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Приложение № 13 

към чл. 46, ал. 4, т. 1, буква "а" 

от Наредба № 16 от 30.07.2015г 

 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 

 

ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
 

по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" 
 

От бенефициент, изпълнил проект по чл. 3, ал. 1  

От бенефициент, изпълнил проект по чл. 3, ал. 2  
  

 
от Сдружение „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ 

 
(наименование на бенефициента) 

Единен идентификационен код  1  7  6  0  4  3  2  8  6         

№ на тристранния договор  РД  50 -  2  0 2/  0 7.  1  2. 2  0  1   5 

Седалище и адрес на управление  
Област Пловдив, Община Брезово, ул. 
Георги Димитров №25, ет. 4 

Адрес за кореспонденция 
Област Пловдив, Община Брезово, ул. 
Георги Димитров №25, ет. 4 

Данни за съдебна регистрация (ако е приложимо) Ф.Д. 166/2010 г. по описа на ПОС 

ЕИК по БУЛСТАТ 176043286 

ДДС номер (ако е приложимо) Н/П 

Име на законния представител  Радньо Нанев Манолов – председател на УС 

Име на лицето за контакти, телефон, електронен адрес  
Боян Стефанов Костадинов – изпълнителен 
директор, тел. 0885 290 190, e-mail: 
migb_bd@abv.bg  

  

Партньори: Н/П 

 

1. Описание на извършени дейности, използвани външни услуги, постигнати 

резултати 
 

1.1. Учредяване на публично-частно партньорство 
 

Н/П – СЪЩЕСТВУВАЩА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРИЛАГАЛА ПОДХОДА 

ЛИДЕР ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013 

 

Постигнат резултат по дейността 
Н/П – СЪЩЕСТВУВАЩА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПРИЛАГАЛА ПОДХОДА 

ЛИДЕР ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 – 2013 

 

1.2. Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за 

водено от общностите местно развитие 
В рамките на тази точка са реализирани серия от дейности за популяризиране на подхода ВОМР. 
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По бюджетен ред 1.1. „Подготовка и провеждане на информационни кампании по бюджетен“ 
са проведени 4 бр. информационни срещи в населени места на територията на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, както следва: 

 гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала 15.02.2016 г. – 10:00 ч. с 24 участници; 

 с. Тюркмен, общ. Брезово, клуб на пенсионера 15.02.2016 г. – 13:00 ч. с 15 участници; 

 с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала; - 16.02.2016 г. -  10:00 ч. с 29 участници; 

 с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, НЧ "Просвета - 1946" - 16.02.2016 г. – 13:00 ч. с 19 

участници; 

Целта на информационните срещи бе да се представят предстоящите дейности по подмярка 19.1. 

Да се въведат участниците в предстоящия процес по създаване на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие. Да се представят изискванията по подхода ВОМР/ЛИДЕР през 

новия програмен период, новите регламенти, други нормативни изисквания и възможности, които 

са определени в подмерки 19.1; 19.2; 19.3 и 19.4 на Програмата за развитие на селските райони 

2014 – 2020 година.  

 Информационните кампании се проведоха с цел информиране на населението, като 

преминаха в събеседване и дискусии с представители на общинските администрации, НПО, 

представители на бизнес сектора и населението. Представители на местната общност – 

потенциални заинтересовани страни задаваха въпроси, коментираха възможностите и 

ограниченията, които касаят новата Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГа. 

За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни материали; 

кетъринг. 

По бюджетен ред 1.2. „Изготвяне и разпространение на информационни материали за 

информиране на местното население“ на 03.02.2016 г. е подписан Договор №4 с фирма 

„АЛЕГРО ПЛОВДИВ“ ООД  с предмет „Изготвяне и разпространение на информационни 

материали за информиране на местното население на МИГ Брезово, Братя Даскалови“. Изготвени 

са 3 издания на информационен бюлетин с тираж: 

 Първо издание на информационен бюлетин – 955 бр. 

 Второ издание на информационен бюлетин – 955 бр. 

 Трето издание на информационен бюлетин – 961 бр. 

Общата стойност на договора е 2 641,32 лв. без ДДС/ 3 169,58 лв. с ДДС 

Изготвените информационни материали са разпространени на територията на МИГ 

По бюджетен ред 1.3. „Подготовка и провеждане на информационни срещи/семинари“ са 

проведени 2 бр. информационни срещи/семинари за най-малко 20 участници, както следва: 

 с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, НЧ "Христо Ботев - 1927" 23.02.2016 - 14:00 ч. с 24 

участника 

 с. Свежен, общ. Брезово, Танкина къща - 26.02.2016 -  15:00 ч. с 24 участника  

  Целта на информационните срещи/семинари бе да се представи подходът «Водено от общностите 

местно развитие» като надграждащ подхода ЛИДЕР, новите регламенти, други нормативни 

изисквания и възможности, които са определени в мярка 19.1; 19.2; 19.3 и 19.4 на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020 година, както и възможностите за привличане на 

финансов ресурс за новата Стратегия за местно развитие по линия на следните програми: 
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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година; 

 Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020»; 

 Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014 -2020»; 

 Оперативна програма «Околна среда 2014-2020»; 

 Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020». 

Бяха подробно разяснени принципите за многофондово финансиране, новите моменти по подхода 

ЛИДЕР/ВОМР през програмен период 2014 – 2020 г. 

Бяха представени добри практики за проекти реализирани по ЛИДЕР.        

    За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни 

материали; кетъринг.  

  По бюджетен ред 1.4. „Подготовка и провеждане на информационни конференции“ са 

проведени 2 бр. информационни конференции за най - малко 50 участника, както следва: 

 с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, НЧ "Пейчо Минев - 1905 г." - 15.03.2016 - 14:00 

ч. с 54 участника; 

 гр. Брезово, общ. Брезово, Сградата на общината - 23.03.2016 – 11:00 ч. с 65 участника. 

   Целта на информационните конференции бе с по-широк кръг заинтересовани лица от местната 

общност да се дискутират, както новите възможности, така и ограниченията по подхода «Водено 

от общностите местно развитие», като надграждащ подхода ЛИДЕР, новите регламенти, други 

нормативни изисквания и възможности, които са определени в мярка 19.1; 19.2; 19.3 и 19.4 на 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година., както и възможностите за 

привличане на финансов ресурс за новата Стратегия за местно развитие по линия на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 

В рамките на конференциите беше детайлно представено:  

 До какъв етап е стигнал процеса по разработване на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие; 

 Какви са резултатите от проведените проучвания на територията; 

 Какви са настроенията на местната общност след проведените серия от информационни 

срещи, семинари и срещи за консултиране; 

 Какви са потенциалните мерки, към които има най-голям идентифициран интерес и 

проектна готовност;   

Бяха подробно разяснени принципите за многофондово финансиране, както и запазения принцип 

на реимбурсиране на инвестираните средства по проектите. 

Беше отговорен на въпросите, поставени от представителите на местната общност – потенциални 

заинтересовани страни, които задаваха въпроси, коментираха възможностите и ограниченията, 

касаещи новата Стратегия за местно развитие на Местната инициативна група.  

Проведени бяха дискусии с представители на заинтересованите страни: общинските 

администрации, НПО, представители на бизнес сектора и населението. 

 В рамките на конференциите с цел постигане на максимален ефект на информиране бяха 

поканени за участие, представители на Областния информационен център – Пловдив, които 

предоставиха актуална информация за ЕСИФ, както и представители на банкови институции, 

които представиха различни кредитни инструменти за реализиране на проекти. 

         За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни 

материали; кетъринг. 

 

По бюджетен ред 1.6. „Поддържане на електронна страница“ е осъществена поддръжка на 

електронната страница на МИГ Брезово, Братя Даскалови. Периодично е качвана информация за 

предстоящи събития, информация за Стратегията за ВОМР, промени в устава, състава на УС. 

Добавени бяха нови визуални елементи: новото лого на ПРСР 2014 – 2020 г. 
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По бюджетен ред 1.7. „Публикуване на информация по проекта в регионални медии“ 
извършени са 5 бр. публикации в местни вестници: 

 В. Марица бр. 102 от 05.05.2016; 

 В. Старозагорски новини бр. 86 от 05.05.2016; 

 В. Марица бр. 10 от 14.01.2016; 

 В. Марица бр. 79 от 06.04.2016; 

 В. Марица бр. 106 от 11.05.2016;                       

 

Постигнат резултат по дейността 
Постигната е широка публичност на процеса по изготвяне на Стратегия за ВОМР на територията 

на МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

Реализирани са 4. Бр. информационни срещи с общо 87 участници; 

Реализирани са 2 бр. информационни семинара с общо 48 участници; 

Реализирани са 2 бр. конференции с общо 119 участници; 

Издадени са 3 тиража информационен бюлетин; 

Осигурена е поддръжка на електронната страница на МИГ; 

Реализирани са 5 бр. публикации в местни медии. 

 

1.3. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни 
 

По бюджетен ред 2.1. „Подготовка и провеждане на обучения за екипа, вкл. Представители 

на партньорите“ са проведени 2 бр. еднодневни обучения за екипа на МИГ Брезово, Братя 

Даскалови, както следва: 

 гр. Брезово, общ Брезово, Заседателна зала 05.02.2015 - 10:00 ч. с 15 участника; 

 с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала с 15 участника; 

В проведените обучения участие взеха представители на екипа за управление на проекта по 

подмярка 19.1. от ПРСР, представители на УС на МИГ, както и представители на ОС. 

Основната цел на обученията бе: 

• Да се засили капацитета на екипа на Местната инициативна група, относно новите 

възможности и ограничения по подхода «Водено от общностите местно развитие», като 

надграждащ подхода ЛИДЕР; 

• Запознаване с новите регламенти, други нормативни изисквания и възможности, които са 

определени в мярка 19.1; 19.2; 19.3 и 19.4 на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 

2020 година; 

• Запознаване с изискванията по подмярка 19.1. и правилата за реализиране и отчитане на 

проекта по подготвителната мярка; 

• Запознаване с новите изисквания за органите на МИГ: екип за прилагане на СВОМР; УС; 

ОС; разпределение на заинтересованите страни в органите на МИГ; 

• Нови възможности за финансиране на СВОМР от различните ЕСИФ; 

• Запознаване с принципите на многофондовото финансиране. 

За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни 

материали; кетъринг. 

 

По бюджетен ред 2.2. „Подготовка и провеждане на обучения за местни лидери“ са 

проведени 2 бр. еднодневни обучения за местни лидери, както следва: 

 гр. Брезово, общ. Брезово - Заседателна зала на 18.02.2016 г. - 10:00 ч. с 29 участника 

 с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала на 19.02.2016 г. - 10:00 ч. с 30 

участника. 

       Цели на обучението бяха: 
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• Повишаване на капацитета на местната общност за активно и ефективно включване в 

процеса на разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие (подмерки 

19.1. и 19.2.); 

• Възможности за включване на други ЕСИФ в СВОМР. 

Повишаване капацитета на местната общност за разработване и управление на проекти към 

СВОМР:  

• Принципите на проектното финансиране, жизнен цикъл на проекта (стъпките: проектна идея 

– предпоектна подготовка – планиране – източници на собствено финансиране – подготовка на 

проектна документация – реализиране на одобрени проекти – отчитане); 

• Бяха представени основните изисквания към проекти финансирани от ПРСР 2014 – 2020 

(заявление и документация, разработване на бизнес план) 

• Допустими и недопустими разходи и дейности по мерки от ПРСР 2014 – 2020; 

• Допустими кандидати и изисквания към тях; 

За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни 

материали; кетъринг. 

 

 

Постигнат резултат по дейността 
Реализирани 2 бр. еднодневни обучения за екипа с общо 30 участника, членове на екипа, УС и ОС 

на МИГ; 

Реализирани са 2 бр. еднодневни обучения за местни лидери с общо 59 участника. 

Повишен е капацитета на местната общност по подхода ЛИДЕР/ВОМР и компетенции за 

разработване и управление на проекти. 

 

1.4. Проучвания и анализи на територията 
 

По бюджетен ред 3.1. „Проучвания и анализи“, са реализирани 2 бр. проучвания и анализи на 

територията както следва: 

 Първо проучване на тема: „Описание на ситуацията на територията на МИГ“. 

Структура: 

1.1. Данни за населените места на общините, попадащи в територията на МИГ: 

• списък на общините, обхванати от МИГ; 

• списък на населените места, обхванати от МИГ; 

• брой жители на териториите обхванати от МИГ; 

• териториален обхват на МИГ 

1.2. Карта на територията: 

1.3. Ситуационен анализ на територията; 

1.4. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите; 

1.5. Идентифициране на секторите в които попадат заинтересованите страни; 

1.6. Потребности на уязвимите и малцинствени групи. 

 

 Второ проучване „Идентифициране на проблемите, потребностите и приоритетите 

на територията“. 

2.1. Създаване на база данни включващи заинтересованите лица по сектори, която съдържа 

следната информация за всеки субект: 

• Име на фирма/земеделски производител/ НПО/читалище/училище; 

• Форма на организация; 

• Контакти: населено място, адрес, телефон, лице за контакт, e-mail адрес,  ръководен 

състав, сфера на дейност 

2.2. Провеждане на анкета с представителите на заинтересованите страни сред 100 
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респондента на територията, т.е. по 50 човека от двете общини. 

2.3. Анализ на настроенията на потенциалните бенефициенти; 

2.4. Анализ на проблемите, потребностите и потенциала за развитие на територията. 

 

Постигнат резултат по дейността 
 

 Реализирани 2 бр. проучвания 

 Създадена база данни със заинтересовани страни и потенциални бенефициенти на МИГ. 

 В резултат на изпълнението на дейността беше събрана необходимата информация; беше 

направен преглед на съществуващите планове, проучвания, проекти и др.; бяха 

организирани две фокус групи; участваше се в публични дискусии; проведено бе анкетно 

проучване, описани бяха заинтересованите страни, както и  „статуса” на територията и на 

тази база бяха изготвени два подробни анализа отразяващи резултатите от двете 

проучвания. 

 

1.5. Подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие, 

включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на 

стратегията 
 

По бюджетен ред 4.1. Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на 

стратегията са проведени 4 бр. срещи, както следва: 

 гр. Брезово, офис на МИГ  на 22.02.2016 - 10:00 ч. с 15 участници; 

 с. Братя Даскалови, Ритуална зала на  25.02.2016 - 13:00 ч. с 15 участници; 

 с. Зелениково, общ. Брезово, НЧ „Г. С. РАКОВСКИ – 1871” на 08.03.2016 - 10:00 ч. с 15 

участници; 

 с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера на  09.03.2016 - 10:00 ч. с 13 

участници;                                                                                                                                                                                                                                    

 

В рамките на проведените 4 бр. работни срещи участие взеха, различни експерти от местната 

администрация, екипът на МИГ, експерти от заинтересованите страни – местен бизнес и НПО 

сектор.  

В рамките на срещите бяха обсъдени и консултирани в експертна среда приоритетите за местно 

развитие на региона, проблемните области по различни сектори, различните възможности за 

решаване на наличните проблеми, финансовите инструменти на ЕСИФ, чрез които могат да се 

адресират проблемите. Обсъдени бяха различни варианти на стратегическата рамка на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие, както и възможните критерии за оценка 

на проекти, към СВОМР съответстващи на поставените цели и приоритети. 

За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни материали; 

кетъринг. 

По бюджетен ред 4.2. „Извършване на експертна работа“ на граждански договор е нает 

външен експерт (Елеонора Негулова), която е ангажирана с подготовката на Стратегията за 

ВОМР. Същата в рамките на 60 човекодни предостави експертни услуги и консултации имащи 

за резултат изготвянето на Стратегия за ВОМР на Сдружение МИГ Брезово, Братя Даскалови. 

По бюджетен ред 4.3. „Информационни срещи, свързани с консултиране с местната 

общност“, са 4 срещи както следва: 
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 общ. Братя Даскалови, с. Оризово, кметство Оризово  01.03.2016 г. - 10:00 ч. с 24 

участника;                                                  

 гр. Брезово, Заседателна зала на Общината 02.03.2016 г. - 10:00 ч. с 26 участника 

 общ. Брезово, гр. Брезово, Заседателна зала на Общината на 14.03.2016 г. - 10:00 ч.  с 25 

участника;                                                   

 общ. Братя Даскалови, с. Черна гора, НЧ "Христо Ботев"-1927 на 18.03.2016 г. - 14:00 ч. с 

23 участници. 

     Целта на информационните срещи бе да се проведат консултации с местната общност, 

относно новите възможности, както и ограничения на подходът «Водено от общностите местно 

развитие», като надграждащ подхода ЛИДЕР, новите регламенти, други нормативни изисквания 

и възможности, които са определени в мярка 19.1; 19.2; 19.3 и 19.4 на Програмата за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 година, както и възможностите за привличане на финансов ресурс 

за новата Стратегия за водено от общностите местно развитие по линия на следните програми: 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година; 

 Оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020»; 

 Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси 2014 -2020»; 

 Оперативна програма «Околна среда 2014-2020»; 

 Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020». 

Разяснени бяха принципите за многофондово финансиране и начините за реимбурсиране на 

инвестираните средства по проектите. В рамките на информационните срещи бяха генерирани 

потенциални проектни идеи на участниците.  

На участниците бяха предоставени консултации относно възможностите за финансиране на 

проектните им идеи, чрез Стратегията за водено от общностите  местно развитие. Бяха 

представени стъпките за кандидатстване и отчитане на проектите. Различни начини за 

финансиране на проектните идеи от външни източници до възстановяване на финансовия ресурс 

от съответните програми след приключване на проекта.  

На база на проведените дискусии и консултации беше обследвана нагласата на местната 

общност и интерес към различните програми и мерки, който биха могли да се включат в 

СВОМР. 

За участниците са осигурени: зала; техника за презентиране; лектор; информационни материали; 

кетъринг. 

По бюджетен ред 4.4. „Подготовка и провеждане на обществени обсъждания“ са проведени 

6 бр. обществени осъждания, както следва: 

 с. СВЕЖЕН, КЪЩА ЗА ГОСТИ "РАКИДЖИЙНИЦАТА", ОБЩ.  БРЕЗОВО на 16.03.2016 

- 15:00 ч. с 11 участника; 

 с. Гранит, общ. Братя Даскалови, НЧ „Христо Ботев – 1926” на 17.03.2016  -10:00 ч. с 12 

участника;  

 с. Мирово, общ. Братя Даскалови, кметство с. Мирово на 01.04.2016 - 14:00 ч. с 13 

участника;                                                     

 гр. Брезово, общ. Брезово, Заседателната зала на Общината на 04.04.2016 - 10:00 ч. с 13 

участника;      

 с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови, Ритуална зала на 04.04.2016 – 13:00 ч. с 17 

участника; 

 с. Медово, общ. Братя Даскалови, Клуб на пенсионера   на 04.04.2016 – 16:00 ч. с 12 

участника; 

Целта на обществените обсъждания бе да се представят: 

 стратегическата рамка;  
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 йерархията на целите;   

 мерките и финансовата рамка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие..  

В резултат на многобройните коментари, предложения и мнения, изразени от представителите на 

заинтересованите страни, СВОМР бе редактирана, надграждана и окончателно оформена, 

включително Критериите за подбор на проекти. 

 

Постигнат резултат по дейността 
Проведени 4 бр. работни срещи с общо 58 участника; 

Проведени 4 бр. информационни срещи свързани с консултиране на СВОМР с общо 98 

участника; 

Проведени 6 бр. обществени обсъждания с общо 78 участника 

Извършена експертна работа и изготвена Стратегия за ВОМР 

 

1.6. Координация на изпълнението на подготвителните дейности 
 

По бюджетен ред 5.1. На граждански договори са наети 3-ма координатори на проекта по 

подмярка 19.1.: Боян Костадинов; Анна Троева и Маньо Манев, които са координирали 

изпълнението на всички дейности по проекта: организиране на срещи и консултации; 

подготовка на текстове за информационни материали; подготовка на текстове за публикации; 

координация и комуникация с МЗХ и ДФЗ; подготовка на документация за комплектоване на 

СВОМР; Подготовка на документи за МОСВ; подготовки на документи за заявка за плащане. 

По бюджетен ред 5.2. Са извършвани текущи режийни разходи свързани с поддръжка на 

офиса на МИГ. Нает е на граждански договор счетоводител, който да обезпечи счетоводното 

обслужване на проекта свързано с подготовка на договори, платежни документи, отчети. 

По бюджетен ред 5.4. Са закупувани канцеларски материали необходими за функциониране на 

офиса на МИГ; 

По бюджетен ред 5.6. Са извършвани разходи за наем на офис 

По бюджетен ред 5.7. Са извършвани разходи за командировки на екипа на МИГ 

По бюджетен ред 5.8. Е подготвена документация за издаване на решение за преценка на 

необходимостта от ОВОС на СВОМР. 

 

Постигнат резултат по дейността 
Осъществена успешна координация и административно управление на дейностите по проекта. 
 

2. Таблица за отчитане на дейности  

Таблица 1 (в лева) 

№ Дейност 
Описание на 

дейността 

По бюджет от заявлението Отчет 
Мерн

а 

един

ица 

Колич

ество 

Едини

чна 

цена в 

лева 

Обща 

стойно

ст в 

лева 

Мерна 

едини

ца 

Количе

ство 

Единичн

а цена в 

лева 

Обща 

стойнос

т в лева 

1  Популяризиране процеса на разработка на стратегията 

1.1. Подгото

вка и 

провежд

ане на 

информа

ционни 

кампани

и 

Подготовка и 

провеждане на 

информационн

и дейности в 

населените 

места – 

информационн

и срещи, 

информационн

и дни и други 

брой 4 210,00 840,00 брой 4 210,00 840,00 
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събития за 

информиране 

1.2. Изготвя

не и 

разпрост

ранение 

на 

информа

ционни 

материа

ли за 

информ

иране на 

местнот

о 

населени

е 

Изготвяне и 

разпространен

ие на 

информационн

и материали – 

печатни и в 

електронен вид 

– брошури, 

диплянки, 

видеоматериал

и и други 

общо 
за 

проект

а 

1 3 169,75 3 169,75 
общо за 

проекта 
1 3 169,58 3 169,58 

1.3. Информ

ационни 

срещи/се

минари  

Провеждане на 

еднодневна 

информационн

а 

среща/семинар 

за най-малко 

20 участници 

брой 2 380,00 760,00 брой 2 380,00 760,00 

1.4. Информ

ационни 

конфере

нции 

Провеждане на 

еднодневна 

информационн

а конференция 

за най-малко 

50 участници 

брой 2 940,00 1 880,00 брой 2 940,00 1 880,00 

1.5. Създава

не на 

електрон

на 

страница 

Създаване на 

електронна 

страница (за 

бенефициенти, 

които не са 

изпълнявали 

стратегия за 

местно 

развитие през 

периода 2007 – 

2013 г.) 

брой 0 1 250,00 0,00 брой 0 1 250,00 0,00 

1.6. Поддър

жане на 

електрон

на 

страница 

Поддържане на 

електронна 

страница  брой 1 900,00 900,00 брой 1 870,00 870,00 

1.7. Публику

ване на 

информа

ция по 

проекта 

в 

регионал

ни 

медии 

Публикации и 

излъчвания в 

регионални 

медии 
брой 6 233,00 1 398,00 брой 5 227,04 1 135,22 

Общо разходи по т. 1 8 947,75 

Общо разходи заявени за 

плащане по т.1 
8 654,80 

2 Обучение на екипа на МИГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери 
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2.1. Обучени

е на 

екипа на 

МИГ, 

вкл. 

представ

ители на 

партньо

рите 

Провеждане на 

двудневно 

обучение (или 

две 

еднодневни) за 

екипа на МИГ, 

вкл. 

представители 

на партньорите 

(за най-малко 

10 участници) 

брой 

1 1 220,00 1 220,00 брой 1 1 220,00 1 220,00 

2.2. Обучени

е на 

местни 

лидери  

Провеждане на 

двудневно 

обучение (или 

две 

еднодневни) за 

местни лидери 

(за най-малко 

20 участници) 

брой 

1 1 620,00 1 620,00 брой 1 1 620,00 1 620,00 

Общо разходи по т. 2 2 840,00 

Общо разходи заявени за 

плащане по т.2 
2 840,00 

3 Проучване и анализ на територията 

3.1. Проучва

не и 

анализ 

Извършване на 

проучване и 

анализ на 

пазара, 

средата, 

настроенията, 

участниците, 

създаване на 

база данни и 

т.н. 

брой 2 4 010,00 8 020,00 брой 2 4 010,00 8 020,00 

Общо разходи по т. 3 8 020,00 

Общо разходи заявени за 

плащане по т.3 
8 020,00 

4 Разходи, свързани с подготовка на стратегията 

4.1. Работна 

среща, 

свързана 

с 

консулт

иране за 

подготов

ка на 

стратеги

ята 

Провеждане на 

еднодневна 

работна за 

консултиране 

подготовката 

на стратегията 

среща за най-

малко 10 

участници 

брой 4 210,00 840,00 брой 4 210,00 840,00 

4.2. Извършв

ане на 

експертн

а работа 

Извършване на 

разходи за 

консултанти – 

експерти, 

свързани с 

консултиране 

за подготовка 

на стратегията 

човек

оден 
62 180,00 11 160,00 

човекоде

н 
60 180,00 10 800,00 

4.3. Информ

ационни 

срещи, 

свързани 

Провеждане на 

еднодневна 

информационн

а среща за 

брой 4 380,00 1 520,00 брой 4 380,00 1 520,00 
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с 

консулт

иране с 

местната 

общност 

консултиране с 

местната 

общност за 

най-малко 20 

участници 

4.4. Обществ

ено 

обсъжда

не 

Провеждане на 

обществено 

обсъждане на 

разработваната 

стратегия за 

ВОМР  

брой 6 380,00 2 280,00 брой 6 380,00 2 280,00 

Общо разходи по т. 4 15 800,00 

Общо разходи заявени за 

плащане по т.4 
15 440,00 

5 Дейности, свързани с извършването на административни разходи 

5.1. Възнагр

аждения 

и 

осигуров

ки  

Изплащане на 

възнаграждени

я и осигуровки 

на 

координатор/ко

ординатори 

общо 

за 

проек

та 

1 6 768,00 6 768,00 
общо за 

проекта 
1 5 609,50 5 609,50 

5.2. Извършв

ане на 

разходи 

за 

външни 

услуги 

Извършване на 

разходи за 

поддръжка на 

офиса, ток, 

вода, интернет, 

телефон, 

застраховка на 

закупени по 

проекта активи 

и други 

общо 

за 

проек

та 

1 1 800,00 1 800,00 
общо за 

проекта 
1 1 798,32 1 798,32 

5.3. Закупува

не на 

ново 

офис 

оборудв

ане и 

офис 

техника 

Закупуване на 

офис 

оборудване, 

принтери, 

компютри и 

други 

общо 

за 

проек

та 

0 4 100,00 0,00 
общо за 

проекта 
0 0,00 0,00 

5.4. Закупува

не на 

офис 

консума

тиви и 

канцела

рски 

материа

ли  

Закупуване на 

офис 

консумативи, 

тонери хартия 

и други 

общо 

за 

проек

та 

1 1 200,00 1 200,00 
общо за 

проекта 
1 759,29 759,29 

5.5. Извършв

ане на 

преводи 

Извършване на 

преводи 
стран

ица 
30 15,00 450,00 страница 30 0,00 0,00 

5.6. Наемане 

на офис 

Разходи за 

наем на офис 
месец 6 180,00 1 080,00 месец 5 13,63 68,15 

5.7. Извършв

ане на 

разходи 

за 

команди

ровки  

Извършване на 

разходи за 

командировки, 

пътни и дневни 

общо 

за 

проек

та 

1 1 500,00 1 500,00 
общо за 

проекта 
1 177,03 177,03 
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5.8. Такса 

МОСВ  

Такса за 

издаване на 

решение за 

преценяване 

необходимостт

а от 

извършване на 

екологична 

оценка 

брой 1 400,00 400,00 брой 1 400,00 400,00 

Общо разходи по т. 5 13 198,00 

Общо разходи заявени за 

плащане по т.5 
8 812,29 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ЗАЯВЛЕНИЕТО 48 805,75 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО 

ЗАЯВКАТА: 
43 767,09 

Забележка: 

В бюджетен ред 1.7. е посочена осреднена сума от 227, 04 на публикация за извършените 

5 бр. публикации. Осредняването е извършено, тъй като различните печатни издания са с 

различни цени за публикация. Нито една от извършените публикации не надхвърля 

определената референтна единична цена. 
 

 

3. Индикатори за мониторинг на резултатите на получателя на финансова помощ  

Таблица 2. Индикатори 
брой  
 

Индикатор/показател 
Цел 

по заявление 
Постигнато към периода на доклада 

Брой на участниците, присъстващи на 

работни/информационни срещи 

380 
582 

Брой обучени лица 40 89 

Брой на населението, обхванато от 

информационните събития 

7 540 (приблизително 50 % от цялото 

население в територията) 

7 540 (приблизително 50 % от цялото 

население в територията) 

Брой населени места, обхванати от 

дейностите 

15 
12 

Изготвена местна стратегия за ВОМР 
1 

1 

Регистрирана МИГ 

НЕПРИЛОЖИМО/ „МИГ БРЕЗОВО, 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Е ВЕЧЕ 

РЕГИСТРИРАН 

НЕПРИЛОЖИМО/ „МИГ БРЕЗОВО, 

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ Е ВЕЧЕ 

РЕГИСТРИРАН 

Други резултати 
  

  

Други резултати – ангажиране на жени, младежи и други социални групи (вкл. 

малцинства) в изпълнението на проекта и др. (не повече от половин страница) 

 При изпълнението на проекта се предприеха целенасочени действия в няколко посоки: за 

ангажирането на жените, младежите и малцинствата (ромски, турски, руски) от територията. На 

първо място, не е упражнявана никаква  дискриминация в процеса на извършване на дейностите.  

На второ място, информационната кампания бе не само насочена към цялото население, но и 

визуалното оформление на информационните и рекламни материали, както и съдържанието на 

отправените в тях послания, бяха ориентирани към простота, яснота и привлекателност, за да 

въздействат на няколко нива, така че да бъдат достъпни и да стимулират активността на хора, 

различни в образователно и културно отношение. 

На трето място, на провежданите обучения и публични обсъждания бяха толерирани младежите, 

жените и хората от етническите малцинства, като им се даде равен достъп до информация, право 

на глас и участие в МИГ. 
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4. Приложения: 
 
Важно: Таблица 1 към доклада се представя включително на CD във формат .xls 

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ БЕНЕФИЦИЕНТА 
..................................................... 

(име, подпис, печат) 

  

Партньор 1 
..................................................... 

(име, подпис, печат) 

  

Партньор 2 
..................................................... 

(име, подпис, печат) 
 

 


