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Годишен отчетен доклад за дейността на МИГ Стамболово-
Кърджали 54 за 2020 г. 

Общото събрание на МИГ като върховен колективен орган на сдружението се, състои от 
32-ма членове, представители на 23 населени места намиращи се на територията на МИГ 
покриващи следните сектори:  

• НПО сектор – 15 членове или 46,88%;  

• Стопански сектор – 15 членове или 46,87%;  

• Публичен сектор – 2 членове или 6,25%. 
За по-доброто управление на СВОМР през 2020 г. са проведени 2 Общи събрания на СНЦ 
МИГ Стамболово-Кърджали 54 на които са разгледани общо 6 въпроса свързани с 
управлението на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и СВОМР.  

Управителният съвет е управителен орган на МИГ и се състои от 5-ма членове, с 
представителство на основните сектори/заинтересовани страни от територията на МИГ. В 
състава на УС двама членове са представители на общинските власти на Стамболово и 
Кърджали (40%), 2 са представителите на стопанския сектор (40%) и един е представител на 
неправителствените организации (20%). През изминалите 5 години от създаването на МИГ', 
съставът на УС като управителен орган на МИГ се е запазил като състав и не е претърпял 
промени.  През тази година свършва мандата на УС и трябва да се избере нов. 
УС е провел общо 27 заседания на които са разгледани 108 различни точки свързани с 
дейността на МИГ и главно с обслужването на оценителните процедури. Големият брой 
събрания и заседания на УС са предизвикани от големия обем документация, която се 
разработи от екипа и от оценителните комисии, изискващи одобренията на УС, както и 
наложилите се различни корекции и допълнения. Пускането на процедурите изискваше 
активното включване на членовете на върховния колективен орган и на управителния орган 
на сдружението в цялостния процес по изпълнението на СВОМР. 

Членовете на УС работеха мотивирано и се отнасяха ангажирано към дейностите на МИГ 
през целия период. Големите изисквания за липса на задължения към държавния и 
общинските бюджети, за изваждане на свидетелства за съдимост и честите заседания ги 
ангажираха доста често пряко без да получават заплащане за това. От името на местната 
общност изказваме своята благодарност за безвъзмездната им работа за изпълнение на 
СВОМР през периода.   

Сдружението продължава да се помещава в старата сграда на Общинска администрация, 
като наемодател е самата община Стамболово. През 2020г. промени в местоположението на 
офиса на МИГ не са правени.   
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В одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ „Стамболово-
Кърджали 54“ за програмен период 2014-2020 г. продължи да работи назначения в началото 
на периода административен екип състоящ се от:  
1. Изпълнителен директор – един служител;  

2. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР – двама служители.   
Щатните служители включени в звеното за администриране на проекти на МИГ 
„Стамболово-Кърджали 54“ са общо 3 човека включително и изпълнителния директор. 
Всички служители имат необходимия опит в прилагането на Стратегия за водено от 
общностите местно развитие и напълно отговарят на нормативните изисквания, съгласно чл. 
13, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 на Наредба № 22/14.12.2015 г. През отчетния период не са правени 
промени в състава на екипа. 
Осчетоводяването на документацията се извършва от външна счетоводна фирма.   

Споразумението за изпълнение на стратегията ВОМР е подписано на 20.04.2018 г. под № 
РД 50-37. Максималният размер на общия публичен принос е – 3 707 775. ПРСР 2014-2020 
г. е 2 933 700; ОПОС 2014-2020 г. – 187 075 лв. и ОПНОИР 2014-2020 г. – 587 000 лв.  
Текущи разходи за популяризиране на СВОМР са 25% от общите публични разходи от 
ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4. 
Дейности, свързани с управление на стратегията: Поради намаляване на интензитета 
на туристическите дейности и отстраняването на някои останали при редакцията 
текстове от отменени наредби се наложи да се извърши два пъти актуализация на 
СВОМР, която беше одобрена от УО на ПРСР, УО на ОПНОИР и УО на ОПОС. В 
следствие на което се подписаха: Допълнително споразумение РД-50-37/27.08.2019 г. и 
Допълнително споразумение РД-50-37/09.01.2020 г. към споразумението за изпълнение 
на СВОМР №50-37/17.11.2020 г.  

Със заповед № РД09-160/24.02.2020 г. е одобрен бюджета на МИГ Стамболово-Кърджали 54 
за 2020 г. в размер на 244 655,30 лв. 

През този период са изпълнени следните дейности за управление на Стратегията: 
1. Изготвяне на Индикативен график (ИГ) за прием на проекти по Стратегията за ВОМР 

през 2020 и 2021 г.   
2. Разработване на проект на бюджет по подмярка 19.4. „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР" от ПРСР 2014-2020 г. за 2021 г. и за целия 
период на изпълнение на Стратегията за ВОМР (одобрен със Заповед № РД09-742 от 
10.08.2018 г.).   

3. Подготвен бе комплекта с документи, необходими за получаването на аванса; 

4. Бяха направени, окомплектовани и внесени в ДФЗ два отчета за деветмесечието и за 
последното тримесечие на 2020 г. 
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5. Разработен бе Списък 2 за всички обществени процедури, разработен беше и целия 
пакет документация необходима за провеждането на обществените поръчки; 

6. Дооборудван беше офиса с необходимото офис оборудване, техника и софтуер; 
7. Проведени бяха: 12 информационни срещи; 7 еднодневни семинара за местни лидери и 

5 еднодневни обучения на млади хора по предприемачество; 
8. Екипът и представители на УС и Общото събрание бяха обучени в 2 двудневни и 

обучителни семинари. Представители на екипа участваха и в 4 обучения организирани 
от МЗХГ, асоциацията на Лидер мрежата и други обучителни организации, както и в 
две работни срещи; 

9. Пуснати бяха поканите по мерки 4.1.2, 4,2, НОИР – м.2 и 6.4.1.  

10. Завършени бяха оценителните сесии на мерките: 4.1.2., 4,2, НОИР – м.2 и 6.4.1.  
Всичките са с приключила оценителна сесия до края на годината. В началото на 
годината завършиха и оценителните сесии на мярка 4.1 и НОИР-м.1, които бяха 
пуснати през 2019 г.; 

11. Подписани бяха два договора на община Стамболово по проект „Подобряване на 
природозащитното състояние на три вида прилепи на територията на МИГ Стамболово- 
Кърджали 54" по ОПОС и „Заедно – за щастливо детство“ по НОИР. 

12. Разработени и отпечатани бяха:  

• Ръководство за работа в ИСУН; 

• Информационна брошура популяризираща СВОМР на български език; 

• Информационна брошура популяризираща СВОМР на английски език; 
13. Изработени и разпространени бяха и други информационни материали свързани с 

информирането на заинтересованите страни; 

14. Поддържаше се и се преструктурира интернет страницата на МИГ, на която се 
публикуваха текущо всички документи и материали разработени от МИГ, оценителните 
сесии и комплектите документи свързани с тяхното провеждане, както и документите 
свързани с дейността на УС и на Общото събрание; 

15. Изработени и разпространени бяха голям брой рекламни материали; 
16. Посетени бяха някои МИГ-ове и се проведоха среши с представителите на: МИГ 

Ардино-Джебел, МИГ Крумовград-Момчилград и МИГ Златоград-Кирково. На срещите  
се обсъждаха текущи проблеми и се търсеше решаването на възникнали казуси в 
работата на МИГ. 

През цялата година екипът поддържаше входяща и изходяща кореспонденция, която за 
миналата година беше 71 изходящи и 55 входящи писма.  
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През отчетния период стартира активното съгласуване на процедурите за подбор на проекти, 
съобразени с действащата нормативна уредба. Бяха съгласувани с УО 5 от насоките на 
всички мерки по СВОМР: 4.1, 4.1.2, 4.2, 6.4.1 и мярка 2 от НОИР. Оценителната сесия по 
мярка 4.1 продължи от 2019 г. и завърши в началото на 2020 г. След съгласуването с УО на 
НОИР тези мерки бяха коригирани на база на указанията дадени от УО на ПРСР и УО на 
ОПНОИР. Съгласуването на мерките с Министерството на финансите също бе 
финализирано.    
През 2020 г. "МИГ Стамболово-Кърджали 54" както вече посочихме по-горе в текста се 
реализира прием на проектни предложения по пет от мерките на СВОМР. В ИСУН бяха 
качени всички документи свързани с процедурите на следните мерки: 4.1., 4.2, 4.1.2, 6.4.1 и 
мярка 2 от НОИР. Освен това се осъществиха всички дейности, осигуряващи тяхната 
подготовка, съгласуване и провеждане с управляващите органи на ПРСР и НОИР. Това са: 

•  Подмярка 4.1. «Инвестиции в земеделски стопанства» от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата 
за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. със срок на прием от 26.08.2019 г. до 
03.12.2019 г. Оценителната сесия обхваща период от края на 2019 и началото на 2020 
г. Постъпили са 15 проектни предложения, две са оттеглени.  Одобрени са за 
финансиране от КППП 10 проектни предложения и 3 резерва. Процесът на оценяване 
е приключил и в момента се разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

• Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по тематична 
подпрограма за развитие на малки стопанства" от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ от Програмата за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. със срок на прием от 27.02.2020 г. до 
27.05.2020 г. Постъпило бе 1 проектно предложение, което е одобрено от КППП и 
предложено за финансиране.  Процесът на оценяване е приключил и в момента се 
разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

• Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 
със срок на прием от 16.03.2020 г. до 16.06.2020 г. Постъпило е 1 проектно 
предложение, което е одобрено за финансиране от КППП. Процесът на оценяване е 
приключил и в момента се разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

• Подмярка 2 „ Образователна интеграция  на ученици от маргинализирани 
общности “, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 г.   със срок на прием от 15.04.2020 г. до 30.06.2020 г.  Това е втора 
покана по мярката. Първата бе пусната в периода от 30.09.2019 г. до 29.11.2019 г., но 
не постъпиха проектни предложения. Във втория прием постъпи 1 проектно 
предложение, което е одобрено за финансиране от КППП. Процесът на оценяване е 
приключил в началото на годината са отстранени някои неточности, искани от 
ОПНОИР и се чака окончателното одобрение на оценителната сесия; 

• Подмярка 6.4.1 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности» от СВОМР 
от ПРСР 2014-2020 г., със срок на прием 22.06.2020 г. Краен срок: 22.09.2020 г. и 
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удължаване до 22.10.2020 г. Постъпиха 6 проектни предложения, едно беше 
оттеглено, две проектни предложения са отпаднали и са одобрени от КППП 3 
проектни предложения за финансиране. Процесът на оценяване е приключил и в 
момента се разглежда оценителната сесия от ДФЗ. 

По всичките пет процедури постъпиха предложения и бяха извършени оценки на проектните 
предложения.  

В отчетния период са извършени 58 индивидуални консултации на потенциални 
бенефициенти по мерки, включени в СВОМР - в офиса на МИГ, по време на 
информационните, работните срещи и по телефона. 
Консултациите касаят основно допустимост на бенефициентите, допустимост на дейностите 
и допустимост на разходите необходими за реализацията на проектните идеи на 
потенциалните кандидати.  

Електронната страница на МИГ Стамболово – Кърджали 54 се поддържаше текущо в актуален 
вид, като се качваха всички документи свързани с изпълнение на СВОМР, с процедурите и с 
управлението на МИГ веднага след тяхното изготвяне.  
За по-доброто представяне на необходимата информация интернет страницата беше 
допълнена и преструктурирана.  
Изработиха се рекламни и информационни материали, които отговарят на изискванията за 
публичност както следва: 
Предпечат и печат на: 

- Ръководство за управление на проекти в ИСУН. 
- Информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ на български 

език. 
- Информационна брошура популяризираща МИГ и територията на МИГ на английски 

език. 
Изработени бяха и рекламни материали. 

Бяха публикувани през годината общо 5 обяви на процедурите за прием на проектни 
предложения, които бяха публикувани във вестник Арда и в сайта – XNEWS. В същите медии 
бяха публикувани и две покани за Общо събрание. Имахме и две представяния на мерките 4.1. 
и 6.4.1 по Радио Кърджали.   

Освен това всички обяви се публикуваха на сайта на МИГ – www.lagsk.eu, на сайта на община 
Стамболово – http://www.stambolovo.bg/, на сайта на община Кърджали - 
https://www.kardjali.bg/  и на www.eufunds.bg . 
Всички документи /обяви и покани/ бяха поставяни на информационните табла в офиса на 
МИГ Стамболово-Кърджали 54, както и на информационните табла на община Стамболово и 
на община Кърджали. 

http://www.lagsk.eu/
http://www.stambolovo.bg/
https://www.kardjali.bg/
http://www.eufunds.bg/
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През 2020 г., екипът на "МИГ Стамболово-Кърджали 54" е осъществил четири посещения на 
община Кърджали във връзка с изпълнението на двата подписани договора по ОПОС и ИСУН. 
Първото посещение бе свързано с провеждащия се от ОПОС мониторинг, като наш 
представител присъства на място по време на онлайн мониторинга, а другите три посещения 
са свързани с обхода на детските градини съвместно с представителите на общината. Правени 
са снимки и клипове на някои от инициативите по проекта.  

СВОМР се фокусира върху ограничен кръг от проблеми и потребности съобразно 
допустимите финансови ресурси и наличния капацитет за изпълнение на местна политика 
за развитие.  Отчитайки и тези ограничения, Стратегията има две основни цели: 
Цел 1.Конкурентоспособна икономика, базирана на местни ресурси, осигуряваща по 
високи доходи и заетост. 

Цел 2. Подобряване на средата за обитаване и бизнес при опазване на биологичното 
разнообразие на територията. 

Целите са в съответствие с дългосрочната визия за развитие на територията, която в 
процеса на разработване на СВОМР беше дефинирана като: „МИГ Стамболово – 
Кърджали 54 – територия със съхранена природа, желано място за живот, туризъм и отдих, 
при устойчиво използване на природните и културни ресурси“. В основата на местното 
развитие е използването на местните природни и културни ресурси, които ще бъдат 
подходящо социализирани за целите на развитието на туризма, земеделието и 
преработващата промишленост, опазвайки богатото природно и културно наследство на 
територията. За съжаление ограниченията в областта на туризма ще възпрепятстват 
постигането на ефективно  туристическо развитие. 

По този начин се изпълняват успешно и първите две цели на МИГ Стамболово-Кърджали 
54 залегнали в Устава, а именно: 

1. Да подпомага развитието на селските райони в сферите на: 
конкурептоспособността, опазването на околната среда и природните ресурси, 
подобряване качеството на живот и разнообразяване па икономическите дейности в 
селските райони; 
2. Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано 
развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от 
общностите местно развитие" (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) и/или от Европейския социален фонд (ЕСФ), и/или от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР). 
Дейността на сдружението е насочена и към изпълнението на останалите цели, които 
показват институционален капацитет и възможности за развитие на региона.  
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През периода беше получено като БФП следното имущество: два настолни компютъра на 
стойност – 2 109,60 лв.; DSP OEM WIN 10 PROFF о 2 бр. на стойност – 756 лв.; Microsoft 
Office_Home&Bisines 2019 – 2 бр., на стойност – 1 180 лв. и антивирусен софтуер – 4 броя на 
стойност – 220 лв.  

Приходи има от членски внос, който е в размер на – 4 330 лв. 
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Планирани дейности и разходи съгласно Заповед за одобрение на планирани 
дейности и разходи № РД09-160/24.02.2020 г. и извършени дейности и разходи за 
периода 01.01.2020г.- 31.12.2020г. 

Бюджет 
19.4            

Таблица за 
одобрение на 
планираните 
разходи            
Наименование на МИГ: СНЦ "МИГ Стамболово-Кърджали 54"  
 Година, за която са планирани разходите и дейностите на МИГ: 2020г. 

№ Дейност Описание на дейността Единица 
мярка 

Брой 
единици 

 Единична 
цена, лв. 

 Обща 
стойност, 

лв. 

Извършени 
разходи 1-
12 м. 2020 

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 (5*560 и 
възнгрждения за придобит 
трудов стаж и професионален 
опит) 

месец 12 3 000,00 36 000,00 30736,81 

1.2. Възнаграждение на Експерт 
по прилагане на СВОМР (4*560 
плюс за придобит трудов стаж и 
професионален опит) 

месец 12 2 415,00 28 980,00 27569,64 

1.3. Възнаграждение на  Експерт 
по прилагане на СВОМР (4*560 
плюс за придобит трудов стаж и 
професионален опит) 

месец 12 2 360,00 28 320,00 28155,06 

1.4. Социални и здравни 
осигуровки (за сметка на 
работодателя) 

месец 12 1 470,00 17 640,00 16398,69 

1. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, 
т. 1 от Наредба №1: 

      110 940,00 102860,20 

2 

Разходи по чл. 9, ал. 
2, т. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 
12 и 18 от Наредба 
№1 (15% от по чл. 9, 
ал. 2, т. 1 от 
Наредба №1) 

2.1. Непреки разходи  за периода 
на 2020 г. 1 16 641,00 16 641,00 13855,39 

2. Общо непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 
Наредба №1: 16 641,00 

13855,39 

3 

Разходи по чл. 9, ал. 
2, т. 2 за 
възнаграждения и 
осигуровки 
дължими от 
работодателя на 
експерти, свързани 
с прилагането на 
стратегията 
/оценители, 
консултанти, 
външни експерти и 
други/ 

3.1. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията/Оценители - 
Административно съответствие 
и допустимост -АСД/ за 1 брой 
оценен проект от 1 оценител. 

бр. оценени 
проекти за 1 

експерт 

140 179 25 060,00 
6078,50 

3.2. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията/Оценители - 

бр. оценени 
проекти за 1 

експерт 
0,00 
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Техническа и финансова оценка 
- ТФО/ за 1 брой оценен проект 
от 1 оценител.  

3.3. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията /външни помощник 
оценители на етап АСД - за 1 
брой проверен проект от 1 
експерт/.  

бр. оценени 
проекти за 1 
помошник 
оценител 

10 100 1 000,00 

0,00 

3.4. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията /външни помощник 
оценителина етап  - Техническа 
и финансова оценка - ТФО/ за 1 
брой проект от 1 помошник 
оценител.  

бр. оценени 
проекти за 1 
помошник 
оценител   

3.5. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на експерти, 
свързани с прилагането на 
стратегията /членове на КППП 
от оценителите - председател, 
без право на глас, и други 
членове различни от външните 
оценители/. 

човекодни 5 112 560,00 0,00 

3.6. Разходи за възнаграждения 
и осигуровки, дължими от 
работодателя на членовете на 
УС за участие в заседания за 
одобрение на оценителния 
доклад, изготвен от КППП.  

човекодни 30 112 3 360,00 0,00 

3.7. Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя за консултанти и 
външни експерти, наемани при 
възникнала необходимост от 
изработване на нови документи 
свързани с реализацията на 
СВОМР. 

човекодни 20 179 3 580,00 3580,00 

3. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, 
т. 2 от Наредба №1:       33 560,00 9658,50 

4. 

Разходи за 
командировки на 
екипа и членовете 
на колективния 
върховен орган на 
МИГ (по чл. 9, ал. 2, 
т. 4 от Наредба №1) 

4. Разходи за командировки на 
екипа и членовете на 
колективния върховен орган на 
МИГ на територията на 
страната, 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 5 000,00 5 000,00 1071,91 
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4. Общо разходи по чл. 9, ал. 2, 
т. 4 от Наредба №1:       5 000,00 1071,91 

5. 

Разходи за 
закупуване на офис 
техника, в т. ч. 
правен и счетоводен 
софтуер и офис 
оборудване и 
обзавеждане по чл.9 
ал.2, т. 7 Наредба 
№1 

 5.1. Настолен компютър: 
Дънна платка - MSI B360M 
PRO-VH/S 1151; Процесор - 
CPU INTEL CORE I3-
9100F/3,6GHZ/6MB/4Core/BOX; 
Памет - 8G DDR4 2666MHZ A-
DATA; HDD - 1TB SG SATA 
T1000DM010/ 3г.;  DVD-RW- 24 
X RW; SVGA - Palit GT710 2GB 
SD3 PCI-E; Кутия - ATX CASE 
DELUXE + 450W; Монитор - 
AOC 24" 24B1XHS FHD IPS 
LED; Клавиатура - DELUXE/ 
CANYON. 

бр. 2 1 054,80 2 109,60 2109,60 

5.2. Oем win 10 Proff 
бр. 2 378,00 756,00 756,00 

5.3. Microsoft 
Office_Home&Bisines 

бр. 2 590,00 1 180,00 1180,00 

5.4. Антивирусен софтуер бр. 4 55,00 220,00 220,00 

5.5. Актуализация и 
абонаментно обслужване за 2020 
г. на ТРЗ програмен продукт 

бр. 1 160,00 160,00 
103,00 

5.6.  Актуализация и 
абонаментно обслужване на 
счетоводен софтуер за 2020 г. 

бр. 1 160,00 160,00 103,00 

5.7. Разходи за закупуване на 
правен софтуер АПИС (по чл.9, 
ал.2, т.7 от Наредба №1 от 
22.01.2016 г.) 

бр. 1 650,00 650,00 0,00 

5. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т.7 Наредба №1:       5 235,60 4471,60 

6. 

Разходи за 
техническо 
обслужване и 
годишни винетни 
такси за лек 
автомобил закупен 
по реда на Наредба 
№1 и Наредба №23 
от 2009 г. 

6.1. Разходи за техническо 
обслужване и консумативи - 
годишен технически преглед, 
акумулатор, смяна на гуми и 
масло, течност за чистачките на 
лекия автомобил и др.(по чл.9, 
ал.2, т.9 от Наредба №1 от 
22.01.2016 г.) Атомобилът е 
закупен през 2018 г.  

бр.  1 1 300 1 300,00 275,01 

6.2. 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 22.01.2016 г.) 

бр.  1 97 97,00 97,00 

6. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т.9 Наредба №1:       1 397,00 372,01 

7. 

Разходи за 
застраховане на 
закупени след 
подписване на 
договора за 
изпълнение на 
стратегия 
дълготрайни 
материални активи 
по реда на тази 

7. Разходи за застраховки по 
чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1 и 
Наредба 23 от 2009 г. (разходи 
за застраховане на материалните 
активи,, застраховка на МПС - 
гражданска отговорност, 
автокаско и ДМА). До срока, 
определен за здължително 
застраховане съгласно същата 
наредба.  

за периода 
на 2020 г. 1 3 000,00 3 000,00 

1044,26 
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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. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т.11 от Наредба №1 :       3 000,00 

1044,26 

8. 

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) 

8.1. Двудневно /две 
еднодневни/обучение на екипа и 
членовете на КВО за минимум 
10 човека  изграждане на 
капацитет на МИГ за работа в 
екип необходими за 
изпълнението на СВОМР 

бр. 2 715,00 1 430,00 1430,00 

  

8.2. Такси за участие в обучения 
или курсове на членове на 
екипа, свързани с прилагането 
на ВОМР и работата на МИГ. 

за периода 
на 2020 г. 1 1 500,00 1 500,00 0,00 

  

8.3. Такси за участие в обучения 
или курсове във връзка с 
необходимостта от подобряване 
уменията на екипа на МИГ по 
счетоводни политики, 
процедури по ЗОП, "Държавни 
помощи" и други теми свързани 
с работата на МИГ по 
изпълняване на СВОМР. 

за периода 
на 2020 г. 1 1 000,00 1 000,00 

0,00 

  8. Общо разходи по чл.9, ал.2, т.13 от Наредба №1:  3 930,00 1430,00 

9. 

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 
(по чл.9, ал.2, т.14 
от Наредба №1) 

9.1. Разходи за организиране на 
срещи/еднодневни/ на екипа на 
МИГ и КВО за участие на екипа 
и членовете на колективния 
върховен орган в срещи с други 
МИГ.   

бр. 3 182,00 546,00 546,00 

9.2. Разходи за работа в мрежа - 
работни срещи на екипа на МИГ 
с колеги от други МИГ-ове от 
страната (по чл. 9, ал.2, т.14 от 
Наредба №1 от 22.01.2016 г.. 

бр. 2 182,00 364,00 
0,00 

  9. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т.14 от Наредба №1:       910,00 546,00 

10. 

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) 

10. 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. (Членски внос 360 лв. 
гоодишно за Асоциацията 
„Българска национална ЛИДЕР 
мрежа“ и 1020 лв. за Сдружение 
„Национална асоциация на 
местните инициативни групи в 
България“, както и появили се 

за периода 
на 2020 г. 1 1 380,00 1 380,00 

  

720,00 
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нови възможности за членство 
или повишен членски внос) 

  10. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т.15 от Наредба №1:       1 380,00 720,00 

11.  

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) 

11. 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 2 000,00 2 000,00 420,00 

11. Общо разходи по чл.9, ал.2, 
т. 16 от Наредба №1: 

      

2 000,00   

12.  

Разходи за 
мониторинг и 
оценка на СВОМР  

12.1. Разходи за мониторинг и 
оценка на СВОМР за 
изпълнение на задълженията на 
МИГ по чл.34, параграф 3, буква 
"ж" от Регламент (ЕС) 1303 (по 
чл.9, ал.2, т.17 от Наредба №1 от 
22.01.2016 г.) 

бр. 1 1 790,00 1 790,00 
1790,00 

  
12. Общо разходи :       

1 790,00 1790,00 

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ: 185 783,60 
138239,87 

       

  

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

  

13. 

Разходи за 
проучвания и 
анализи на 
съответната 
територия 
(териториални, 
икономически, 
социални и други 
анализи и 
проучвания) 

13.1.  „Проучване и анализ на 
предприемаческите нагласи и 
икономическата активност на 
младите хора на територията на 
МИГ Стамболово-Кърджали 54“  брой 1 4 691 4691 4691,00 
13.2.  2. „Проблемите на 
уязвимите социални групи и 
възможностите за социална и 
професионална реализация на 
територията на МИГ 
Стамболово-Кърджали 54“ брой 1 4 691 4691 4691,00 

13. Общо разходи за 
проучвания и анализи: 

      9 382,00 9382,00 

14. 

 Разходи за 
популяризиране, 
информиране и 
публичност по чл. 9, 
ал. 3, т.2 от Наредба 
№1 

14.1. Разходи за интернет 
страница: 

        
  

14.1. 1. Разходи за поддържане 
на интернет страницата по чл.9, 
ал.3, т.2,а 

за периода 
на 2020 г. 12 89,00 1 068,00 1068,00 

14.1. 2. Разходи за поддържане 
на интернет страницата по чл.9, 
ал.3, т.2,а - подновяване на 
домейн и хостинг за срок от 1 
година 

за периода 
на 2020 г. 1 161,70 161,70 174,00 

14.1.3. Разходи за поддържане 
на интернет страницата по чл.9, 
ал.3, т.2,а - актуализация на 
сайта www.lagsk.eu  (обновяване 
на структурата, добавяне на 
нови менюта и поддържане) 

за периода 
на 2020 г. 1 500,00 500,00 

500,00 
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14.2. Разходи за публикации и излъчвания:   

14.2. Разходи за създаване и 
реализиране на публикации в 
печатни и електронни медии на 
покани за организирани 
събрания и други събития и 
публикации за отваряне на 
покани по мерки и информация 
за дейността на МИГ: 

за периода 
на 2020 г. 18 360,00 6 480,00 3206,00 

14.3. Разходи за печатни и други промоционални материали: 0,00 

14.3.1. Предпечат и печат на 
Ръководство за работа в ИСУН,  
А4, 20 стр. 

бр. 100 12,40 1 240,00 1240,00 

14.3.2.  Издаване на 
информационна брошура 
популяризираща МИГ и 
територията на МИГ, обем от 8 
до 12 страници, пълноцветен 
печат на български език. 

бр. 500 3,90 1 950,00 1950,00 

14.3.3. Провеждане на 
Междуселищен празник 
"Местни традиции и обичаи 
2020"  - с.Перперек 

        0,00 

14.3.3.1. Изработване на плакати 
бр. 100 4,60 460,00 

0,00 

14.3.3.2. Сценарий за празника 
бр. 1 300,00 300,00 

0,00 

14.3.3.3. Водещи на празника 
бр. 2 150,00 300,00 

0,00 

14.3.3.4. Дълъг транспарант с 
надпис: Междуселищен празник 
"Метни традиции и обичаи 
2020" , който да се закачи на 
подходящо място 

бр. 1 150,00 150,00 0,00 

14.3.3.5. Транспорт и хонорари 
за участниците в програмата  бр. 15 150,00 2 250,00 0,00 

14.3.3.6.  Наем помещение за 
кетъринга бр 1 300,00 300,00 0,00 

14.3.3.7. Кетъринг 
бр. 1 1 300,00 1 300,00 0,00 

14.3.4. Организиране Фестивал на лимеца/хляба в с.Рабово 
    

14.3.4.1. Изработване на плакати 
бр. 100 4,60 460,00 0,00 

14.3.4.2. Сценарий за празника 
бр. 1 300,00 300,00 0,00 

14.3.4.3. Водещи на празника 
бр. 2 150,00 300,00 0,00 

14.3.4.4. Дълъг транспарант с 
надпис Фестивал на лимеца - 
с.Рабово 2020 г., който да се 
закачи на подходящ място 

бр. 1 150,00 150,00 0,00 
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14.3.4.5. Транспорт и хонорари 
на участниците във 
възстановките, и на певческите 
състави 

бр. 15 150,00 2 250,00 0,00 

14.3.4.6.  Наем помещение за 
кетъринга бр 1 300,00 300,00 0,00 

14.3.4.7. Публикации 
бр 4 250,00 1 000,00 0,00 

14.3.4.8. Кетъринг 
бр. 1 6 500,00 1 300,00 0,00 

14.3.5.  Издаване на 
информационна брошура 
популяризираща МИГ и 
територията на МИГ,8 до 12 
страници, пълноцветен печат на 
английски език. 

бр. 100 3,90 390,00 390,00 

14.4. Разходи за рекламни материали за 2020 г.   

14.4.1. Изработване на рекламна 
USB флаш памет, брандирани 
със символите на Лидер, ПРСР и 
ЕС - 16 GB USB 3.0 

бр. 100 17,10 1 710,00 1710,00 

14.4.2. Изработване на рекламни 
тефтери - тип луксозни с твърди 
цветни корици, брандирани със 
символите на Лидер, ПРСР и ЕС 

бр. 100 9,00 900,00 900,00 

14.4.3. Изработване на рекламни 
химикалки, пластмасово тяло, 
тампонен пълноцветен печат 

бр. 150 1,00 150,00 
150,00 

14.4.4. Изработване на работни 
календари с три секции, цветни 
брандирани със символите на 
Лидер, ПРСР и ЕС   

бр. 100 6,40 640,00 640,00 

14.4.5.  Органайзер за бюро със 
символите на Лидер, ПРСР и ЕС бр. 100 9,00 900,00 900,00 

14.4.6. Изработване на визитни 
картички на членовете на екипа 
и на членовете на УС 

бр. 400 0,28 112,00 112,00 

14.4.7. Изработване на рекламни 
конферентни чанти брандирани 
със символите на Лидер, ПРСР и 
ЕС 

бр. 100 17,80 1 780,00 
1780,00 

14.4.8. Изработване на рекламни 
папки брандирани със 
символите на Лидер, ПРСР и 
ЕС, Картон: А4, 4+4 цвята. 

бр. 250 3,00 750,00 
750,00 

14.4.9.  Изработване на видео 
рекламен видео клип 1 минута бр. 1 599,00 599,00 599,00 

14.4.10.  Изработване на 
настолни работни календари, 
бриндирани със символите на 
ПРСР, ЕС и Лидер. 

бр. 100 5,50 550,00 550,00 

14.4.11. Външна батерия/зарядно 
за телефон, 10 000 mAh 
бриндирани със символите на 
ПРСР, ЕС и Лидер. 

бр. 70 34,90 2 443,00 2443,00 

14.4.12.  Изработване на 
часовници, бриндирани със 
символите на ПРСР, ЕС и 
Лидер. 

бр. 80 12,40 992,00 992,00 
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14.4.13. Изработване на 
сгаваеми, автоматични чадъри с 
калъфче, бриндирани със 
символите на ПРСР, ЕС и 
Лидер.  

бр. 100 12,00 1 200,00 1200,00 

14.4.14.  USB безжична мишка 
(wireless), брандирана - 
ситопечат  

бр. 30 17,00 510,00 510,00 

14.5. Разходи за преводи 

        
  

14.5.1.  Разходи за писмени 
преводи свързани с 
популяризиране на територията, 
превод на Уеб сайта и др. 

страници 100 19,00 1 900,00 247,00 

14.5.2. Разходи за устен превод 
при посещения на 
представители на други 
европейски МИГ 

часове 10 68,00 680,00 0,00 

14. Общо разходи по чл. 9, ал. 3, т.2 от Наредба №1:  38 725,70 22011,00 

15. 

Разходи за 
организиране на 
обучения, семинари 
и информационни 
срещи за местни 
лидери по чл. 9, ал. 
3, т.3 и т.4 от 
Наредба №1 от 
22.01.2016 г. 

15. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 
лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

  

15.1. Организиране на 
работни/информационни срещи 
за местни лидери с цел 
подобряване на 
информираността при 
разработването на проекти за 
кандидатстване по мерките от 
СВОМР (за най-малко десет 
участници).   

бр. 12 182,00 2 184,00 2184,00 

15.2. Еднодневно обучение на 
местни лидери свързани с 
придобиване на умения за 
работа в ИСУН при управление 
на проектите - зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор 
(за най-малко десет участници) 

бр. 12 715,00 8 580,00 8580,00 

15. Общо разходи по чл. 9, ал. 
3, т.3 и т.4 от Наредба №1: 

      
10 764,00 10764,00 

Общо Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на 
територията на нейното изпълнение: 58 871,70 42157,00 

ОБЩО РАЗДЕЛ I + РАЗДЕЛ II: 244 655,30 180396,87 
Раздел I % 75,94% 76,63% 

Раздел II % 24,06% 23,37% 
 
 
 

 

Изготви доклада:  
Иванка Душкова-Изпълнителен директор     
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Одобрил:  

Лятив Расим, Председател на МИГ Стамболово-Кърджали 54 


