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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 01.01.2021 г. – 30.06.2021 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.bg ; www.migta.eu 

 

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

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА. 

 

Прилагането на мултифондовата стратегия за водено от общностите местно развитие 

(ВОМР) стартира с подписване на Споразумение за изпълнение на стратегията № РД 50-

200 от 29.11.2016 година. Изпълнението на стратегията обхваща периода от подписване на 

Споразумението до 2023 година като разходите са допустими за финансиране от ЕСИФ, 

ако те са направени от получател на финансова помощ и платени до 31 декември 2023 

година. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР, 

финансирани от ЕЗФРСР е до 30 юни 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: 

 

                    
 

Програма за развитие на селските райони. 

 „Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” 
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- 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.; 

- 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. 

С писмо наш изх. № 17 от 28.05.2021 година бе подадено Заявление до УО на ПРСР 

2014 – 2020 година за допълнително финансиране на СВОМР като поисканото увеличение 

на средствата по подмярка 19.4 са в размер на 140 000,00 лева, а по подмярка 19.2 – 799 

000,00 лева. 

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

остават без изменение. 

 

През отчетния период 01.01.2021 година – 30.06.2021 година  не са настъпили 

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).  

Колективният върховен орган (Общо 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. 

 

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.  

 

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

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 № 4 от 01.06.2021 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 2021 г. е одобрен със Заповед РД 09-

747/22.07.2021 г. и е получен с писмо – с наш Вх.№ 38/23.07.2021 г. 

Одобрената сума е на стойност 126 933,16 лв. 

С писмо наш изх. № 18 от 08.06.2021 година бе поискана промяна в бюджета на МИГ. 

Одобреният от УО бюджет за 2021 година е приложен към настоящата заявка за плащане. 

Общата стойност на текущите разходи за управление на Стратегията в одобрения бюджет 

на МИГ възлизат на 102 113,66 лева, което съставлява по-малко от 80 % от общата 

стойност на Бюджета за 2021 г. 

Общата стойност на разходите за популяризиране на стратегията за ВОМР на 

територията на нейното изпълнение възлизат на 24 819,50 лева.  

 

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 

 

До края на месец май 2021 година, включително работните заплати на персонала на 

МИГ бяха изплащани на основание допълнителни споразумения от 01.07.2020 година към 

трудовите договори на служителите. 

На 01.06.2021 г. с всеки един от персонала на МИГ бе сключено допълнително 

споразумение към трудовия договор като работните заплати за месец юни 2021 година са 

базирани на допълнителните споразумения от 01.06.2021 година.  

Допълнителните споразумения и длъжностните характеристики са коректно 

приложени към пакета документи от настоящата заявка за плащане. 

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 
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осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице за периода  01.01.2021 година до 

30.06.2021 година.  

Разходите за заплати на служителите на МИГ са отразени коректно във финансовите 

таблици към настоящата заявка за плащане. 

 

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 от МИГ за социални и здравни осигуровки за 

персонала, както и за обезщетения за временна нетрудоспособност, за сметка на 

работодателя за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 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 се извършват от фирма „Д и П Консултинг 2017“ ЕООД, с 

която има сключен Договор № 7 от 2016 година и Анекс 4 от 01.06.2021 г., касаещ 

промяна в заплащането на съответната услуга на стойност 400,00 /четиристотин/ лева 

месечно. Разходите за услугата са остойностени с фактури за периода 01.01.2021 година 

до 30.06.2021 година и изплатени в срок. 

 През настоящия отчетен период от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година не са 

реализирани разходи за правни услуги; 

 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. 

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

помещение – общо 70 кв.м. Плащането на наем на община Троян се извършва на 

основание на сключен Договор от 15.08.2017 година и сключен Анекс от 09.03.2021 

година. 

Към разходите за наем са включени и  разходите за наем на изнесения офис в гр. 

Априлци, намиращ се на адрес: гр. Априлци 5641, ул. "Васил Левски" № 106; Разходите за 

наем са основани на подписан Договор с община Априлци от 21.08.2015 година и 

Допълнително споразумение към договора от 01.10.2020 година. 

 Разходите за комуникация и външни услуги включват: 

- заплащане на стационарен и мобилни телефони. За целите на изпълнение на 

настоящата стратегия персоналът на МИГ разполага с четири мобилни телефона и един 

стационарен. Разходите за телефонни услуги се заплащат на основание сключени 

договори между МИГ и VIVACOM, както следва: 
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- Договор № 13.04.18/175824798/73000235280 от 13.04.2018 година (за мобилни 

телефони). Срокът на договора е до 13.04.2020 година; 

- Допълнително споразумение  към договор за електронни  съобщителни услуги № 

М00SC00000074980-175824798 (за мобилни телефони) от 12.02.2020 година до 12.02.2021 

година; 

- Договор за електронни съобщителни услуги от 01.11.2018 година – за стационарен 

телефон 

- Допълнително споразумение към договор за електронни  съобщителни услуги № 

М00SC000000137341-175824798 (за мобилни телефони и стационарен телефон) от 

09.02.2021 година. Настоящото допълнително споразумение обединява плащането за 

мобилни услуги и стационарен телефон, считано от 09.02.2021 година. 

Всички описани договори и допълнителни споразумения за стационарен телефон и 

мобилни услуги са приложени към настоящата заявка за плащане.  

-  доставка на интернет услуга. МИГ заплаща интернет-услуга за ползване на 

интернет в централния офис в гр. Троян. До края на 2020 година доставчик на интернет бе 

фирма VIVACOM. От 11.12.2020 година МИГ има сключен договор с фирма „СКАЙНЕТ“ 

ООД. Затова през настоящия отчетен период направените разходи за интернет са към 

доставчик „СКАЙНЕТ“ ООД. Реализираните разходи са описани и отчетени коректно в 

таблиците към 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. Куриерските услуги се осъществяват от фирма  

„ЛЕО ЕКСПРЕС“ ЕООД по сключен Договор с фирмата от 07.06.2019 година. 

Заплащането на услугите става регулярно, чрез фактури издавани на името на МИГ;  

- закупуване на канцеларски материали и консумативи. През отчетния период 

канцеларските материали са закупени от фирма „ТРАНССОФТ“ ЕООД,  остойностени с 

фактури за периода 01.01.2021 година до 30.06.2021 година,  заплатени са в срок и са 

коректно отразени в приложените таблици към заявката за плащане; 

- други непредвидени оперативни разходи не са извършвани през периода. 

 Всички направени разходи за услуги са платени и коректно отразени във 

финансовите таблици към заявката за плащане. Направените опростени разходи през 

отчетния период не надвишават  15% от 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 01.01.2021 година до 30.06.2021 година е осъществена една 

оценителна сесия – за оценка на проектни предложения по мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”. 

Направените разходи са за комисията за подбор на проектни предложения, назначавана 

със Заповед № ПКУО - 002/22.02.2021 година на Председателя на КУО на МИГ. Всички 
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оценители са приключили своята работа в срок и са отчели дейността си с Доклад и 

Приемно-предавателен протокол.  

 

В рамките на допустимия срок за плащане, са реализирани разходите за 

възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на оценители и председатели на 

комисията за подбор на проектни предложения. 

 

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.) 

 

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 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.).  

- 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 е закупен един брой винетен стикер  на стойност 97,00 лв. за 

служебен автомобил Дачия Логан с рег. № ОВ 64 75 ВВ. 

 

3.1.7. 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: 

-  Гражданска отговорност на служебен автомобил Дачия Логан с рег. № ОВ 64 75 ВВ 

по застрахователна полица № BG/03/121000809139 от 28.03.2021 г., на стойност 222,97лв. 
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3.1.8. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на 

Европейската селска мрежа за развитие на селските райони 

 

Разходите включват членски внос на МИГ, както и 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 разходи през отчетния 

период по тази дейност. 

  

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

издаване на изискуеми документи 

 

  Направените финансови разходи от МИГ са свързани с платена такса за банкова 

сметка и нотариални такси. Същите са отразени коректно във финансовите таблици към 

заявката за плащане. 

 

3.2.  ДЕЙНОСТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

3.2.1.  Разходи за популяризиране, информиране и публичност 

 През отчетния период са извършени следните дейности и разходи за 

популяризиране, информиране и публичност: 

- 1а - Разходи за поддържане на интернет страница. Дейността се осъществява по 

сключен Договор № 19.4-01 от 04.01.2021 година с изпълнител  „МЕГА 

КОМЮНИКЕЙШЪН” ЕООД – дейността е коректно изпълнена през отчетния период и 

заплатена в срок по фактура № 1232 / 30.06.2021 година на стойност 534,02 лв., като 

изпълнителят е регистриран по ДДС и остойностява единичната цена без ДДС, но след 

начисляване на данък, общата сума е превишена с две стотинки; 

- 1б - Разходи за домейн и хостинг. Реализирани са такива и са платени по 

Проформа-фактура 4868026/01.01.2021 г., на стойност 139,75 лв., като разхода не 

превишава одобрената сума по изменението на бюджета за 2021 година; 

- 1в – Създаване и реализиране на публикации в печатни и електронни медии, 

интернет-страницата и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за 

организиране на събития и др., свързани с популяризиране дейността на МИГ. 

Създаването и реализирането на публикации са одобрени от УО на ПРСР с поискано 

изменение в бюджета на МИГ от месец юни 2021 година.  

Не са реализирани през отчетния период разходи по тази дейност; 

- 1г – Рекламни материали. Изработването на рекламни материали е одобрено от УО 

на ПРСР с поисканото изменение в бюджета на МИГ за 2021 година.  През отчетния 

период не са реализирани; 
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  2. -  Други разходи за популяризиране, информиране и публичност - не са 

реализирани през отчетния период разходи по тази дейност. 

3.2.2.  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. 

 

Дейността включва Организиране на работни/информационни срещи (за най-малко 

десет участници) – кафе-пауза, наем на зала (по чл.9, ал.3, т.3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.):  

Не са реализирани през отчетния период разходи по тази дейност. 

  

 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 
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№  

Планирана дейност 

съгласно 

заявление/заповед 

за одобрение на 

планирани 

дейности и разходи 

Описание на дейността 
Единица 

мярка 

Брой 

единици 

Единична 

цена с ДДС  

Обща 

стойност, 

лева 

Извършване 

на дейността 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадена 

заявка за 

плащане № 

14, в лв. 

Обща стойност 

на извършените 

разходи 

съгласно 

подадени заявки 

за плащане 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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 

1.1.  Възнаграждение на 
изпълнитeлен директор 

Месец 12 1800.00 21,600.00 ДА 7,554.10     

1.2. Възнаграждение на 
експерт1 

Месец 12 1400.00 16,800.00 ДА 6,087.89     

1.3. Възнаграждение на 
експерт2 

Месец 12 1400.00 16,800.00 ДА 6520     

1.4. Възнаграждение на  
асистент  

Месец 12 1300.00 15,600.00 ДА 5651.15     

1.5. Социални и здравни 
осигуровки за персонала и 
обезщетения за временна 
нетрудоспособност, за сметка на 
работодателя 

Месец 12 1116.28 13,395.36 ДА 4900.4     

    Общо 1:        84,195.36   30,713.54 0.00 0.00 

                      

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 

2.1. Разходи за услуги, непряко 
свързани с прилагането на 

стратегията (правни, 
счетоводни, одиторски и други) 
(по чл.9, ал.2, т.3 от Наредба № 
1 от 22.01.2016г.); 

опростен 
разход 

% 15 12,629.30 ДА 4,470.94 0.00 0.00 
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разходите по т.1) правни         НЕ 0.00     

счетоводни месец       ДА 2,200.00     

одиторски         НЕ 0.00     

други         НЕ 0.00     

2.2. разходи за наем на офис:                 

Офис Троян         ДА 286.50     

Офис Априлци         ДА 72.00     

2.3. разходи за комуникация и 
външни услуги  

                

Телефони - мобилни         ДА 388.57     

Интернет         ДА 94.50     

пощенски и куриерски услуги         ДА 109.82     

топло- и електроенергия         ДА 991.80     

вода         НЕ 0.00     

охрана на офиса         НЕ 0.00     

електронен подпис         ДА 48.00     

други         НЕ 0.00     

2.4. разходи за закупуване на 
офис консумативи и 
канцеларски материали; 

        ДА 159.75     

2.5. Разходи за закупуване на 

гориво за лек автомобил (по 
чл.9, ал.2, т.12 от Наредба № 1 
от 22.01.2016г.); 

        НЕ 0.00     
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2.6. други непредвидени 
оперативни разходи, 
необходими за 
функционирането на офиса. 

          0.00     

-       Трудова медицина         ДА 120.00     

-       Нотариални такси         НЕ 0.00     

    Общо 2:        12,629.30   4,470.94 0.00 0 

3 Разходи за външни 
услуги, 
възнаграждения и 

осигуровки, 
дължими от МИГ на 
експерти (физически 
и юридически лица), 
свързани с 
прилагането на 
стратегията 
(оценители, 

консултанти, 
външни експерти и 
други) по чл.9 ал.2, 
т. 2 Наредба №1 

3.1.Разходи за 

възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 
стратегията - оценители 

на проектни предложения 

/за 1 бр. оценен проект от 

1 оценител на етап 
"Административно 

съответствие и 

допустимост" и етап 
"Техническа и финансова 

оценка" общо 

Бр. 

оценени 
проекти от 

един 

оценител 

16 179.00 2,864.00 ДА 1,458.00   0.00 
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3.2. Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 

стратегията - членове на 

комисията за подбор на 
проекти различни от 

оценителите - председател 

и секретар  

Човекодни 6 128.00 768.00 ДА     0.00 

    Общо 3:        3,632.00   1,458.00 0.00 0.00 

4 

Разходи за 
командировки на 
екипа и членовете 

на колективния 
върховен орган на 
МИГ  

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.)  

За периода 
на 2021г. 

1 300.00 300.00 ДА 60.00     

    Общо 4:        300.00   60.00 0.00 0.00 

5 

Разходи за 
техническо 
обслужване и 
годишни винетни 

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

5.1. Годишни винетни такси за 
лек автомобил, закупен по реда 

на тази наредба и Наредба № 23 
от 2009 г. (по чл.9, ал.2, т.9 от 
Наредба № 1 от 22.01.2016г).; 

Брой 1 97.00 97.00 ДА 97.00     

    Общо 5:        97.00   97.00 0.00 0.00 
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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.  

6.1. 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.); 

година 1 700.00 700.00 ДА 222.97     

    Общо 6:       700.00   222.97 0.00 0.00 

7 

Разходи за участие 
на МИГ в дейности 
на Националната и 
на Европейската 
селска мрежа за 
развитие на 
селските райони 

7.1. 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.); 

Брой 1 360.00 360.00 НЕ 0.00     

    Общо 7:       360.00   0.00 0.00 0.00 
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8 

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

документи 

8.1. Финансови разходи, в т. ч. 
банкови такси за управление на 
сметки, такси за издаване на 
изискуеми документи  (по чл.9, 
ал.2, т.16 от Наредба № 1 от 
22.01.2016г.); 

Година 1 200 200.00 ДА 126.00 0.00 0.00 

  Общо 8:       200.00   126.00 0.00 0.00 

Общо разходи за управление: 102,113.66   37,148.45 0.00 0.00 

II. РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ - (по чл.9., ал. 3)    

1. 

Разходи за 
популяризиране, 

информиране и 
публичност (по чл.9, 
ал.3, т.2 от Наредба 
№ 1 от 22.01.2016г.); 

1а - Разходи за поддръжка 

на интернет страница 
Година 12 89.00 1,068.00 ДА 534.02     

1б - Разходи за домейн и 
хостинг 

Брой 1 140.00 140.00 ДА 139.75     

1в - 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 4 360.00 1440.00 НЕ 0.00     

mailto:migta@abv.bv
http://www.migta.eu/


 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ 

гр. Троян 5600, ул.“Христо Ботев “ № 113,  тел:0670/53838 е-mail: migta@abv.bv  www.migta.eu  
 

1г - Рекламни материали:    

Календари работни с три 

секции 
Брой 150 3.40 510.00 НЕ 0.00     

Календари настолни Брой 150 4.53 679.50 НЕ 0.00     

Тефтер с твърди корици Брой 130 6.00 780.00 НЕ 0.00     

Химикалки - рекламни - 

250бр 
Брой 250 1.12 280.00 НЕ 0.00     

Рекламни флашки - USB 
памет - 8 GB  

Брой 100 12.86 1286.00 НЕ 0.00     

Общо по т.1а, 1б, 1в и 1г:  6,183.50 НЕ 673.77 0.00 0.00 

2.  Други разходи за популяризиране, информиране и публичност: 

Празник на МИГ Троян, 

Априлци, Угърчин - 

публично събитие за 
оживяване на територията 

и за популяризиране на 

Стратегията за ВОМР. 

Брой 3 6030.00 18,090.00 НЕ 0.00 

    

Общо по т. 1.   24,273.50 НЕ 673.77 0.00 0.00 
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2. 

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 по чл. 9, 
ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 

2.1. Организиране на 

работни/информационни 

срещи (за най-малко десет 
участници)-кафе-пауза, 

наем на зала  

Брой 3 182.00 546.00 НЕ 0.00     

Общо по т.2: 546.00   0.00 0.00 0.00 

Общо разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност: 24,819.50   673.77 0.00 0.00 

  ОБЩО I и II:          126,933.16   37,822.22 0.00 0.00 
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