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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

ВОМР“ на МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

Период на отчитане 

 

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД 50-138/ 21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

 

176043286 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

Община Брезово, гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ 

№ 25, ет. 4 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Христо Николов Енков 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

0885 290 190, 0879 495 888, 0879 495 886, 0879 

495 885 

migb_bd@abv.bg 

www.mig.brezovo.bg 

 

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

1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за ВОМР, 

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 

такива)  

 

Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

В отчетния период са реализирани действия и 

промени в органите за управление на МИГ 

Брезово, Братя Даскалови: 

На 02.07.2020 г. с Решение на УС на МИГ бе 

избран Христо Николов Енков за 

На 02.07.2020 г. с Решение 

на УС на МИГ бе избран 

Христо Николов Енков за 

представляващ СНЦ „МИГ 

БРЕЗОВО, БРАТЯ 

На 02.07.2020 г. 

с Решение на УС 

на МИГ бе 

избран Христо 

Николов Енков 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 

селските райони” 

 

mailto:migb_bd@abv.bg
http://www.mig.brezovo.bg/
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представляващ СНЦ „МИГ БРЕЗОВО, БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ“ 

ДАСКАЛОВИ“ за 

представляващ 

СНЦ „МИГ 

БРЕЗОВО, 

БРАТЯ 

ДАСКАЛОВИ“ 

 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които засягат 

екипа, ако има такива и т.н.  

 

Членове на екипа ангажиран с 

прилагането на СВОМР 

Промени, които засягат екипа Бележки/Комен

тари 

1. Боян Стефанов Костадинов – 

изпълнителен директор 

2. Анна Динева Троева – експерт по 

прилагане на СОВМР 

3. Маньо Желязков Манев – експерт по 

прилагане на СОВМР 

4. Видка Пенева Узунова - счетоводител 

 

 

N/A 

Не са 

извършвани 

персонални 

промени в екипа 

на МИГ 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Ком

ентари 

ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИ, ОТЧЕТИ, 

ЗАЯВКИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДР. 

 

 

1. В отчетният период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане от страна 

на ДФ „Земеделие“ заявка за авансово 

плащане по подмярка 19.4. 

                            ---------------- 

2. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане от страна 

на ДФ „Земеделие“ заявка за плащане на 

разходите извършени до 30.06.2020 г. 

                         ------------------ 

3. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане от страна 

на МЗХГ годишен доклад по подмярка 19.2. 

за 2019 г. 

                       ---------------------- 

4. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане от страна 

на МЗХГ годишен доклад по подмярка 19.4. 

за 2019 г. 

 

                     -------------------------- 

5. В отчетния период екипът на МИГ 

изготви и внесе за разглеждане в МЗХ 

ПОДГОТОВКА НА ДОКЛАДИ, 

ОТЧЕТИ, ЗАЯВКИ ЗА 

ПЛАЩАНЕ И ДР. 

 

Изготвена и внесена за 

разглеждане 1 бр. заявка за 

авансово плащане. 

 

----------------- 

Изготвена и внесена за 

разглеждане 1 бр. заявка за 

плащане за периода до 30.06.2020 

г. 

------------------ 

Изготвен и внесен за 

разглеждане 1 бр. годишен 

доклад по подмярка 19.2. за 2019 

г. 

------------------- 

Изготвен и внесен за 

разглеждане 1 бр. годишен 

доклад по подмярка 19.4. за 2019 

г. 

 

                     -------------------------- 

Изготвено и внесено за 

разглеждане от МЗХ Заявление за 
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Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за местно развитие" от 

Програмата за развитие на селските 

райони 2014 - 2020 г. за 2020 г. 

                

         ------------------------------------------ 

ПОДГОТОВКА И СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРИЕМ НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ 

СВОМР 

 

 

В рамките на отчетния период екипът на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови, разработи 

пакети с документи за кандидатстване по 

2 мерки от Стратегията за ВОМР: 

- Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности". 

- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа информация и малка по 

мащаб туристическа инфраструктура” 

 

Документацията е съгласувана от страна 

на УО на ПРСР, както и от Министерство 

на финансите по отношение на 

приложимите режими на държавни 

помощи. 

-------------------------------------------------------- 

 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР 

 

1. Приключили приеми през отчетния 

период:  

 

В рамките на отчетния период са открити 

две процедури за прием на проектни 

предложения по мерки от СВОМР. 

 

В периода 15.06.2020 – 20.07.2020 г. е 

проведена процедура за прием на проекти 

BG06RDNP001-19.410 "МИГ Брезово, 

Братя Даскалови" Подмярка 6.4. 

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности". Разполагаемият финансов 

ресурс по процедурата възлиза на 1 110 000 

лв. 

 

В рамките на периода за прием  по 

подмярката: са постъпили 10 бр. проектни 

одобрение на планирани дейности 

и разходи по подмярка 19.4 

"Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за 

местно развитие" от Програмата за 

развитие на селските райони 2014 

- 2020 г. за 2020 г. 

--------------------------- 

ПОДГОТОВКА И 

СЪГЛАСУВАНЕ НА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 

НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР 

 

 

Изготвени пакет с документи за 

прием на проекти по подмерки 6.4. 

и 7.5. от СВОМР 

 

Съгласувани пакети с документи 

за прием на проекти по подмерки 

6.4. и 7.5. от страна на УО на 

ПРСР и МФ. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

 

ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОМР 

 

1. Приключили приеми през 

отчетния период: 

 

Обявени покани за прием на 

проекти 

 

2 бр. 

 

Приключил прием на проекти – 1 

бр. 

 

Регистрирани 10 бр. проектни 

предложения по процедура за 

прием на проекти  

BG06RDNP001-19.410  

"МИГ Брезово, Братя Даскалови" 

Подмярка 6.4. "Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 
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предложения, на обща стойност 3 296 

160.87 лв. 

 

2. Процедура в процес на прием: 

 

На 30.09.2020 г. екипът на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови е стартирал прием на 

проекти по процедура  BG06RDNP001-

19.439 Сдружение „МИГ Брезово, Братя 

Даскалови“ Подмярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация и малка 

по мащаб туристическа инфраструктура. 

Тъй като към предварително обявеният 

срок за прием до 01.12.2020 г. няма 

постъпили проекти предложения срокът за 

прием на проекти е удължен до 01.03.2021 

г. 

------------------------------------------------------ 

ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Приключили процедури: 

В рамките на отчетния период екипът на 

МИГ Брезово, Братя Даскалови приключи 

оценката на проектите, постъпили по 

процедура BG06RDNP001 – 19.123 по 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“.  

На 06.03.2020 г. е приключена Оценката за 

административно съответствие и 

допустимост, като на следващ етап на 

оценка са допуснати и 3-те постъпили 

проектни предложения, 2 на община 

Брезово и 1 на община Братя Даскалови. 

На 27.03.2020 г. е приключена 

Техническата и финансова та оценка на 

проектните предложения.  по 

процедурата. Изцяло одобрени и 

предложени за финансиране са следните 

проектни предложения: 

 

- „Обновяване на културната 

инфраструктура чрез извършването на 

ремонтни дейности в сградата на НЧ 

"Отец Паисий -1876 г.- гр. Брезово" със 

стойност на одобрената безвъзмездна 

финансова помощ: 289 187.91 лв. 
 

- „Преустройство на част от двор на СУ 

„Христо Смирненски“ и ПГ „Златю 

дейности".от СВОМР. 

 

 

2. Процедура в процес на прием: 

 

 

 

Процедура, която е с текущ прием 

на проекти – 1 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Приключили процедури: 

 

Приключена оценка приключи 

оценката на проектите, постъпили 

по процедура BG06RDNP001 – 

19.123 по Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“. 

 

Одобрени проектни предложения 

в рамките на процедура 

BG06RDNP001 – 19.123:  

3 бр. 

 

Одобрен размер на БФП от МИГ:  

766 215,42 лв. 
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Бояджиев“, УПИ III-училище, кв.57, гр. 

Брезово, общ. Брезово в игрище за спорт“ 

със стойност на одобрената 

безвъзмездна финансова помощ: 99 992.71 

лв. 
 

Процедурата и проектните предложения 

са изпратени за последваща оценка от 

страна на ДФ Земеделие. 

 

2. Процедури в процес на оценка от МИГ: 

 

Със Заповед №5/22.07.2020 г. на 

Председателя на УС на МИГ, е определена 

КППП по процедура BG06RDNP001-19.410  

"МИГ Брезово, Братя Даскалови" 

Подмярка 6.4. "Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности". 

 

Оценителната сесия по процедурата в 

Информационната система за управление 

и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 

2020) е създадена на 22.07.2020 г. По 

процедурата в рамките на определения 

срок за кандидатстване са подадени 10 бр. 

На 22.07.2020 г. е извършено автоматично 

разпределение на присъединените проектни 

предложения за етап ОАСД на 

регистрираните членове с право на глас в 

системата ИСУН 2020 от Председателя 

на оценителната комисия. 

КППП е в процес на разглеждане на всички 

10 бр.  

Оценката е в процес на изпълнение и все 

още не е приключила. 

 

------------------------------------------------------ 

 

ОДОБРЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ 

МИГ ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 

СТРАНА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ: 

 

 

1. В рамките на отчетния период със 

Заповед № 03-РД/2330 от 03.08.2020 г. на 

изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ е одобрена, проведената 

процедура за подбор на проектни 

предложения: BG06RDNP001-19.138 

Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски 

стопанства" от Стратегия за водено от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Процедура в процес на оценка 

от МИГ: 

 

Създадена КППП на 22.07.2020 г. 

със Заповед №5/22.07.2020 г. на 

Председателя на УС на МИГ. 

 

Проектните предложения по 

процедура BG06RDNP001-19.410  

"МИГ Брезово, Братя Даскалови" 

Подмярка 6.4. "Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности".от СВОМР.от СВОМР 

са 10 бр. 

 

Автоматично разпределяне на 

присъединените проектни 

предложения на етап ОАСД – 

22.07.2020 Г. 

Автоматично разпределяне на 

присъединените проектни 

предложения на етап ТФО – 

22.07.2020 Г. 

 

Оценката е в процес на 

извършване и все още не е 

приключила. 

---------------------------------------- 

 

ОДОБРЕНИЕ НА 

ПРОВЕДЕНИТЕ ОТ МИГ 

ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНКА НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОТ СТРАНА НА ДФ 

ЗЕМЕДЕЛИЕ: 
1. Одобрена процедура 

BG06RDNP001-19.138 Подмярка 

4.1. "Инвестиции в земеделски 

стопанства" от Стратегия за 

водено от общностите местно 

развитие на Сдружение "МИГ 

Брезово, Братя Даскалови" от ДФ 

Земеделие. 
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общностите местно развитие на 

Сдружение "МИГ Брезово, Братя 

Даскалови". 

 

2. В рамките на отчетния период със 

Заповед №03РД/3767 от 30.10.2020 г. на 

изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ е одобрена, проведената 

процедура за подбор на проектни 

предложения: BG06RDNP001-19.123 

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“. 

------------------------------------------------------- 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ: 

 

В рамките на отчетния период са 

подписани 2 бр. договори за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ от 

Стратегията за ВОМР на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови: 

 

1. На 01.10.2020 г. е подписан 

административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ между 

СНЦ „МИГ Брезово, Братя Даскалови“, 

ДФ Земеделие и ПЗК „Съгласие“, с. Чоба 

по процедура BG06RDNP001-19.138 

Подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделски 

стопанства". Одобреното проектно 

предложение предвижда разходи за 

закупуване на оборудване за оборудване на 

доилна зала в кравеферма: 

- Стойност на одобрените допустими 

разходи: 191 100,00 лв. 

- Стойност на одобрената безвъзмездна 

финансова помощ: 95 550,00 лв. 

 

2. Със Заповед №03-РД/3767 от 30.10.2020 

г. на изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ е одобрено за финансиране 

проектно предложение на община Братя 

Даскалови по процедура BG06RDNP001-

19.123 Подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“. 

Проектното предложение предвижда: 

Рехабилитация и реконструкция на площи 

за широко обществено ползване в с. 

 

 

 

 

2. Одобрена процедура 

BG06RDNP001-19.123 Подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“ " от ДФ 

Земеделие. 

 

 

 

------------------------------------------ 

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП ОТ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА 

МИГ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрени за финансиране 

проектни предложения от ДФ 

Земеделие: 2 бр. 

 

Подписани тристранни договори: 

2 бр. 
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Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, 

община Братя Даскалови. 

- Стойност на одобрените допустими 

разходи: 377 034.80 лв. 

- Стойност на одобрената безвъзмездна 

финансова помощ: 377 034.80 лв. 

- Дата на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 29.12.2020 

г. 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

- за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания) 

 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 

Дейностите и разходите свързани с 

териториални, анализи и проучвания не са 

извършени в настоящия отчетния период. 

N/A N/A 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

Наименование и описание на 

извършените дейността. 

Резултат Бележки/Комен

тари 
В отчетния период не са провеждани 

информационни мероприятия 

 

В периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. са 

реализирани общо 41 бр. публикации в 

местни/регионални печатни и електронни 

медии, както следва: 

 

 6 бр. публикации във вестник „Марица“ 

– регионален всекидневник 

разпространяван на територията на 

област Пловдив, в която попада община 

Брезово; 

 

 

 

 

 7 бр. публикации в електронната 

страница на Рекламно информационна 

агенция Зарата – регионална 

електронна медия в област Стара 

Загора, в която попада община Братя 

Даскалови; 

https://www.zarata.info/сдружение-миг-

брезово-братя-даскало/; 

 

https://www.zarata.info/сдружение-

местна-инициативна-група-5/; 

 

Реализирани 41 бр. 

публикации в 

местни/регионални печатни и 

електронни медии, както 

следва: 

 

 

 

6 бр. публикации във вестник 

„Марица“: 

бр. 11/14.01.2020; 

бр. 56/09.03.2020; 

бр. 138/17.06.2020; 

бр. 144/24.06.2020; 

бр. 228/01.10.2020; 

бр. 282/03.12.2020. 

 

7 бр. публикации на 

електронната страница на 

Рекламно информационна 

агенция Зарата - www.zarata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

https://www.zarata.info/сдружение-миг-брезово-братя-даскало/
https://www.zarata.info/сдружение-миг-брезово-братя-даскало/
https://www.zarata.info/сдружение-местна-инициативна-група-5/
https://www.zarata.info/сдружение-местна-инициативна-група-5/
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https://www.zarata.info/parvi-dogovor-mig-

br-daskalovi/; 

 

https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-

odobrena-podmiarka-7-2/; 

 

https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-

udaljen-priem-po-7-5/; 

 

https://www.zarata.info/mig-brezovo-
prez-2020-godina/; 
 
https://www.zarata.info/mig-brezovo-planira-
priemi-i-prez-2021/ 

 

 7 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ – регионален 

всекидневник разпространяван на 

територията на област Стара Загора, 

в която попада община Братя 

Даскалови; 

 

 

 

 

 

 7 бр. публикации на информационния 

сайт:  

 http://plovdivlive.bg/news/read/59501; 

 http://plovdivlive.bg/news/read/61668; 

 http://plovdivlive.bg/news/read/61948; 

      http://plovdivlive.bg/news/read/62466; 

      http://plovdivlive.bg/news/read/63005; 
      http://plovdivlive.bg/news/read/63287; 
     http://plovdivlive.bg/news/read/63288 

 

 

 7 бр. публикации на информационния 

сайт:  

https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-

proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-

za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-

na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-

brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-

programa-z-4/; 

 

http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-

proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-

za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-

na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-

brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-

programa-z-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 бр. публикации във вестник 

„Старозагорски новини“ 

бр. 57/16.06.2020; 

бр. 84/02.10.2020; 

бр.87/13.10.2020; 

бр. 95/10.11.2020; 

бр. 102/04.12.2020; 

бр. 106/18.12.2020 – 2 бр. 

 

 

 

7 бр. публикации на 

информационния сайт: 

 

http://plovdivlive.bg   

 

 

 

 

 

 

 

7 бр. публикации на 

информационния сайт: 

https://r-news.bg   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zarata.info/parvi-dogovor-mig-br-daskalovi/
https://www.zarata.info/parvi-dogovor-mig-br-daskalovi/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-odobrena-podmiarka-7-2/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-odobrena-podmiarka-7-2/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-udaljen-priem-po-7-5/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-s-udaljen-priem-po-7-5/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-prez-2020-godina/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-prez-2020-godina/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-planira-priemi-i-prez-2021/
https://www.zarata.info/mig-brezovo-planira-priemi-i-prez-2021/
http://plovdivlive.bg/news/read/59501
http://plovdivlive.bg/news/read/61668
http://plovdivlive.bg/news/read/61948
http://plovdivlive.bg/news/read/62466
http://plovdivlive.bg/news/read/63005
http://plovdivlive.bg/news/read/63287
http://plovdivlive.bg/news/read/63288
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
https://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-4/
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://plovdivlive.bg/
https://r-news.bg/
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5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUx

NhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSI

E4vxA; 

 

http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-

bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-

dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-

zemedelski-stopanstva-ot-svomr-

finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-

selskite-rajoni-2014-2020-

g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-

UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-

uL6HhXFYM; 

 

http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-

bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-

podmyarka-7-2-ot-

svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-

krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTX

s7T1G4E; 

 

https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-

bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-

podmyarka-7-

5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1

M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_t

SB_kw; 

 

http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-

initsiativna-grupa-brezovo-bratya-

daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-

g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52

NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-

fpT73g; 

 

http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-

initsiativna-grupa-brezovo-bratya-

daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA

6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXw

B0hNSD0KF5Yuc 

 

 3 бр. публикация във в-к „Чирпански 

новини“. 

 

 

 

 

 4 бр. публикации на информационния 

сайт: 

  

https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdru

zhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-

odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 бр. публикации във в-к 

„Чирпански новини“: 

14.11.2020 г. - 1 бр. 

21.12.2020 г. – 2 бр. 

 

 

4 бр. публикации на 

информационния сайт: 

https://www.pbnovini.com  

 

 

 

http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/o-b-ya-v-a-za-priem-na-proektni-predlozheniya-kam-strategiyata-za-vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-na-sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-finansirana-chrez-programa-z-5/?fbclid=IwAR25cC3nobwKnzyetqGMUxNhbGXrR8edt23hElZ5SWBspePFESYZSIE4vxA
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-podpisa-svoya-parvi-dogovor-po-podmyarka-4-1-investitsii-v-zemedelski-stopanstva-ot-svomr-finansirana-chrez-programa-za-razvitie-na-selskite-rajoni-2014-2020-g/?fbclid=IwAR2w_u7YToV5aZ7O2txg-UUEVKnuMTcSOI9yTRjKswgVhAvZP-uL6HhXFYM
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
http://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/?fbclid=IwAR14ahLIiZK57NkyW-krSLx5Pia7XZqjBoqbiIbDMwQtfbFfUoTXs7T1G4E
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
https://r-news.bg/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-udalzhen-priem-po-podmyarka-7-5/?fbclid=IwAR3016Bx3q34C8CFEAUr1M7500T83_A_l8h52LfkQ2w4NLcTVjbY_tSB_kw
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/?fbclid=IwAR3rwKdH9_oTzc8C7X1S52NOQxYdBvO3X6UZ4vY-qcQI_Kc7U9cg-fpT73g
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXwB0hNSD0KF5Yuc
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXwB0hNSD0KF5Yuc
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXwB0hNSD0KF5Yuc
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXwB0hNSD0KF5Yuc
http://r-news.bg/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi/?fbclid=IwAR1aBlok7vnEXl7UA6GEU7eWMGjPRBamJVjP_G4_bgKqXwB0hNSD0KF5Yuc
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/
https://www.pbnovini.com/
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svomr/ 

 

https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdru

zhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-

udalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-na-

proektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/ 

     
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruz
henie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-
bratya-daskalovi-prez-2020-g/  
 
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruz
henie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-
bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/  

 

 

 

Извършвана е поддръжка и актуализация 

на интернет страницата на МИГ за 2020 

г. 

----------------------------------------------------- 

Изготвяне на печатни материали: 

 

 

В рамките на отчетния период е подписан 

е договор с изпълнител по реда на чл. 20, ал. 

4, т. 3 от ЗОП Директно възлагане, фирма 

"САТВАЛАЙФ" ЕООД с предмет: 

 

1. Изработка и отпечатване на брошури с 

информация за мерките от СВОМР -  6 

мерки х 200 бр.(Разходи за изготвяне на 

текст , предпечат и печат) Пълноцветен 

печат. 

 

2. Изработка и отпечатване на 

информационна брошура популяризираща 

СВОМР и дейността на МИГ. (Разходи за 

изготвяне на текст , предпечат и печат) 

Пълноцветен печат. Формат А4, 

Минимален бр. стр - 4; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържана и актуализирана 

интернет страница на МИГ за 

2020 г. 

 

 

Изготвяне на печатни 

материали: 

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по подмярка 4.1. от 

СВОМР  

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по подмярка 6.4. 

СВОМР 

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по подмярка 7.2. 

СВОМР 

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по подмярка 7.4. 

СВОМР 

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по подмярка 7.5. 

СВОМР 

 

Отпечатани 200 бр. брошури с 

информация по мярка 21. 

СВОМР 

 

 

Отпечатани 400 бр. 

информационна брошура 

популяризираща СВОМР и 

дейността на МИГ. 

https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-s-odobrena-protsedura-po-podmyarka-7-2-ot-svomr/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-udalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-na-proektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-udalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-na-proektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-udalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-na-proektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mig-brezovo-bratya-daskalovi-udalzhava-otkrita-protsedura-za-priem-na-proektni-predlozheniya-po-myarka-7-5/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-prez-2020-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-prez-2020-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-prez-2020-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/
https://www.pbnovini.com/gradat/2020/sdruzhenie-mestna-initsiativna-grupa-brezovo-bratya-daskalovi-planira-priemi-i-prez-2021-g/
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--------------------------------------------------------- 

Изготвяне на рекламни материали 

 

През отчетния период е възложено на 

външен изпълнител изработването на 

рекламни материали за популяризирането 

на МИГ. Подписан е договор с доставчик 

по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП 

Директно възлагане, фирма "ДЕЛТА ТИ 

ПЛОВДИВ" ООД. Изработени са 100 бр. 

USB флаш памет, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

Изработени са 100 бр. рекламни тефтери 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС. Изработени са 150 бр. рекламни 

химикали брандирани със символите на 

МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени са 50 бр. 

рекламни чаши брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС. Изработени са 400 бр. 

визитни картички. Изработени са 100 бр. 

рекламни чанти за документи брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

Изработени са 250 бр. рекламни папки 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС. Изработени са 200 бр. рекламни 

хартиени торбички брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

Изработени са 150 бр. рекламни тениски 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС. Изработени са 20 бр. рекламни 

часовници - стенни и 50 бр. рекламни 

часовници настолни. Изработени са 100 бр. 

рекламни визитници. Изработване на 

рекламни външни зарядни устройства 

брандирани със символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС - 50 бр. 

----------------------------------- 

 

Изработени рекламни 

материали брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС: 

 

 

 

Изработени са 100 бр. USB 

флаш памет, 100 бр. рекламни 

тефтери, 150 бр. рекламни 

химикали, 50 бр. рекламни 

чаши, 400 бр. визитни 

картички, 100 бр. рекламни 

чанти за документи, 250 бр. 

рекламни папки, 200 бр. 

рекламни хартиени торбички, 

150 бр. рекламни тениски, 20 

бр. рекламни часовници – 

стенни, 50 бр. рекламни 

часовници настолни, 100 бр. 

рекламни визитници, 50 бр. 

рекламни външни зарядни 

устройства. 

 

- 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 

 

Наименование и описание на извършените 

дейността. 

Резултат Бележки/Коментари 

1. Организиране и провеждане на 

информационни срещи: 

 

С оглед на 

епидемичната 

обстановка в 

страната не са 

провеждани 

информационни и 

обучителни събития 

през отчетния 

период. 

 

С оглед на 

епидемичната 

обстановка в страната 

не са провеждани 

информационни и 

обучителни събития 

през отчетния период. 

 

2. Организиране и провеждане на обучения: 

3. Организиране и провеждане на обучения за 

местни лидери: 
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Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 
Наименование на 

разхода 
Описание на разхода 

Единиц

а 

мярка 

Брой 

единици 

Единична 

цена, лв. 

 Обща 

стойност, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейно

стта 

ДА/Н

Е 

Обща 

стойност 

на 

заявените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

1 2 3 4 5 6 7  8 9  10 

Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 
      

1. 

Разходи за заплати 

и други 

възнаграждения за 
персонала на МИГ 

(чл. 9, ал. 2, т. 1 от 

Наредба №1) 

1.1. Възнаграждение на 

изпълнитeлен директор (в т.ч. за 

придобит трудов стаж и 
професионален опит) 

месец 12 2 440,00 29 280,00 ДА 26 880,40 13 410,72 

1.2. Възнаграждение на Експерт по 

прилагане на СВОМР (в т.ч. за 
придобит трудов стаж и 

професионален опит) 

месец 12 1 708,00 20 496,00 ДА 18 117,61 9 050,34 

1.3. Възнаграждение на  Експерт 

по прилагане на СВОМР (в т.ч. за 
придобит трудов стаж и 

професионален опит) 

месец 12 1 708,00 20 496,00 ДА 18 091,30 9 041,01 

1.4. Възнаграждение на 

счетоводител (в т.ч. за придобит 
трудов стаж и професионален 

опит) 

месец 12 1 708,00 20 496,00 ДА 18 413,95 9 188,40 

1.6. Социални и здравни 

осигуровки (за сметка на 

работодателя) 

месец 12 1 431,11 17 173,31 ДА 15 420,29 7 698,61 

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба №1: 107 941,31   96 923,55  48 389,08 

2. 

Непреките 

разходи по чл. 9, 

ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 
10, 12 и 18 от 

Наредба №1 

Непреки разходи 15% от по чл. 9, 
ал. 2, т. 1 от Наредба №1) 

за 

периода 
на 2020 

г. 

1 16 191,20 16 191,20 ДА 2 421,96  1 346,91 

Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 

Наредба №1: 
16 191,20   2 421,96  1 346,91 

3. 

Разходи за 
възнаграждения и 

осигуровки, 

дължими от 
работодателя на 

експерти, 

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 в това 
число и външни на проектни 

предложения членове на КПП / 

Оценка за Административно 

съответсвие и допустимост 

(АСД) Стойност на една 

извършена оценка на един 

проект от един оценител - 100 

лв. 

бр. 

извърш
ени 

оценки 

50 100,00 5 000,00 НЕ 0,00 0,00 

3.2. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 
стратегията/Оценители в това 

число и външни на проектни 

предложения членове на КПП / 

Техническа и финансова оценка 

(ТФО) Стойност на една 

извършена оценка на един 

проект от един оценител - 79 лв. 

бр. 

извърш
ени 

оценки 

50 79,00 3 950,00 НЕ 0,00 0,00 

3.3. Разходи за възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането на 

стратегията/Членове на КИП 

различни от оценителите/ членове 
на КИП без право на глас / 

човекод

ни 
60 179,00 10 740,00 НЕ 0,00 0,00 
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3.4. Разходи за изготвяне на 

съдържание на материали 
подпомагащи потенциалните 

получатели на финансовата помощ 

при разработването и отчитането 
на дейности и подготовка на 

проекти по СВОМР - разработване 

на 6 броя наръчници по всяка една 
от мерките включени в СВОМР. 

бр. 6 1 500,00 9 000,00 НЕ 0,00 0,00 

    
Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 2 

от Наредба №1: 
      28 690,00 НЕ 0,00  0,00 

4. 

Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете 
на колективния 

върховен орган на 

МИГ (по чл. 9, ал. 
2, т. 4 от Наредба 

№1) 

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.); 

за 
периода 

на 2020 

г. 

1 15 000,00 15 000,00 ДА 335,24 120,99  

Общо разходи по чл. 9, ал. 2, т. 4 от Наредба №1: 15 000,00 ДА 335,24  120,99 

5.  

Разходи за 

закупуване на 
офис техника, в т. 

ч. правен и 

счетоводен 
софтуер и офис 

оборудване и 

обзавежданепо 
чл.9 ал.2, т. 7 

Наредба №1 

5.1. Разходи за закупуване на 
преносим компютър. 

бр. 3 1 500,00 4 500,00 НЕ 0,00 0,00 

5.2. Разходи за високо скоростен 

документен скенер с опция за 
двустранно сканиране 

бр. 1 1 352,30 1 352,30 НЕ 0,00 0,00 

5.3. Разходи за закупуване на 
лиценз/абонаментно обслужване 

за ТРЗ програмен продукт за 2020 

г. 

бр. 

1 558,00 558,00 

ДА 270,00 270,00 

5.4. Разходи за  закупуване на 

лиценз/абонаментно обслужване 
за счетоводен софтуер за 2020 г. 

бр. ДА 259,20 259,20 

5.5. Разходи за закупуване на 

лиценз/абонамент за Microsoft 
Office  

бр. 1 300,00 300,00 НЕ 0,00 0,00 

5.6. Разходи за закупуване на 
таблет с диагонал на диспея в 

диапазона от 10 до 10,5 инча инча , 

3G или 4G модул.  

бр. 1 563,10 563,10 НЕ 0,00 0,00 

5.7. Разходи за закупуване на 

външен SSD хард диск 500GB или 

по-голям. 

бр. 2 191,50 383,00 ДА 379,20 0,00 

5.8. Стационарна компютърна 
конфигурация ALL in ONE, 

дисково пространство до 1 TB, 

4GB DDR ram или по-голяма, 
операционна система - Windows, 

клавиатура, оптична мишка, 

монитор. 

бр. 1 1 500,00 1 500,00 ДА 1 500,00 0,00 

5.9. Разходи за закупуване на 

мултимедиен проектор. 
бр. 1 800,00 800,00 НЕ 0,00 0,00 

5.10.  Разходи за закупуване на 

архивен шкаф за документи 
(заключващ) 

бр. 2 400,00 800,00 НЕ 0,00 0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.7 Наредба №1: 10 756,40 ДА 2 408,40  529,20 

6. 

Разходи за 
застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договора за 

изпълнение на 

стратегия 
дълготрайни 

Разходи за застраховки по чл.9, 

ал.2, т.11 от Наредба №1:  

за 
периода 

на 2020 

г. 

1 400,00 400,00 ДА 61,20 0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 : 400,00 ДА 61,20  0,00 
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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 същата 

наредба (по чл.9, 

ал.2, т.11 от 
Наредба №1) 

7. 

Разходи за 

обучения на екипа 

и членовете на 
колективния 

върховен орган 

във връзка с 
прилагането на 

стратегията за 

местно развитие 
(по чл.9, ал.2, т.13 

от Наредба №1) 

Обучение - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор (за 
най-малко десет участници) по 

чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1. 

бр. 4 715,00 2 860,00 НЕ 0,00  0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1: 2 860,00 НЕ 0,00  0,00 

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 други 

МИГ и други (по 
чл.9, ал.2, т.14 от 

Наредба №1) 

Разходи за организиране на срещи: 

посещения на МИГ от България. 

Разходите включват: пътни, 
нощувки, храна/дневни и др. 

свързани с логистиката по 
организиране на срещите за 5 бр. 

представители на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови. (5 бр. 
представители на МИГ х 200 лв. 

на човек х 3 бр. срещи = 3000 лв.) 

бр. 3 1 000,00 3 000,00 НЕ 0,00  0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.14 от Наредба №1: 3 000,00 НЕ 0,00  0,00 

9. 

Разходи за участие 

на МИГ в 

дейности на 
Националната и на 

Европейската 

селска мрежа за 
развитие на 

селските райони 

(по чл.9, ал.2, т.15 
от Наредба №1) 

Такса за годишен членски внос в  
Асоциация Българска национална 

ЛИДЕР мрежа за 2020 г. 

членски 
внос 

2020 г. 

1 360,00 360,00 НЕ 0,00  0,00 

Разходи за участие на МИГ в 
дейности организирани от 

Асоциация Българска национална 

ЛИДЕР мрежа за 2020 г. такси за 
участие в мероприятия, обучения 

и събития,  разходи за пътни,  

разходи за настаняване  (когато 
същите не са включени в таксата 

за участие), разходи за храна 

(когато същите не са включени в 

таксата за участие)  

за 

периода 
на 2020 

г. 

1 2 000,00 2 000,00 НЕ 0,00  0,00 

Разходи за участие на МИГ в 

дейности организирани от други 
национални организации на МИГ 

за 2020 г. такси за участие в 

мероприятия, обучения и събития,  
разходи за пътни,  разходи за 

настаняване  (когато същите не са 

включени в таксата за участие), 
разходи за храна (когато същите 

не са включени в таксата за 

участие)  

за 

периода 

на 2020 
г. 

1 1 000,00 1 000,00 НЕ 0,00  0,00 

Разходи за участие в дейности  на 

Националната селска мрежа за 

2020 г. такси за участие в 
мероприятия, обучения и събития,  

разходи за пътни,  разходи за 

настаняване  (когато същите не са 
включени в таксата за участие), 

разходи за храна (когато същите 

не са включени в таксата за 
участие)  

за 

периода 

на 2020 
г. 

1 1 000,00 1 000,00 НЕ 0,00 0,00  
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Разходи за участие в дейности  на 
Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони, 

както и на Европейската ЛИДЕР 

асоциация и други европейски 

асоциации на МИГ за 2020 г. такси 

за участие в мероприятия, 
обучения и събития,  разходи за 

пътни,  разходи за настаняване  

(когато същите не са включени в 
таксата за участие), разходи за 

храна (когато същите не са 

включени в таксата за участие)  

за 
периода 

на 2020 

г. 

1 3 640,00 3 640,00 НЕ 0,00  0,00 

Общо разходи по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1: 8 000,00 НЕ 0,00  0,00 

10.  

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) 

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) 

за 

периода 

на 2020 
г. 

1 1 000,00 1 000,00 ДА 969,00 429,50  

Общо разходи по чл.9, ал.2, т. 16 от Наредба №1: 1 000,00 ДА 969,00  429,50 

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 193 838,90 ДА 103 119,35  50 815,68 

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение       

11. 

Разходи за 
проучвания и 

анализи на 

съответната 
територия 

(териториални, 

икономически, 
социални и други 

анализи и 

проучвания), чл. 9, 
ал. 3, т.1 от 

Наредба №1 

11. Разходи за проучвания и 

анализи за 2020 
              

11.1. Проучване и анализ на  
територията на тема: „Изследване 

за създаване на инвестиционен 

профил посредством анализ на 
инвестиционните характеристики 

на територията на МИГ Брезово, 

Братя Даскалови“ 

бр. 1 4 691,00 4 691,00 НЕ 0,00  0,00 

11.2. Проучване и анализ на  

територията на тема: 
„Възможности за съхраняване и 

валоризиране на местното 

културно, природно и историческо 
наследство“ 

бр. 1 4 691,00 4 691,00 НЕ 0,00  0,00 

12. 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 
публичност по чл. 

9, ал. 3, т.2 от 

Наредба №1 

12. Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност за 

2020 

              

    
12.1. Разходи за поддържане на 

интернет страница. 
месец 12 89,00 1 068,00 ДА 1 068,00  0,00 

    

12.2. Разходи за създаване на 

англиска версия на електронната 
страница на МИГ 

бр. 1 630,00 630,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.3. Разходи за превод на 

съдържанието на електронната 
страница на МИГ на английски 

език (писмен превод) 

страниц
и 

100 19,00 1 900,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.4. Разходи за излъчване в 
регионални медии, свързани с 

популяризиране дейността на 

МИГ; 

минути 50 113,00 5 650,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.5. Разходи за за създаване и 
реализиране на публикации в 

печатни и електронни медии на 

покани за организирани събития и 
други, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

за 

периода 

на 2020 
г. 

50 360,00 18 000,00 ДА 14 059,92  2 497,28 

    
12.3. Разходи за изготвяне и 

отпечатване на печатни 

материали: 
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12.3.1. Отпечатване на материали 
подпомагащи потенциалните 

получатели на финансовата помощ 

при разработването на дейности и 

подготовка на проекти по СВОМР 

- разработване на 6 броя 

наръчници по всяка една от 
мерките включени в СВОМР. 6 бр. 

наръчници х 100 бр. от вид = 600 

бр. 

бр. 600 8,20 4 920,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.3.2. Разходи за изработка и 
отпечатване на брошури с 

информация за мерките от 

СВОМР -  6 мерки х 200 
бр.(Разходи за изготвяне на текст , 

предпечат и печат) Пълноцветен 

печат.  

бр. 1200 3,90 4 680,00 ДА 4 680,00  0,00 

    

12.3.3. Разходи за изработка и 

отпечатване на информационен 

бюлети. Пълноцветен печат. 
Формат А4, изготвяне на текст 

печат и предпечат. Минимален бр. 

стр - 4. 

бр. 600 4,00 2 400,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.3.4. Разходи за изработка и 
отпечатване на информационна 

брошура популяризираща СВОМР 

и дейността на МИГ. (Разходи за 
изготвяне на текст , предпечат и 

печат) Пълноцветен печат. Формат 

А4, Минимален бр. стр - 4; 600 бр. 
на български  

бр. 600 3,90 2 340,00 ДА 1 560,00  0,00 

    
12.4. Разходи за рекламни 

материали за 2020 г. 
              

    
12.4.1. Изработване на рекламна 
USB флаш памет, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС 

бр. 100 17,10 1 710,00 ДА 1 710,00  0,00 

    

12.4.2. Изработване на рекламни 
тефтери -тип луксозни с твърди 

цветни корици, брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС 

бр. 100 9,00 900,00 ДА 900,00  0,00 

    
12.4.3. Изработване на рекламни 

химикалки. 
бр. 150 2,56 384,00 ДА 383,40  0,00 

    

12.4.4. Изработване на рекламни 

календари цветни брандирани със 
символите на МИГ, ПРСР и ЕС (за 

2020 г.) 

бр. 100 6,50 650,00 НЕ 0,00  0,00 

    

12.4.5. Изработване на рекламни 

чаши брандирани със символите 
на МИГ, ПРСР и ЕС 

бр. 50 10,00 500,00 ДА 498,00  0,00 

    
12.4.6. Изработване на визитни 
картички 

бр. 400 0,28 112,00 ДА 110,40  0,00 

    

12.4.7. Изработване на рекламни 
чанти за документи брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и 

ЕС 

бр. 100 13,00 1 300,00 ДА 1 296,00  0,00 

    

12.4.8. Изработване на рекламни 
папки брандирани със символите 

на МИГ, ПРСР и ЕС, Картон: А4, 

UV - лак, 4+4 цвята. 

бр. 250 3,00 750,00 ДА 750,00  0,00 

    

12.4.9. Изработване на рекламни 

хартиени торбички брандирани 

със символите на МИГ, ПРСР и 
ЕС. 

бр. 200 2,00 400,00 ДА 398,40  0,00 

    

12.4.10. Изработване на рекламни 

тениски брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

бр. 150 10,50 1 575,00 ДА 1 575,00  0,00 

    

12.4.11. Изработване на рекламни 
часовници брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. - 

стенни 

бр. 20 12,40 248,00 ДА 247,92  0,00 

    

12.4.12. Изработване на рекламни 

часовници брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. - 

настолни 

бр. 50 11,80 590,00 ДА 589,80  0,00 
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12.4.13. Изработване на рекламни 

външни зарядни устройства 
(Power Bank)  брандирани със 

символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

бр. 50 15,00 750,00 ДА 750,00  0,00 

    

12.4.14. Изработване на рекламни 

визитници брандирани със 
символите на МИГ, ПРСР и ЕС. 

бр. 100 7,40 740,00 ДА 739,20  0,00 

    
12.5. Информационни табели, 

билбордове и табла за 2020 г. 
              

    

12.5.1. Изработка и монтаж на 
отваряеми информационни табла в 

населени места на територията на 

МИГ. Алуминиева или друг вид 
конструкция, подходяща за 

външен монтаж. Коркова или 

магнитна основа за набождане на 
информация. 

бр. 10 415,00 4 150,00 ДА 3 960,00  0,00 

    

12.5.2. Изработка и монтаж на 

информационни табели за 
популяризиране на МИГ 

бр. 4 150,00 600,00 ДА 600,00  0,00 

    

12.5.3. Изработка и монтаж на 

информационен билборд за 

популяризиране на МИГ 

бр. 1 1 500,00 1 500,00 НЕ 0,00 0,00  

    Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1: 67 829,00 ДА 34 316,04 2 497,28  

13. 

Разходи за 
организиране на 

обучения, 

семинари и 

информационни 

срещи за местни 

лидери по чл. 9, 
ал. 3, т.3 от 

Наредба №1 

13.1. Организиране на 
информационна среща за местни 

лидери за запознаване с мерките 

от СВОМР (за най-малко десет 

участници). Разходи за зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия. 

бр. 18 182,00 3 276,00 НЕ 0,00 0,00  

13.2. Организиране на 

информационна среща за местни 
лидери за запознаване с мерките 

от СВОМР (за най-малко 

двадесет участници). Разходи за 
зала, кафе-паузи, консумативи и 

хартия. 

бр. 4 291,00 1 164,00 НЕ 0,00 0,00  

13.3. Еднодневно обучение 
свързано с свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти  

- зала, кафе-паузи, консумативи и 
хартия, лектор 

(за най-малко десет участници) 

бр. 12 715,00 8 580,00 НЕ 0,00 0,00  

13.4. Еднодневно обучение 

свързано с свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти  
- зала, кафе-паузи, консумативи и 

хартия, лектор 

(за най-малко двадесет 

участници) 

бр. 4 1 046,00 4 184,00 НЕ 0,00 0,00  

Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.3 от Наредба №1: 17 204,00 НЕ 0,00 0,00  

Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 
85 033,00 ДА 35 876,04 2 497,28  

ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II: 278 871,90 ДА 138 995,39 53 312,96  

ЗАБЕЛЕЖКА: В колона 10 са посочени разходите извършени и заявени за плащане пред ДФ 

Земеделие за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. Заявените разходи са оторизирани от ДФ 

Земеделие на 12.10.2020 г. Не е извършено плащане, а заявените суми са приспаднати от 

авансовото плащане за 2020 г.  

 

Таблица 2 - Индикатори 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани потенциални бенефициенти 7 0 5 0 12 

Брой на участниците в обучения 0 0 0 0 0 

Брой на участниците в семинари и информационни срещи 0 0 0 0 0 
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4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за 

тяхното отстраняване. 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).     

 

НЕПРИЛОЖИМО 

 

Дата: 27.01.2021 

Представляващ МИГ: …………………………………………………………………….. 

                                                                          Име, фамилия, подпис 


