г. и превод по банкова 

сметка, посочена от лицето.  

През второто полугодие за почистване на офис на МИГ е сключен отново договор 

по ЗЗД с физическо лице – Албена Петрова, която почиства по график. Гражданският 

договор е с № 004 от 02.07.2018г. и срок на действие – 31.08.2018г. Почистването се 

извършва два пъти седмично, а заплащането по договор е направено еднократно, 

след изтичане на срока на договора със Сметка за изплатена сума № Ч-2 от 

04.11.2018г. и превод по банкова сметка, посочена от лицето, извършен на 

24.01.2019г. 



За почистване на офиса се закупуват  почистващи препарати от доставчик ЕТ 

„Александър Минов – Димитър Минов”, град Белово, както следва: 

 

 

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

доставчик сума Дата на 

плащане 

1 000000195 20/03/2018 ЕТ „Александър Минов – 

Димитър Минов” 

33,90 20/03/2018 

2 00000000228 22/05/2018 ЕТ „Александър Минов – 

Димитър Минов” 

90,00 23/05/2018 

3 00000000256 27/07/2018 ЕТ „Александър Минов – 

Димитър Минов 

60,60 08/08/2018 

4 00000000296 02/11/2018 ЕТ „Александър Минов – 

Димитър Минов 

50,10 09/11/2018 

5 00000000313 12/12/2018 ЕТ „Александър Минов – 

Димитър Минов 

48,00 17/12/2018 

 

7. Разходи за трудова медицина  

За 2018г. е сключен договор за годишно обслужване със Служба по трудова 

медицина за спазване на трудовото законодателство на Република България. 

Договорът е подновен с фирма „СТМ – МЕДИКУС 2005“ ЕООД на 11.01.2018г., 

издадена е фактура № 2333 от 12.01.2018г., която е заплатена на 16.01.2018г. по 

банкова сметка на изпълнителя. 

ОБЩА СУМА НА ОПРОСТЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01 – 12.2018 година. 

1 Обслужване трудова медицина 60,00 лв. 

2 Наем офис на МИГ 4 800,00 лв. 

3 Интернет и стационарни и мобилни телефони 1 451,92 лв. 

4 Куриерски услуги 1 434,55 лв. 

5 Канцеларски материали 2 628,82 лв. 

6 Офис консумативи 812,00 лв. 

7 Почистващи препарати 282,60 лв. 

8 Почистване на офис  304,92 лв. 

9 Ел. подпис 48,00 лв. 

Общо: 11 822,81 лв. 



Извършените през 2018г. опростени разходи са извън рамките на допустимите 

15% от определените разходи по чл.9, ал.2, т. 1 от Наредба № 1/2016г за прилагане на 

подмярка 19.4 от ПРСР. Направените разходи по чл. 9, ал.2, т. 1 /разходи за заплати и 

задължителни осигурителни и данъчни вноски/ от Наредба № 1 за 2018 г. са в размер 

на 80 015,82 лева и 15% от тази сума възлиза на 12 002,37 лева, а изразходваните са в 

размер на 11 822,81 лв. Но съгласно чл.6, ал.2 от Наредба № 1/2016г. 15% 

ограничение се изчислява за всяка заявка. По тази причина за второто полугодие на 

2018 г. направените и изплатени опростени разходи възлизат на 6407,36 лева, но са 

допустими само 5 439,86 лева. В заявката за плащане за второто полугодие са заявени 

5 439,86 лева. 

 

3.1.4 Командировъчни разходи – командировъчните разходи, извършени от МИГ 

Белово, Септември, Велинград за периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. са 

извършени при спазване на националното законодателство и прилагане на 

Наредбата за командировките в страната.   

  

ОПИС НА ЗАПОВЕД ЗА КОМАНДИРОВКА: 

 

       

№ 
зап 

Дата Маршрут Командирован 
Задача/Изпълнени

е 
Гориво Дневни Квартирни Общо сума 

1 
03.01.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
ДЗИ 

 
10.00 

 
10.00 

2 
04.01.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП  6.24 10.00 

 
16.24 

3 
04.01.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП   10.00   10.00 

4 
12.01.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП,Офис център   10.00   10.00 

5 
12.01.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП,Офис център   10.00   10.00 

6 
26.01.
2018 

София 
М.Тодорова - 

Митова 
МТСП   10.00   10.00 

7 
26.01.
2018 

София 
Н.Македонска 

Цветков 
МТСП   10.00   10.00 

8 
31.01.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
общ.Септември,Паз

.окръжен съд 
  10.00   10.00 

9 
31.01.
2018 

Пазарджик П. Варева 
общ.Септември,Паз

.окръжен съд 
  10.00   10.00 



10 
13.02.
2018 

Пазарджик П. Варева Районен съд Пз-к   10.00   10.00 

11 
13.02.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
Районен съд Пз-к   10.00   10.00 

12 
16.02.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП   10.00   10.00 

13 
16.02.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП 0.00 10.00   10.00 

14 
21.02.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП   10.00   10.00 

15 
21.02.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП    10.00   10.00 

16 
12.03.
2018 

Пазарджик П. Варева 
НАП ,Аген-я по 

вписвания 
  10.00   10.00 

17 
21.03.
2018 

Септември 
Н.Македонска 

Цветков 
Общ.Септември   10.00   10.00 

18 
21.03.
2018 

Септември Николина Дечева Община Септември   10.00   10.00 

19 
27.03.
2018 

Велинград 
Н.Македонска 

Цветков 
НЧ    10.00   10.00 

20 
13.04.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП 6.30 10.00   16.30 

21 
13.04.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП   10.00   10.00 

22 
18.04.
2018 

Септември 
Н.Македонска 

Цветков 
общ.Септември   10.00   10.00 

23 
18.04.
2018 

Септември 
М.Тодорова - 

Митова 
общ.Септември 3.80 10.00   13.80 

24 
18.04.
2018 

Септември Николина Дечева общ.Септември   10.00   10.00 

25 
24.04.
2018 

Септември Николина Дечева общ.Септември   10.00   10.00 

26 
24.04.
2018 

Септември Д.Николова общ.Септември   10.00   10.00 

27 
23.05.
2018 

Пазарджик Д.Николова О.съд ,НАП   10.00   10.00 

28 
23.05.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
О.съд ,НАП   10.00   10.00 

29 
25.05.
2018 

Велинград 
М.Тодорова - 

Митова 
ТИЦ Велинград   10.00   10.00 

30 
25.05.
2018 

Велинград Д.Николова ТИЦ Велинград   10.00   10.00 

31 
25.05.
2018 

Велинград Ал.Минов ТИЦ Велинград   10.00   10.00 

32 
25.05.
2018 

Велинград 
Н.Македонска 

Цветков 
ТИЦ Велинград   10.00   10.00 

33 
29.05.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
О.съд ,НАП   10.00   10.00 

34 
29.05.
2018 

Пазарджик Д.Николова О.съд ,НАП   10.00   10.00 



35 
30.05.
2018 

Пловдив 
М.Тодорова - 

Митова 
ДФЗ 26.61 10.00   36.61 

36 
04.06.
2018 

Албена Ал.Минов Албена   270.00   270.00 

37 
04.06.
2018 

Албена 
М.Тодорова - 

Митова 
Албена 165.31 300.00   465.31 

38 
08.06.
2018 

Костенец Д.Николова МИГ Костенец   10.00   10.00 

39 
08.06.
2018 

Костенец 
М.Тодорова - 

Митова 
МИГ Костенец   10.00   10.00 

40 
12.06.
2018 

Пазарджик П. Варева НАП   10.00   10.00 

41 
12.06.
2018 

Пазарджик 
М.Тодорова - 

Митова 
НАП   10.00   10.00 

42 
25.06.
2018 

Септември Ал.Минов Община Септември   10.00   10.00 

43 
25.06.
2018 

Септември Д.Николова Община Септември   10.00   10.00 

44 
26.06.
2018 

Септември Д.Николова Община Септември   10.00   10.00 

45 
26.06.
2018 

Септември Ал.Минов Община Септември   10.00   10.00 

46 
3.7.20

18 
София 

М.Тодорова - 
Митова 

Интер Експо 
център-обучение 

СВОМР 
0,00 10,00 0,00 10,00 

47 
11.7.2

018 
Пазарджик Ал.Минов Районен съд 0,00 10,00 0,00 10,00 

48 
13.7.2

018 
Септември 

М.Тодорова - 
Митова 

Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

49 
13.7.2

018 
Септември Ал.Минов Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

50 
13.7.2

018 
Септември Д.Николова Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

51 
13.7.2

018 
Септември 

Н.Македонска 
Цветкова 

Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

52 
13.7.2

018 
Пазарджик Ал.Минов Районен съд 0,00 10,00 0,00 10,00 

53 
24.7.2

018 
Пловдив 

М.Тодорова - 
Митова 

ДФ "Земеделие" 0,00 10,00 0,00 10,00 

54 
24.7.2

018 
Пловдив Д.Николова ДФ "Земеделие" 0,00 10,00 0,00 10,00 

55 
3.8.20

18 
Велинград 

М.Тодорова - 
Митова 

ТИЦ   10,00 0,00 10,00 

56 
3.8.20

18 
Велинград Ал.Минов ТИЦ   10,00 0,00 10,00 

57 
3.8.20

18 
Велинград Д.Николова ТИЦ 0,00 10,00 0,00 10,00 

58 
3.8.20

18 
Велинград 

Н.Македонска 
Цветкова 

ТИЦ 0,00 10,00 0,00 10,00 

59 
7.8.20

18 
Велинград 

М.Тодорова - 
Митова 

Община Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

60 
13.8.2

018 
Септември Ал.Минов Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

61 
17.9.2

018 
Велинград 

М.Тодорова - 
Митова 

Община Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 



62 
26.9.2

018 
Септември Ал.Минов Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

63 
15.10.
2018 

Септември 
М.Тодорова - 

Митова 
Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

64 
15.10.
2018 

Септември Д.Николова Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

65 
15.10.
2018 

Септември 
Н.Македонска 

Цветкова 
Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

66 
15.10.
2018 

Септември Николина Дечева Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

67 
15.10.
2018 

Септември Ал.Минов Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

68 
17.10.
2018 

Велинград 
М.Тодорова - 

Митова 
Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

70 
17.10.
2018 

Велинград Ал.Минов Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

71 
17.10.
2018 

Велинград 
Н.Македонска 

Цветкова 
Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

72 
30.10.
2018 

Септември Ал.Минов Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

73 
30.10.
2018 

Септември Д.Николова Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

74 
30.10.
2018 

Велинград Ал.Минов Община Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

75 
30.10.
2018 

Велинград Д.Николова Община Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

76 
31.10.
2018 

Велинград 
М.Тодорова - 

Митова 
ТИЦ Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

77 
31.10.
2018 

Велинград Ал.Минов ТИЦ Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

78 
31.10.
2018 

Велинград Д.Николова ТИЦ Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

79 
1.11.2

018 
Септември ДИАНА НИКОЛОВА 

ОБЩИНА 
СЕПТЕМВРИ 

0,00 10,00 0,00 10,00 

80 
1.11.2

018 
Септември 

АЛЕКСАНДЪР 
МИНОВ 

Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

81 
6.11.2

018 
Септември 

АЛЕКСАНДЪР 
МИНОВ 

Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

82 
6.11.2

018 
Септември ДИАНА НИКОЛОВА Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

83 
19.11.
2018 

Септември ДИАНА НИКОЛОВА Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

84 
19.11.
2018 

Септември 
АЛЕКСАНДЪР 

МИНОВ 
Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

85 
30.11.
2018 

Велинград ДИАНА НИКОЛОВА 
ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 
0,00 10,00 0,00 10,00 

86 
30.11.
2018 

Велинград 
АЛЕКСАНДЪР 

МИНОВ 
Община Велинград 0,00 10,00 0,00 10,00 

87 
4.12.2

018 
Септември 

АЛЕКСАНДЪР 
МИНОВ 

Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

88 
5.12.2

018 
Септември ДИАНА НИКОЛОВА Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

91 
18.12.
2018 

Септември ДИАНА НИКОЛОВА Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

92 
18.12.
2018 

Септември 
АЛЕКСАНДЪР 

МИНОВ 
Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 



93 
28.12.
2018 

Септември ДИАНА НИКОЛОВА Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

94 
28.12.
2018 

Септември 
АЛЕКСАНДЪР 

МИНОВ 
Община Септември 0,00 10,00 0,00 10,00 

Всичко 1668,26 лв. 

 

3.1.4. Разходи за закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен 

софтуер и офис оборудване и обзавеждане 

3.1.4.1. Разходи за закупуване на офис техника  

Закупено е мултифункционално устройство Ксерокс В7030 на стойност 3760,00 

лв. Разходът е платен по банков път на 02.01.2019г. въз основа на издадена фактура 

№ 5004925 от 31.12.2018г. Доставчик е „Сити компютър – Алекс“ ЕООД. 

 

3.1.4.2. Разходи за актуализация на счетоводен и ТРЗ софтуер. 

МИГ използва програмен продукт за счетоводно и трудово отчитане на фирма 

Микроинвест, наречен Делта Про и ТРЗ Про. Счетоводният продукт е закупен в 

предния програмен период и в този се залагат и извършват разходи само за 

актуализация на програмният продукт с действащото законодателство. 

За 2018 година има извършена една актуализация с фирма „АКСИС” ЕООД 

оторизирана да представлява фирма „Микроинвест” във Пазарджишка област. 

Разходите, направени за актуализация, са в размер на 210,97 лева, платими по банков 

път на доставчика на 27.02.2018 година въз основа на издадена фактура № 2835 от 

31.01.2018г. 

 

3.1.5 Разходи за застраховане на дълготрайни материални активи  

МИГ Белово, Септември, Велинград е застраховал наличните машини, 

съоръжения и оборудване /закупени по проекта два броя климатици/  в „ДЗИ – Общо 

Застраховане“ ЕАД. Застрахователната полица е с № 111218121000130, заплатена 

изцяло по банков път на 04.01.2018 г.. за сумата от 25,29 лева. 

 

3.1.7. Разходи за банкови такси  

МИГ – Белово, Септември, Велинград използва по проекта разплащателна 

банкова сметка открита в ТБ ОББ АД – клон Велинград.  

За отчетния период МИГ заявява за възстановяване разходи за банкови такси в 

размер на 384,00 лева от одобрени по бюджет. Съгласно Заповед РД 09-428 от 



04.05.2018г., по точка 10.1 са одобрени разходи за банкови такси до 40,00 лева на 

месец и отчитането на този вид разход е съобразно месечният определен лимит: 

 месец януари 2018г. – 40,00 лв. 

 месец февруари 2018г. – 20,50 лв. 

 месец март 2018г. – 25,50 лв. 

 месец април 2018г. – 25,50 лв. 

 месец май 2018г. – 40,00 лв. 

 месец юни 2018г. – 40,00 лв. 

 месец юли 2018г. – 22,50 лева 

 месец август 2018г. – 40,00 лева 

 месец септември 2018г. – 20,50 лева 

 месец октомври 2018г. – 29,50 лева 

 месец ноември 2018г. – 40,00 лева 

 месец декември 2018г. – 40,00 лева 

 

3.1.8. Разходи за издаване на изискуеми документи 

Размерът на платените от МИГ държавни такси е в рамките на реално 

заявения. МИГ заявява за възстановяване държавни такси до размера на одобрените 

разходи по бюджет 2018г. – 145 лева. Заявените разходи за възстановяване включват 

такси за издаване на удостоверения от Районен съд Пазарджик – свидетелства за 

съдимост и такси към Търговски регистър към Агенция по вписванията за 

публикуване на ГФО. Сумите са платени по банкова сметка. 

 

Общата сума на разходи по първата част от бюджета – Текущи разходи за 

управление на Стратегия на МИГ по чл. 9, ал. 2 за 2018 година възлизат на сумата от 

101 282,65 лева и е в рамките на одобрената сума по бюджет – 127 815,20 лева. 

 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение: 

3.2.1 Разходи за проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания) 

За периода 01-12.2018г. няма извършени дейности и разходи за анализи и 

проучвания. 



 

3.2.2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

1/ Разходи за поддръжка на интернет страницата на МИГ. 

На 08.01.2018 г. е подновен хостинг на съществуващата интернет страница 

на МИГ за 2018г. Подновяването е извършено с фактура № 1000512002 от 08/01/2018 

г. от фирма „Супер Хостинг БГ” ООД, град София и заплатено по банкова сметка на 

08.01.2018г. за сумата от 148,27 лева въз основа на проформа фактура 7693931 от 

04.01.2018г. 

За периода януари – декември 2018 година за създаване и поддържане на 

актуални новини на интернет страницата на МИГ за периода е сключен граждански 

договор № 1 от 02.01.2018г. със Стелиян Хараланов. Извършената дейност е отчетена 

с отчетни доклади от лицето и е приета с приемно-предавателни протоколи от 

същите дати. Възнаграждението на лицето е заплатено по посочена от него банкова 

сметка, както и дължимите данъчни и осигурителни вноски.  

№ месец Сметка за изплатена 

сума 

Изплатена 

сума  

Дата на 

плащане 

1 януари 2018 г. СИС № 1 – 01/02/2018г. 145,42 лева 23/05/2018 г. 

2 февруари 2018г. СИС № 2 – 01/03/2018г. 145,42 лева 23/05/2018 г. 

3 Март 2018г. СИС № 3 – 02/04/2018г. 145,42 лева 23/05/2018 г. 

4 Април 2018г. СИС № 4 – 02/05/2018г. 145,42 лева 23/05/2018 г. 

5 Май 2018г. СИС № 5 – 01/06/2018г. 145,42 лева 01/06/2018 г. 

6 Юни 2018г. СИС № 6 – 02/07/2018г. 145,42 лева 03/07/2018 г. 

7 Юли 2018г. СИС № 7 – 01/08/2018г. 145,42 лева 
13.11.2018 

8 Август 2018г. СИС № 8 – 01/08/2018г. 145,42 лева 
13.11.2018 

9 Септември 2018г. СИС № 9 – 02/10/2018г. 145,42 лева 
13.11.2018 

10 Октомври 2018г. СИС № 10 – 13/11/2018г. 145,42 лева 
14.11.2018 

11 Ноември 2018г. СИС № 11 – 04/12/2018г. 145,42 лева 
4.12.2018 

12 Декември 2018г. СИС № 12 – 18/01/2019г. 145,42 лева 
24.1.2018 

 

Общата сума на разходите за поддръжка на интернет страница за 

отчетния период е 1745,04 лева. 

 

 

 



2/ Разходи за публикации в местни медии 

В изпълнение на чл. 46а, ал.4 от Наред № 2/2015г в срок от три работни дни от 

активиране на процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 МИГ 

публикува обявата в най-малко един местен вестник. В отчетния период 01-12.2018г. 

МИГ е публикувал следните обяви за отворени процедури за прием на проекти: 

 

№ Местен вестник Фактура дата на 

издаване 

Сума Дата на 

плащане 

1 

Вестник „Темпо“ , 

брой 18 от 2018г. – 

хартиено и електронно 

издание. 

914 04.05.2018г. 120,00 лева 10.05.2018 

2 

Вестник „Темпо“ , 

брой 25 от 2018г. – 

хартиено и електронно 

издание. 

942 26.06.2018г. 132.40 22.08.2018 

3 

Вестник „Темпо“ , 

брой 24 от 2018г. – 

хартиено и електронно 

издание. 

941 16.06.2018г 319,70 лева 22.06.2018 

4 

Вестник „Темпо“ , 

брой 26 от 2018г. – 

хартиено и електронно 

издание. 

946 

 

26.06.2018г 
132,40 лева 26/06/2018 г. 

1 ВЕСТНИК ТЕМПО 1038 19.12.2018 665.00 31.12.2018 

2 ВЕСТНИК ТЕМПО 1019 04.12.2018 665.00 06.12.2018 

3 ВЕСТНИК ТЕМПО 1015 20.11.2018 476.00 21.11.2018 

4 ВЕСТНИК ТЕМПО 1013 09.11.2018 140.90 13.11.2018 

5 ВЕСТНИК ТЕМПО 961 18.07.2018 93.24 09.11.2018 

6 ВЕСТНИК ТЕМПО 968 07.08.2018 162.80 09.11.2018 

7 ВЕСТНИК ТЕМПО 969 07.08.2018 207.95 09.11.2018 

8 ВЕСТНИК ТЕМПО 988 26.09.2018 170.95 09.11.2018 

9 ВЕСТНИК ТЕМПО 1006 23.10.2018 665.00 09.11.2018 

10 ВЕСТНИК ТЕМПО 1008 31.10.2018 214.40 09.11.2018 

11 ВЕСТНИК ТЕМПО 1009 31.10.2018 516.20 09.11.2018 

 

Общата сума на разходите за публикации в местни медии е 4 720,49 лева, което е 

над одобрения бюджет. Основната причина е ниските единични цени, одобрени в 



бюджета от 233,00лева и доста по-високата реална стойност на обявите, предвид 

задължителните реквизити, които по наредба трябва да съдържат. 

 

2/ Разходи за изработване на информационна книжка с информация за 

мерките финансирани от стратегията. 

Съгласно заложените дейности за 2018 г. МИГ е изработил и отпечатал 

информационна книжка за подпомагане на потенциалните получатели на финансова 

помощ при разработване на проекти. Разработените Насоки за кандидатстване по 

всяка от мерките от СВОМР ще бъдат отпечатани в информационна книжка. 

За отчетния период са отпечатани информационни книжки, съдържащи 

Насоките за кандидатстване по мерките от СВОМР, както следва: 

ФАКТУРА дата сума изпълнител 
дата на 
плащане 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014 – 2020 

Г. (ЕЗФРСР): 

108 21.11.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 21.11.2018 

Мярка 4.1.1 
„Инвестиции в земеделски 
стопанства“ – тираж 100 книжки. 

111 29.11.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 4.12.2018 

Мярка 4.2.1 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“ – 
тираж 100 книжки. 

117 28.12.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 31.12.2018 

Мярка 6.4.1 
„Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ -– тираж 100 

книжки. 

109 21.11.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 21.11.2018 

Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ – тираж 100 

книжки. 

110 21.11.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 21.11.2018 

Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ – 

тираж 100 книжки. 

1000000286 26.06.2018г 820,00 ДК - АРТ ЕООД 27.6.2018 Мярка 21  

„Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното 

природно, културно  наследство 

и традиции“ – тираж 100 книжки. 

112 29.11.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 4.12.2018 

Мярка 1.7 РЧР 
„Приспособяване на работниците, 
предприятията и предприемачите 

към промените“ – тираж 100 книжки. 

114 28.12.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 31.12.2018 

Мярка 2.1 РЧР 
„Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности като 
ромите“ – тираж 100 книжки. 

115 28.12.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 31.12.2018 

Мярка 2.2.1 РЧР 

„Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на 
равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за 

заетост“ – тираж 100 книжки. 

114 28.12.2018 800,00 
КА КОНСУЛТ 
ЕООД 31.12.2018 

Мярка 2.3 РЧР 

Повишаване на достъпа до услуги, 
които са на достъпна цена, устойчиви 

и висококачествени, включително 

здравни и социални услуги от общ 
интерес – тираж 100 книжки.        

1000000289 5.7.2018 820,00 ДК - АРТ ЕООД 9.11.2018 
Мярка 1.6 РЧР 

Предоставяне на възможности за 

учене през целия живот на заети 

лица“ - тираж 100 книжки. 

1000000288 4.7.2018 820,00 ДК - АРТ ЕООД 9.11.2018 

МЯРКА 2.2 

ОПИК 

„Подобряване на производствения 

капацитет в МСП“  - тираж 100 

книжки. 

1000000287 2.7.2018 820,00 ДК - АРТ ЕООД 9.11.2018 

МЯРКА 1.1 

ОПИК 

„Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ - тираж 

100 книжки. 

 



Информационните книжки се използват от служителите на МИГ при 

провеждане на консултации, при информационни срещи и обучения с цел 

запознаване на заинтересованите страни с мерките от СВОМР, целта и обхвата, 

допустимите дейности и разходи, допустимите получатели, финансови параметри, 

интензитет на финансовата помощ и размер на бюджета по мярката, както и критерии 

за избор на проекти.  

 

3/ Разходи за изработване на рекламни материали,  свързани с 

популяризиране дейността на МИГ.  

За отчетния период 01-12.2018 година МИГ е изработил следните планирани 

и одобрени рекламни материали за популяризиране дейността на МИГ, СВОМР и 

подхода ЛИДЕР: 

 химикали от ПВС – 500 бр. на стойност 300,00 лева; 

 папки – 100 бр. на стойност 300,00 лева; 

 пирамидки – 100 бр. на стойност 270,00 лева; 

 химикали от метал – 200 бр. на стойност 499,20 лева; 

 годишни работни календари – стенни – 100 бр. на стойност 500,00 лева; 

 работни тефтери – 150 бр. на стойност 600,00 лева; 

 ключодържатели – 100 бр. на стойност 300,00 лева; 

 чаши – 100 бр. на стойност 850,00 лева; 

 календарчета – 1000 бр. на стойност 100,00 лева; 

 скицник, блокче – 500 бр. на стойност 500,00 лева; 

 

Общата стойност на изработените рекламни материали е 4 219,20 лева.  

 

№ № на 

фактура 

Дата на 

издаване 

доставчик сума Дата на 

плащане 

1 0000003550 27/06/2018 „Рубин Комерс“ ЕООД – град Велинград: 

 рекламни химикали от метал 

 рекламни химикали от ПВС 

799,20 27/06/2018 

2 00000000228 22/05/2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 рекламни пирамидки/календар 

 рекламни фирмени папки МИГ 

 

570,00 25/06/2018 

3 1000000309 07.12.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 годишни работни календари – стенни 

500,00 07.12.2018 



4 1000000290 10.07.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 работни тефтери 

600,00 08.08.2018 

5 1000000310 14.12.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 ключодържатели 

300,00 19.12.2018 

6 1000000311 17.12.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 чаши 

850,00 19.12.2018 

7 1000000304 27.11.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 календарчета 

100,00 06.12.2018 

8 1000000291 12.07.2018 „ДК-АРТ“ ЕООД – град Септември: 

 скицник, блокче 

500,00 30.07.2018 

 

Всички рекламни материали са изработени при спазване на изискванията за 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020г. На всички рекламни материали са поставени: емблемата на 

ЕС, общото лого на програмен период 2014-2020г, упоменат е финансиращият фонд, 

както и Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

4/  Разходи за извършени преводи 

В изпълнение на дейностите по прилагане на Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,  МИГ е 

възложила извършването на превод на СВОМР от български език на английски език. 

Възлагането е извършено на 03.05.2018г. със сключване на граждански 

договор № 02-03.05.2018г. с Теодора Цветанова Котева. Възнаграждението за 

заплатено по банков път на 01.06.2018г. по посочена от изпълнителя банкова сметка. 

Издадена е сметка за изплатена сума № 6 от 01.06.2018г.  

Преведената стратегия е качена на интернет страницата на МИГ. 

 

5. Разходи информационни срещи 

За периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. МИГ Белово, Септември, Велинград е 

организирал и провел следните информационни срещи: 

1. На 25.05.2018г. от 12:00 часа в Туристически информационен център – 

Велинград е проведена еднодневна информационна среща във връзка с отворена 

процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.020 МИГ Белово, 

Септември, Велинград „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по 

мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“,  финансирана от 

ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 



2. На 19.06.2018г. от 10:00 часа в град Белово, ул. „Орфей“ No 2А е проведена 

еднодневна информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 МИГ Белово, Септември, 

Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, 

културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията 

за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

3. На 02.07.2018г. от 10:00 часа в град Белово, ул. „Орфей“ No 2А е проведена 

еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти във връзка с 

отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.031 

МИГ Белово, Септември, Велинград, мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана 

от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград. 

4. На 04.07.2018г. от 10:00 часа в град Белово, ул. „Орфей“ № 2А е проведена 

еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти във връзка с 

отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-1.007 

МИГ Белово, Септември, Велинград „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

5. На 16.07.2018г. от 10:30 часа в град Септември, ул. „Ал. Стамболийски“ № 

37А е проведена еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на 

проекти във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № 

BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на 

възможности за учене през целия живот на заети лица, финансирана от ОП „РЧР“ 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград. 

6. На 06.08.2018г. от 10:30 часа в град Велинград, пл. „Свобода“, Туристически 

информационен център е проведена еднодневна информационна среща, свързана с 

подготовка на проекти във връзка с отворена процедура за подбор на проектни 

предложения № производствения капацитет в МСП“ по мярка 2.2 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“ , финансирана от ОПИК 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 



7. На 10.10.2018г. от 10:30 часа в град Белово се проведе информационен ден 

свързан с подготовката на проекти за безвъзмездна финансова помощ  

BG05M9OP001- 2.021 по Мярка 2.1 „Социално – икономическа интеграция на 

маргинализирани общности като ромите“, финансирана от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. 

8. На 01.11.2018г. в Туристически информационен център – гр. Велинград се 

проведе информационен ден по Мярка 1.6. „Подобряване на равния достъп до 

възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи“ от 

стратегията за ВОМР на МИГ „Белово, Септември, Велинград“ посредством 

процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № 

BG05M9OP001-1.036 МИГ „Белово, Септември, Велинград – предоставяне на 

възможности за учене през целия живот на заети лица“. 

9. На 05.11.2018г. от 10:00 часа в сесийната зала на Общински съвет – 

Септември се проведе информационна среща свързана с подготовката на проектни 

предложения за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001 – 19.074 по Мярка 

4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, 

Велинград. 

10. На 15.11.2018г. от 10:00 часа в град Белово се проведе информационна 

среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова 

помощ  № BG06RDNP001-19.124 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ - Белово, Септември, 

Велинград. 

На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от 

територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани 

бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено 

обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. 

За организиране и провеждане на информационната среща се сключи договор с 

„Близнакови сладки мечти“ на стойност 210,00 лева, съгласно одобрените разходи в 

бюджет 2018г. Доставчика издаде фактура 680/27.11.2018г., която бе платена на 

28.11.2018 година. 



11. На 16.11.2018г. от 10:30 часа в заседателна зала на НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий – 1927“ град Белово се проведе информационна среща свързана с 

подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ  № 

BG05M9OP001-2.021 МИГ Белово, Септември, Велинград – Мярка 2.1 „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите ”, финансирана 

от ОП „РЧР“ 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ - Белово, Септември, Велинград.   

На срещата присъстваха представители на общините, читалищата и НПО от 

територията на МИГ. Бяха представени Условията за кандидатстване, разгледани 

бяха документите, които се представят на етап кандидатстване и беше проведено 

обучение за подаване на проектно предложение в системата ИСУН 2020. 

За организиране и провеждане на информационната среща се сключи договор 

с „Близнакови сладки мечти“ на стойност 210,00 лева, съгласно одобрените разходи в 

бюджет 2018г. Доставчика издаде фактура 681/27.11.2018г., която бе платена на 

28.11.2018 година. 

12. На 30.11.2018г. от 10:30 часа в малка заседателна зала на Община 

Велинград – град Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 се проведе информационна 

среща свързана с подготовката на проектни предложения за безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.127 МИГ „Белово, Септември, Велинград“ – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Белово, Септември, Велинград. 

 

Общ разход за информационни срещи – 420,00 лева. 

 

Общата сума на разходи по втората част от бюджета – Разходи за 

популяризиране на Стратегия за ВОМР на територията и нейното изпълнение – чл. 9, 

ал. 3 за отчетния период 01–12.2018г. възлизат на сумата от 21 540,90 лева и е в 

рамките на одобрената сума по бюджет – 44 083 лева. 

 

 

Общата сума на извършените дейности и разходи за периода януари 2018г. – 

декември 2018 г., заявени за възстановяване е 122 823,85 лева. от одобрен бюджет в 

размер на 177 898,20 лева. 

 



Всички направени разходи са в съответствие с процедурите от Закона за 

обществените поръчки при избор на изпълнител за текущи разходи и 

популяризиране на стратегията на територията на действие на МИГ. Списък на 

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

източника на финансиране е изпратен на ДФЗ – РА София за предварителен 

контрол. Същият списък е публикуван на интернет страницата на МИГ и се 

прилага при подаване на всяка една Заявка за възстановяване на разходите.  

На интернет страницата на МИГ е качен и Списък на физическите и 

юридическите лица с които МИГ има сключени договори през 2018 г. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 
Планирана дейност съгласно заявление/заповед 

за одобрение на планирани дейности и разходи 
Описание на дейността 

Единица 

мярка 

Брой 

единиц

и 

Единична 

цена, лв. 

Обща 

стойност на 

планираните 

разходи, лв. 

Извършва

не на 

дейността 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплате

на 

финансо

ва 

помощ, 

лв. 

 1 

 Разходи за заплати, както и задължителни по 

силата на нормативен акт разходи за социални и 

здравни осигуровки за персонала, обезщетения за 

временна неработоспособност и други, дължими 

от работодателя - чл. 9, ал. 2, т. 1 

 Изплащане на заплати за 

2018г. и извършване на 

необходимите плащания за 

осигуровки. 

месец 12 
 

92 398,80    да 80  015,82 Да  

2 

Разходи за възнаграждения и осигуровки, 

дължими от работодателя на експерти, свързани с 

прилагането на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и други) - чл. 9, ал. 

2, т. 2 

Изплащане на 

възнаграждения и 

осигуровки на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията - оценители 

оценен 

проект 
50 150,00 7500,00 да 3 752,98 

 

 

Да 

Изплащане на 

възнаграждения и 

осигуровки на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията – консултанти, 

външни експерти и др. 

човеко-

ден 
12 100,00 1200,00 да 464,24 

 

 

Да 

 3 Опростени разходи - чл. 5, т. 3 
До 15 на сто от определените 

разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 

период 

2018 
1  13000,00  13000,00 да 11034,88 Да 

 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 

4.1. Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

колективния върховен орган 

на МИГ съгласно Наредбата 

за командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 72 на 

Министерския съвет от 1986 

г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) 

период 

2018 
1  4500,00  4500,00 да  1668,26 Да 



        

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 

        

Разходи за закупуване на 

офис техника - 

мултифункционално 

устройство 

"Скенер/Принтер/Копир", 

формат А4-А3, 

брой 1 3762,00 3762,00 да 3760,00 Да 

        

Разходи за актуализация на 

счетоводен и ТРЗ софтуер 

"Микроинвест ДелтаПро и 

ТРЗ Про" 

брой 1 300,00 300,0 да 210,97 Да 

        

6 

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 предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по мярка „Прилагане на стратегии за 

местно развитие“ и по мярка „Управление на 

местни инициативни групи, придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местните инициативни 

групи, прилагащи стратегии за местно развитие“ 

от Програмата 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; 

Разходи за закупуване на 

един лек автомобил с под 150 

к.с. и с над 5+1 места 

брой 1 0,00 0,00 не 0,00 Не 

Разходи за техническо 

обслужване и годишна 

винетна такса на закупеният 

автомобил 

брой 1 0,00 0,00 не 0,00 Не 

7 

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 

Разходи за застраховане на 

дълготрайни материални 

активи 

година 1 200,00 200,00 да 25,97 Да 



същата наредба -  чл. 9, ал. 2, т. 11; 

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 1220,00 2440,00 не 0,00 Не 

Разходи за обучение на екипа 

по  националното 

законодателство -такси 

участие на човек 

брой 4 301,10 1204,40 не 0,00 Не 

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 

Разходи за еднодневни 

работни срещи 
брой 3 210,00 630,00 да 0,00 Да 

10 

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  
месец 12 40,00    480,00 да 384,00 Да 

Такси за издаване на 

изискуеми документи 
година 1 200,00 200,00 да 145,00 Да 

11 
Разходи за популяризиране, информиране и 

публичност- чл. 9, ал. 3, т. 2 

Разходи за поддръжка на 

интернет страница 
месец 12 145,50    1746,00 да 1745,04 Да 

Разходи за домейн брой 1 242,00 242,00 да 148,27 Да 

Разходи за създаване и 

реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии 

и излъчвания в радио и 

телевизионни медии на 

покани за организиране на 

събития и други свързани с 

популяризиране на дейността 

на МИГ 

брой 15 233,00 3495,00 да 3029,40 Да 

Разходи за отпечатване на 

информационна книжка с 

информация за мерките 

финансирани от Стратегията 

брой 1300 8,20 10660,00 да 10480,00 Да 

Разходи за отпечатване на 

информационен бюлетин за 
брой 2000 4,20 8400,00 не 0,00 Не 



дейности на МИГ по 

прилагане ВОМР - 4 тиража 

х 500 броя 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

годишни работни 

календари - стенни 

брой 100 5,00 500,00 да 500,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - работни 

тефтери 

брой 150 4,00 600,00 да 600,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

химикали от ПВС 

брой 500 0,60 300,00 да 300,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

ключодържатели 

брой 100 3,00 300,00 да 300,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - чаши 

брой 100 8,50 850,00 да 850,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - флаш 

памет 

брой 50 12,00 600,00 не 0,00 Не 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

календарчета 

брой 1000 0,10 100 да 100,00 Да 



Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

пирамидки 

брой 100 2,70 270,00 да 270,00 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ -

химикали от метал 

брой 200 2,50 500,00 да 499,20 Да 

Разходи за изработване на 

рекламни материали,  

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - 

скицник, блокче 

брой 500 1,00 500,00 да 500,00 Да 

        

Разходи за преводи страници 100 15,00 1500,00 да 1500,00 Да 

12 

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 

Разходи за организиране и 

провеждане на двудневно 

обучение, свързано с 

подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор 

(за най-малко десет 

участници) 

брой 6 1220,00 7320,00 ДА 420,00 ДА 

Разходи за организиране на 

еднодневна информационна 

среща, свързана с 

подготовката на проекти по 

СВОМР – зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия (за 

най-малко десет участници) 

брой 9 210,00 1890,00 не 0,00 Не 

        

          

ОБЩО 171898.20    122 823,55   

 



Таблица 2 - Индикатори 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

 

 

 

Дата: 29.01.2019 г. 

 

 

Председател УС  на МИГ: …………/п/.......………… 

Елена Канлиева  

/п/ - заличена информация по ЗЗЛД 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 25 0 14 39 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 18 0 89 107 


