ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА 29.11.2016 г. – 31.12.2016 г.
№

Дейност

1
1
2

4

Описание на дейността

Единица Брой
мярка
едини
ци

Единична Обща
стойност,
цена
лева
(с ДДС)
2
3
4
5
6
I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

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
Прилагане на опростени
опростен
%
15
3. разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни,
разходи в съответствие с
разход
счетоводни, одиторски и други);
чл.67§1,б, г от Регламент
5. разходи за наем на офис;
на ЕС N1303/2013г. (чл.5
6. разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет,
т.3 от Наредба 1, чл.6 ал.2
пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода,
- 15 % от разходите по
охрана на офиса, електронен подпис и други);
т.1)
8. разходи за закупуване на офис консумативи и канцеларски
материали;
12. разходи за закупуване на гориво за лек автомобил;
18. други непредвидени оперативни разходи, необходими за
функционирането на офиса.
Разходи за командировки
на екипа и членовете на
колективния върховен
орган на МИГ

4.1. Командировки на територията на МИГ и страната за персонала и година
УС свързани с необходимостта от посещения, работни срещи, КИП,
срещи с ДФЗ, РА, МЗХ, 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.)

1

500.00

Общо 4:
6

Разходи за техническо
обслужване и годишни
винетни такси за лек
автомобил, закупен по
реда на тази наредба и
Наредба № 23 от 2009 г.;

9.1. Разходи за техническо обслужване и консумативи - годишен
технически преглед, акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за
чистачки

7518.41
1127.76

500.00

500.00
година

1

400.00

400.00

11 Финансови разходи, в т.
ч. банкови такси за
управление на сметки,
такси за издаване на
изискуеми документи

Общо 9:
16.1. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на
сметки, такси за издаване на изискуеми документи

година

1

16.00

Общо 16:

400.00
16.00

16.00

Общо разходи за управление:
9562.17
II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9.,
ал. 3)
Разходи за
популяризиране,
информиране и
публичност

2 д-Изработка и монтаж на информационни табели за популяризиране
на МИГ

Общо 2:

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност:
ОБЩО I и II:

брой

3

400.00

1200.00

1200.00

1200.00
10762.17

