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ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР“ на Сдружение МИГ – Троян, Априлци, Угърчин 

Период на отчитане 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР 
РД 50-200 от 29.11.2016 г. 

ЕИК на МИГ 175824798 

Седалище и адрес на управление на МИГ Гр. Троян, ПК 5600, ул.“Христо Ботев“, № 113 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 
Цанко Найденов Спасовски 

Телефон, факс, електронен адрес, интернет 

страница 
0670/5 38 38; migta@abv.bv  ; www.migta.eu 

 

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

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. 

 

Прилагането на мултифондовата стратегия за ВОМР стартира с подписване на 

Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие 

/СВОМР/ № РД 50-200 от 29.11.2016 година. Изпълнението на Стратегията обхваща 

периода от подписване на Споразумението до 31.12.2020 г. като дейностите за управление 

ще продължат до 30.09.2023 година. 

Стратегията се прилага на територията на три общини – Троян, Априлци и Угърчин, 

като общият публичен принос във финансов план за изпълнение на проекти е в размер на 

6 376 005,00 лв. Финансовата подкрепа се предоставя от: 

- Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.), в размер на 

2 933 745,00 лв.; 

 

                    
 

Програма за развитие на селските райони. 

 „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 
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- Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност (ОПИК 2014 – 2020 г.), в размер на 

1 955 830,00 лв. 

- Европейски социален фонд (ЕСФ), чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), в размер на 1 486 430,00 лв. 

Общият бюджет на финансовия ресурс за текущи разходи и популяризиране на 

СВОМР, предоставен от ЕЗФРСР е в размер на 977 915,00 лв, за целия програмен период. 

През отчетния период не са настъпили промени и всички клаузи от Споразумението 

остават без изменение. 

През отчетния период 01.04.2020 г. – 30.06.2020 г.  не настъпиха промени в органите 

за управление на Сдружението:  

Органите на управление на МИГ към момента са Колективен върховен орган (Общо 

събрание) и Колективен управителен орган (Управителен съвет).  

Колективния върховен орган (Общото събрание) се състои от 58 членове – 

физически и юридически лица – представители на стопанския, нестопанския и публичен 

сектор като никой от трите сектора не превишава 49 %. Няма настъпили промени в 

структурата на Колективния върховен орган на МИГ. 

Колективният управителен орган (Управителен съвет), се състои от председател, 

зам. председател и трима членове, както следва: 

1. Цанко Найденов Спасовски – Председател, представител на нестопанския сектор; 

2. Дора Бенкова Павлова – Зам.- председател, представител на нестопанския сектор; 

3. Станимир Йотов Петков – член, представител на публичния сектор; 

4. Дилян Ангелов Енкин – член, представител на стопанския сектор; 

5. Никола Илиев Пиронков – член, представител на стопанския сектор. 

През настоящия отчетен период поради възникнали форсмажорни обстоятелства в 

членовете на КУО на МИГ, във фирма ТРОЯН ТУР ИНС, с ЕИК 201484588 се е наложила 

необходимостта от смяна на представляващия по закон Веселин Койнов с Илия Николов 

Пиронков, видно от справка в Търговския регистър, поради което МИГ коректно прилага 

необходимата декларация. 

За целите на настоящата стратегия МИГ разполага с три офиса – централен офис в 

гр. Троян и два изнесени офиса – в гр. Априлци и гр. Угърчин.  

През периода не е извършена промяна на седалището и адреса на управление на 

МИГ - Троян, Априлци, Угърчин.  

1 . ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. 

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

изпълнителен директор, двама експерти и технически асистент. Всички служители 

работят в централния офис на МИГ в гр. Троян и са наети на пълно работно време – осем 

часа. Съставът на персонала на МИГ е структуриран както следва: 

1. Изпълнителен директор – г-н Веселин Стойков; 

2. Експерт 1 програми и проекти - г-жа Христина Маринова; 
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3. Експерт 2 програми и проекти - г-жа Искрена Ненова; 

4. Асистент – г-жа Стелиана Бошнякова. 

 Счетоводните услуги са възложени на външна фирма – „Д и П Консултинг 2017“ 

ЕООД , с която има сключен Договор № 7 от 2016 година и Анекс № 1 от 01.02.2019 г. 

Всички служители отговарят на изискванията на чл. 13 от Наредба № 22 от 14-ти 

декември 2015 година.  

През отчетния период няма настъпили промени в екипа по изпълнение на 

Стратегията за ВОМР. 

3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Бюджета за предложените дейностите и разходи по подмярка 19.4. „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегии за ВОМР“ за 2020 г. е одобрен със Заповед РД 09-

180/24.02.2020 г. и е получен с писмо – с наш Вх.№ 14/28.02.2020 г. 

Одобрената сума е на стойност 217 606,39 лв. 

В таблицата към Заявление за изменение и допълнение на планирани дейности и 

разходи за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.  сме допуснали техническа грешка при 

изчисляването на общата стойност на текущите разходи за управление на стратегията на 

МИГ. 

Затова с писмо с наш изх. № 64/18.06.2020 г. изпратихме за одобрение коректно 

попълнена таблица към Заявление за изменение и допълнение на планираните  

дейности и разходи за периода 01.01.2020г. – 31.12.2020г.  

Общата стойност на текущите разходи за управление в предложения вариант за 

изменение възлизат на 165 060,39 лева.  

Общата стойност на разходите за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение възлизат на 52 762,00 лева.  

По този начин общата стойност на поисканите за одобрение средства (от Раздел I и 

Раздел II) са в размер на 217 822,39 лева, което е с 216,00 лева повече от първоначално 

одобрения бюджет на МИГ за текущата 2020 г. 

Към днешна дата, МИГ не е получила нова заповед за одобрение на посочените 

корекции.  

3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА: 

През отчетния период са направени следните разходи за управление на стратегията: 

3.1.1. 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. 

Разходите за заплати включват направените разходи за заплащане на труда на 

всички служители от екипа по изпълнение на стратегията, в т.ч. възнаграждения на 

служителите и осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице за периода  01.04.2020 

г. до 30.06.2020 г.  

Разходите за заплати са отразени коректно във финансовите таблици към настоящата 

заявка за плащане. 
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3.1.2. Разходи за задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и 

здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя. 

Тук са включени  направените разходи за социални и здравни осигуровки  за сметка 

на работодателя за всички служители от екипа по изпълнение на стратегията за периода от 

01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.  

 Направените разходи за социални и здравни осигуровки са отразени коректно във 

финансовите таблици към настоящата заявка за плащане. 

3.1.3. Разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, 

счетоводни, одиторски и други). 

В този раздел са направени разходи за счетоводни услуги, разходи за наем на офис, 

разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, топло- и ел.енергия).  

 Счетоводните услуги са извършени от фирма „Д и П Консултинг 2017“ ЕООД, 

с която има сключен Договор № 7 от 2016 година и Анекс 1 от 01.02.2019 г., касаещ 

промяна в заплащането на съответната услуга на стойност 600,00 /шестстотин/ лева 

месечно. Разходите за услугата са остойностени с фактури за периода 01.04.2020 г. до 

30.06.2020 г. и изплатени в срок. 

 През настоящия отчетен период от 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г.  са 

реализирани разходи за правни услуги, както следва: 

- Договор за правна защита и съдействие от 10.06.2020 г. на стойност 400,00 

(Четиристотин) лева; 

Разходите за услугата са остойностени и изплатени в срок. 

 Разходите за наем на офис включват разходите за наем на работен офис на 

МИГ в гр. Троян, за помещение намиращо се на адрес: гр. Троян ул. „Христо Ботев“ № 

113 и включва работно помещение с четири работни места, зала за срещи и архивно 

помещение – общо 70 кв.м. Към разходите за наем са включени и  разходите за наем на 

изнесения офис в гр. Априлци.  

 Разходите за комуникация и външни услуги включват: 

- заплащане на стационарен и мобилни телефони, доставка на интернет услуга в 

централния офис на МИГ. Фактурите за разходите са на името на МИГ и се издават 

съгласно сключени договори с Виваком като направените разходи са описани и отчетени 

коректно в заявката за плащане; 

- заплащане на  ел. енергия в централния офис в град Троян е чрез фактура 

издадена от ЧЕЗ, тъй като МИГ има индивидуална партида. За  изнесения офис в гр. 

Априлци ел. енергията се заплаща по фактури издадени от наемодателя Община Априлци.   

- заплащане на куриерски услуги по Договор с фирма „ЛЕО ЕКСПРЕС“ ЕООД от 

07.06.2019 г. Заплащането на услугите става регулярно, чрез фактури издавани на името 

на МИГ. За целите на проекта през отчетния период са извършени разходи  и заплащане 

на куриерски услуги, изпълнени от Еконт Експрес и Спиди – заплатени в брой, които са 

описани коректно в заявката за плащане; 
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- закупуване на канцеларски материали и консумативи е от доставчик и са 

остойностени с фактури за периода 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г. и заплатени в срок; 

- заплащане на нотариални такси е извършвано през периода, като разходите са 

коректно отразени в таблиците; 

 Всички направени разходи за услуги са платени и коректно отразени във 

финансовите таблици към заявката за плащане. Направените разходи през периода не 

надвишават  15% опростени разходи към Разходите за заплати и осигуровки за персонала.  

3.1.4. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на 

експерти,  свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, 

външни експерти и други) 

 През отчетния период не са реализирани разходи за експерти по граждански 

договори, в т.ч. председател и секретар, както и за външни експерти оценители членове на 

КППП за извършване на административно съответствие и допустимост и техническа и 

финансова оценка.   

 През отчетния период са реализирани разходи по дейност 3.4. за разработване на 

насоки за кандидатстване и др. материали по мерки от стратегията за ВОМР с прием през 

2020г. - 4 бр. пакети от документи по следните мерки: 

Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски 

стопанства”; 

Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“; 

Мярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”; 

Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти“. 

В допълнение, Мярка 1.3. „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и 

горски стопанства” и Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, не са разработвани през 

настоящия програмен период и МИГ не е обявявала процедури за подбор на проектни 

предложения по тези мерки. 

По отношение изготвяне на пакет Насоки по Мярка 7.2.  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“, 

мярката бе обявена за кандидатстване на 01.04.2018 г. с краен срок 31.07.2018 г. с целия 

финансов ресурс, в размер на 950 000,00 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на 

ПМС 161/2016 г., обявената процедура за подбор на проектни предложения бе с няколко 

срока за кандидатстване. Вторият срок бе предвидено да стартира на 01.11.2018 г., при 

същите условия за кандидатстване и изпълнение, разработени в Насоките по процедурата. 

Бюджетът по мярката за втория краен срок през 2018 г. бе остатъчните средства /ако има 

такива/ след приключване на първия прием. След приключване на дейността на 

Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/, в Доклада на Комисията от 

05.09.2018 г. е указано, че безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за одобрените по 
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първи краен срок проектни предложения е на стойност 948 049,74 лв. Неусвоеният 

финансов ресурс е в размер на 1 950,26 лв., което е недостатъчно за обявяване на същата 

процедура с втория краен срок. 

В същото време, на 01.08.2018 г. бе обявена за кандидатстване и мярка 7.6. 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

природното и културно наследство на селата“, като процедура за подбор с два крайни 

срока, с код в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.050. Втория краен срок приключи на 

31.12.2018 г., като не бе регистрирано нито едно проектно предложение. 

В тази връзка МИГ предприе мерки за промяна в СВОМР, а именно, пренасочване 

на целия финансовия ресурс от мярка 7.6. към мярка 7.2, по която има заявен интерес от 

страна на общините от територията на МИГ за кандидатстване. 

 

По отношение изготвяне на пакет Насоки по Мярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности”, марката бе обявена с целия си финансов ресурс в размер на 

996 205,00 лв., като процедура за подбор с един краен срок за кандидатстване, който 

приключи на 30.04.2019 г. След приключване на дейността на Комисията за подбор на 

проектни предложения /КППП/, в Доклада на Комисията от 14.06.2019 г. е указано, че 

безвъзмездната финансова помощ /БФП/ за одобрените 7 броя проектни предложения е на 

стойност 970 939,33 лв. Неусвоеният финансов ресурс е в размер на 25 265,67 лв. 

С вх. № 2/16.01.2020 г. и вх. № 3/16.01.2020 г. двама от бенефициентите по същата 

процедура, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране подадоха искания за 

оттегляна на проектните си предложения, които са на обща стойност на БФП в размер на 

274 606,70 лв. Писмата са коректно изпратени и промените са отразени в ИСУН 2020, като 

по този начин общият размер на неусвоените средства по мярка 6.4.1 възлиза на 

299 872,32 лв. БФП. 

Имайки предвид, че по процедурата бяха регистрирани 15 проектни предложения, от 

които 13 са разглеждани от Комисията за подбор, което е показателно за интереса на 

бенефициентите, МИГ възнамерява да обяви за втори път за кандидатстване с проектни 

предложения Мярка 6.4.1. “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, като с 

това ще допринесе за подпомагане на нелекото положение на някои от 

микропредприятията на територията, както и постигане на заложените цели  в Стратегията 

за ВОМР през настоящия програмен период. 

Разходите за разработване на 4 броя пакети с документи за кандидатстване по 

приложими мерки с прием през 2020 г. са извършени на основание сключени два броя 

Граждански договори с двама външни експерти - консултанти, като са заплатени в срок, 

срещу коректно представени доклади и приемно-предавателни протоколи.   

3.1.5. 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.). 
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През отчетния период са направени разходи за командировки на екипа, в т.ч. на  

персонала и представители на КУО на МИГ. Отчетени са дневни и транспортни разходи. 

За целите на проекта разходите за транспорт са във връзка със закупено гориво за 

движение на сл. автомобил Дачия Логан с рег. № ОВ 64 75 ВВ. 

Разходите за командировки са отразени коректно във финансовите таблици към 

заявката за плащане. 

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

софтуер и офис оборудване и обзавеждане: 

През отчетния период не са реализирани разходи за офис техника; 

3.1.7. Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек 

автомобил, закупен по реда на Наредба № 23 от 2009 г., включват: 

Разходи за техническо обслужване и консумативи - годишен технически преглед, 

акумулатор, смяна на гуми и масло, течност за чистачки (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.) – През отчетния период са реализирани разходи за техническо обслужване 

на служебен автомобил – закупуване на 4 бр. автомобилни гуми, като разхода е отразен 

коректно във финансовите таблици към заявката за плащане. 

- Годишни винетни такси за лек автомобил, закупен по реда на Наредба № 22 от 

2015 г. и Наредба № 23 от 2009 г. (по чл.9, ал.2, т.9 от Наредба № 1 от 22.01.2016г) - През 

отчетния период не са реализирани; 

3.1.8. Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за 

изпълнение на стратегия ДМА по реда на Наредба № 22 от 14.12.2015 г., както и на 

такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г., включват: 

- Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение на 

стратегия ДМА, включително каско и гражданска отговорност, 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 същата наредба;  (по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба № 1 

от 22.01.2016г.) са реализирани през отчетния период, както следва: 

- Застраховане на закупен инвентар по ЗП № 2200200540000027/16.07.2020 г., на 

стойност 34,89 лв. 

3.1.9. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган 

във връзка с прилагането на стратегията за водено от общностите местно 

развитие, включват: 

- Разходи за провеждане на 4 еднодневни обучения на екипа и членовете на КВО за 

минимум 10 човека по прилагане на стратегията за ВОМР(по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.); - не са реализирани през отчетния период; 

- Разходи за обучение  на екипа и членовете на КВО за не по-малко от 6 човека  за 

подобряване на административния капацитет на МИГ- две 4-дневни  посещения в 

чужбина в страна-член на ЕС за обмен на добри практики (по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба № 

1 от 22.01.2016г.); - не са реализирани през отчетния период; 
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3.1.10. 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, включват: 

- Разходи за организиране на срещи /еднодневни/ на екипа на МИГ и КВО  в 

различни населени места от територията на МИГ (по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.). - не са реализирани през отчетния период; 

3.1.11. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, включват: 

- Разходи за членски внос 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 (по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.) - не са реализирани през отчетния период; 

- 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 (по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.) - не са реализирани 

през отчетния период; 

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

такси за издаване на изискуеми документи. 

 Финансовите разходи на МИГ са както следва: 

- за месеците април, май и юни по 18,00 лв. на месец, т.е. 54,00 лв. за банкови такси и 

нотариални такси, които са коректно отразени във финансовите таблици. 

3.1.13. Други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането 

на офиса - - не са реализирани през отчетния период; 

3.2. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

3.2.1. Разходи за проучвания и анализи на съответната територия 

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

 През отчетния период 01.04.2020 г. до 30.06.2020 г., по дейност 1. от втория раздел 

на одобрения бюджет на МИГ са реализирани разходи за проучвания и анализи на 

съответната територия, като съгласно одобрения бюджет, е изготвен един анализ на 

въздействието на Стратегията за Водено от общностите местно развитие върху целевите 

групи от територията на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин, тъй като двете теми са 

обобщени в една. 

Разходът е платен в срок срещу фактура, доклад и приемно-предавателен протокол и 

отразен коректно във финансовите таблици към заявката за плащане. 

3.2.2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност 

- 2а - Разходи за поддържане на интернет страница - сключен Договор № 01 от 

02.01.2020 г. с изпълнител  „МЕГА КОМЮНИКЕЙШЪН” ЕООД – дейността е коректно 

изпълнена през отчетния период и заплатена в срок по фактура за междинно плащане № 
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1173 / 30.06.2020 г. на стойност 267,01 лв., като изпълнителя е регистриран по ДДС и 

остойностява единичната цена без ДДС, но след начисляване на данък, общата сума е 

превишена с една стотинка; 

- 2б - Разходи за домейн и хостинг – не са реализирани такива през настоящия 

отчетен период, тъй като са реализирани в предходния за цялата година; 

- 2в - 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 – за 

отчетния период са реализирани разходи за три броя публикации с единична стойност 

360,00 лв., като дейността се изпълнява от ЕТ „ТРОЯН 21 – Генадий Маринов“ на 

основание сключен Договор № 05 от 04.05.2020 г.  

Разходът е платен в срок срещу фактура, доклад и приемно-предавателен протокол и 

отразен коректно във финансовите таблици към заявката за плащане. 

Забележка: Дейността по този Договор не е приключила и предстои да бъдат 

реализирани още три броя публикации до края на настоящата година. 

- 2г - Рекламни материали. - През отчетния период са реализирани разходи за 

рекламни материали по Договор № 06 от 04.05.2020 г., като през настоящия отчетен 

период са изготвени част от рекламните материали, издадена е фактура № 1172 от 

24.06.2020 г. в размер на 5 100,00 лв., което съставлява 34 % от стойността на Договора. 

Разходът е платен в срок срещу фактура, доклад и приемно-предавателен протокол и 

отразен коректно във финансовите таблици към заявката за плащане. 

Забележка: Дейността по този Договор не е приключила и предстои да бъдат 

изготвени и останалите рекламни материали до края на настоящата година; 

- 2д - Други разходи за популяризиране, информиране и публичност 

Дейноста включва: 

 Организиране и провеждане на Празник на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин – 

дейността не е стартирала; 

 Изработване на рекламен каталог – дейността не е стартирала; 

 Изработване на филм „Добри практики от прилагане на ВОМР – примери за 

изпълнени проекти“, с продължителност не по-малко от 20 мин. с превод на английски 

език. През настоящия отчетен период дейността е осъществена от „ЕТА – Желева“ ЕООД 

на основание сключен Договор № 08 от 04.05.2020 г. 

Разходът е платен в срок срещу фактура № 9874 от 30.06.2020 г., доклад и приемно-

предавателен протокол и отразен коректно във финансовите таблици към заявката за 

плащане. 

3.2.3. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 
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включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и 

други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

Дейността включва Информационни семинари за местни лидери - потенциални 

кандидати и за уязвими групи от населението - за не по-малко от 10 участника (по чл.9, 

ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.); 

 През отчетния период не са реализирани; 
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