
Единична 
цена 

(с ДДС) 
1 2 3 4 5 6

2 Прилагане на опростени 

разходи в съответствие с 

чл.67§1,б, г от Регламент 

на ЕС N1303/2013г. (чл.5 

т.3 от Наредба 1, чл.6 ал.2 

- 15 % от разходите по 

т.1)

3. разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, 

счетоводни, одиторски и други);

5. разходи за наем на офис;

6. разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, 

пощенски услуги, куриерски услуги, топло- и електроенергия, вода, 

охрана на офиса, електронен подпис и други);

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.

опростен 

разход

% 14.92 12404.34

3.1. Разходи за възнаграждения на  експерти по граждански договори: 

за външни оценители на КИП - председател и секретар

човекоден 0 92.40 0.00

3.2. Разходи за възнаграждения на  експерти по граждански договори: 

за външни експерти оценители членове на КИП за извършване на 

административно съответствие и допустимост 

оценен 

проект от 

един 

експерт

0 42.35 0.00

3.3. Разходи за възнаграждения на  експерти по граждански договори: 

за външни експерти оценители членове на КИП за извършване на  

техническа и финансова оценка. 

оценен 

проект от 

един 

експерт

0 78.70 0.00

3.4. Разходи за възнаграждения на  експерти по граждански договори за 

изготвяне на  указания/ насоки   за набиране на проекти, документации, 

образци на документи за кандидатнстване и контролни листа

човекоден 125 150.77 18846.25

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти,  

свързани с прилагането на 

стратегията (оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други)

3

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 83088.72

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Брой 
едини
ци

Обща 
стойност, 
лева

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ - (по чл.9., ал.2) до 80%

№ Дейност Описание на дейността Единица 
мярка



18846.25

4.1. Командировки на територията на МИГ и страната за персонала  и 

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.) 

година 1 4655.13 4655.13

4655.13

9.1. Разходи за техническо обслужване и консумативи - годишен 

технически преглед, акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за 

чистачки

година 1 1300.00 1300.00

9.2. Годишни винетни такси за лек автомобил, закупен по реда на тази 

наредба и Наредба № 23 от 2009 г.

година 1 97.00 97.00

Общо 9: 1397.00

1000.00

13.1. Разходи за две еднодневни обучения на екипа и членовете на ОС 

за мин. 10 човека по процедурите за подбор и оценка на проекти към 

стратегията

брой 1 1220.00 1220.00

4

Общо 4: 

7 Разходи за обучения на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган във връзка с 

1000.00

Общо 11:

6 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 

11.1. Разходи за застраховки на ДМА, вкл.  каско и гражданска 

отговорност

за година 1 1000.00

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по 

реда на тази наредба и 

Наредба № 23 от 2009 г.;

5

Общо 3: 

Разходи за командировки 

на екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ 



13.2. Разходи за обучение  на екипа и членовете на ОС за до 8 човека  

за подобряване на административния капацитет на МИГ- две 4-дневни  

посещения в чужбина в страна-член на ЕС за запознаване с 

производството на местни прoдукти и създаване на регионална марка 

брой 2 12000.00 24000.00

Общо 13: 25220.00

14.1. Разходи за организиране на срещи /еднодневни/ на МИГ - във 

всяко населено място 

брой 4 210.00 840.00

14.2. Разходи за работа в мрежа - работни срещи на персонала на МИГ 

с колеги от МИГ от страната

брой 4 210.00 840.00

Общо 14: 1680.00

15.2. 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

година 1 500.00 500.00

Общо 15: 500.00

16.1. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на 

сметки, такси за издаване на изискуеми документи

година 1 800.00 800.00

Общо 16: 800.00

149591.44

1.1. „Проучване и анализ на възможностите за въвеждане на 

иновативни туристически продукти и услуги на територията на МИГ – 

Троян, Априлци, Угърчин“

брой 1 4 010.00 4010.00

1.2. „Проучване и анализ на икономическата активност на младите хора 

на територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“

брой 1 4 010.00 4010.00

8020.00

2а-Разходи за създаване и  поддръжка на интернет страница година 1 1200.00 1200.00

Разходи за проучвания и 

анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални 

и други анализи и 

проучвания)

Общо разходи за управление:
II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., 

ал. 3) 

8 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 9

10 Финансови разходи, в т. 

ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи

орган във връзка с 

прилагането на 

стратегията за местно 

развитие

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони

1.   

Общо 1:

2. Разходи за 

популяризиране, 



2б-Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни 

медии, интернет страницата и излъчвания в радио- и телевизионни 

медии на покани за организирани събития и други, свързани с 

популяризиране дейността на МИГ;

брой 4 233.00 932.00

2в Информационни материали:                                                                          
Книжка - съкратен вариант на  СВОМР:  до 50 стр. 100 бр. брой 100 7.00 700.00

Брошура - мерки от СВОМР - 10 стр. -1000 бр. брой 1000 3.00 3000.00

Флайър - график на приемите и  мерките -1000 бр.    брой 1000 0.20 200.00

Плакати - 100 бр. брой 100 2.10 210.00

Банери - 2 бр. брой 2 70.00 140.00
2в Рекламни материали:                                                                                  
Календари работни с три секции - 250 бр брой 250 4.5 1125.00

 Тефтери луксозни - 100бр брой 100 8.5 850.00
Химикалки - рекламни - 250бр брой 250 2.5 625.00
Торбички платнени - 100 бр брой 100 4 400.00
Рекламни картонени папки с ластик-150бр брой 150 2.79 418.50
Чадъри-50 бр. брой 50 13 650.00
Пресконференция - 3 бр. по 940 лв. брой 3 940 2820.00

11138.50

2 д-Изработка и монтаж на билбордове за популяризиране на МИГ брой 3 1321.83 3965.49

2 е- Отпечатване на материали, подпомагащи  потенциалните 

получатели на финансова помощ при подготовката на заявления - 

изготвяне на Насоки и ръководства за кандидати и бенефициенти, по 

приложимите мерки

комплект 200 9.13 1826.00

24061.99

3.1. Информационни семинари за местни лидери и потенциални 

кандидати - за min 10 участника:                                                                                      

брой 12 210.00 2520.00

3.2. Информационни семинари за бенефициенти с подадени заявления 

по мерките на СВОМР - за min 10 участника:                                                                                      

брой 0 210.00 0.00

2520.00

5000.00

Общо 2:

3.

Общо 3:

2-ж Изготвяне на тематични информационни материали -  помагала за 

потенциални бебефициенти 

брой 2500 2.00

Разходи за организиране 

на обучения, семинари и 

информационни срещи за 

местни лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи, 

включително роми, 

популяризиране, 

информиране и 

публичност

Общо 2в-Отпечатване на информационни и рекламни материали и др, свързани с популяризиране 
дейността на МИГ:                          



34601.99

ОБЩО I и II: 184193.43

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност:


