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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)  

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е юридическо лице, с обществено полезна дейност, отделно от 

членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел, Устава и Решението на учредителното събрание.  

Сдружението осъществява дейност в обществена полза, насочена към развитие на селските 

райони в общините Девня и Аксаково, чрез консултиране, разработване и развитие на проекти и 

тяхното техническо изпълнение, както и информационна дейност.  

Юридическите лица - членове на МИГ, се представляват пред МИГ от своите законни 

представители или изрично упълномощени за това физически лица съгласно изискванията на 

Наредба 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.  

Във връзка с управлението на Местната инициативна група и изпълнението на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-185/29.11.2016г. са 

подготвени и представени Заявления за промяна на споразумение за изпълнение на Стратегия за 

ВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ в УО на Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г., както следва: 

 Заявление с изх. №19-2-12/02.02.2018 г., относно промяна в Споразумение за изпълнение 

на Стратегия за ВОМР поради настъпили изменения в нормативната уредба, 

констатирани грешки и неточности в текста на Стратегията и отправени указания от 

страна на Управляващите органи на ОП „Иновации и иконкурентоспособност“ 2014-2020 

г. и ОП „ Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. при съгласуване на 

Индикативната годишна работна програма за 2018 г. Представена е обосновка към 

заявлението, с писмо с изх.№19-2-42/25.04.2018г.  Подписано е Допълнително 

споразумение №РД 50-185/20.09.2018 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие № РД 50-185/29.11.2016 г. 

 

 Заявление с изх. №19-2-65/11.06.2018 г., относно промяна в Споразумение за изпълнение 

на СВОМР поради настъпила прпомяна по отношение на лицето, представляващо НЧ „ 

Самообразование – 2006 „ , с. Зорница в Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ 

Девня-Аксаково“. Искането за промяна е на основание Протокол №3/04.06.2018 г. от 

заседание на читалищното настоятелство , по силата на който е определено читалищния 

секретар, назависимо кой заема длъжността да представлява читалището в органите на 

управление на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“. Към него момент това е лицето Светла 

Йорданова Попова. Исканата промяна на Споразумението за изпълнение на Стратегията 

за ВОМР касае единствено персоналния състав на Колективния върховен орган на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“, тъй като се променя единствено представителя на действащ 

член на сдружението. Промените са одобрени от заместник - министъра на земеделието, 

храните и горите с писмо и Изх. №19-19-2-01-13/29.06.2018 г. 

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.  

Екипът на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ се състои от Управителен съвет, изпълнителен 

директор, експерт по прилагане на стратегията и счетоводител. През периода на отчитане не са 

заявявани промени касаещи състава на Управителния съвет на сдружението. 



Във връзка с изпълнение на задълженията на МИГ „Девня – Аксаково“ по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-185/29.11.2016г. 

през 2018 г. са проведени деветнадесет заседания на Управителния съвет на сдружението, 

протоколите, от които регулярно се качват на сайта на сдружението. Изменения в състава на 

персонала през отчетния период не са настъпили. 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

Дейностите реализирани от СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ през отчетния период са съгласно 

Заповед №РД09-529/06.06.2018 г. за одобрение на планираните дейности и разходи по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. за 2018 г. Изпълнените дейности и съответно 

извършените разходи за управление на Стратегията са по следните направления:  

 Разходи за заплати, както и задължителните по силата на нормативен акт разходи за 

социални и здравни осигуровки; 

 Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на експерти свързани с 

прилагането на стратегията. Изплатени са възнаграждения на членове на КППП по 

процедура BG16RFOP002-2-021 „МИГ Девня-Аксаково“ – „ Капацитет за растеж на 

МСП“ по ОПИК 2014-2020 чрез подхода ВОМР. 

 Непреки разходи в т. ч.: разходи за наем на офис, разходи за ел. енергия, разходи за 

куриерски услуги, разходи за гориво и други разходи. Всички извършени разходи са 

отразени коректно във финансовите таблици към заявката за плащане.  

 Разходи за командировки  в страната на екипа и членовете на Колективния върховен 

орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

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

 Разходи за застраховки на закупени след подписване на договора за изпълнение на 

стратегията дълготрайни материални активи:  

Подновени са застраховките на закупените активи по Програмата за развитие на селските 

райони в съответствие с изискванията на Наредба №1/22.01.2016г. За прилагане на подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020г. 

 Разходи за външна услуга – Организиране на срещи на МИГ в чужбина. 

В периода от 04 до 08 септември  екипът на МИГ Девня- Аксаково заедно с членове на ОС на 

МИГ и представители на местната власт осъществи работно посещение до Република Унгария. 

Извършено бе посещение на LAG Cserhatalja с цел  обмен на опит и добри практики. По време 

на работната среща беше споделен теоретичен и практически опит с една успешно действаща 

местна инициативна група, като бяха демонстрирани добри практики как местното управление, 

в обединение с МИГ, създадените местни фондации и подкрепата на цялото население е 

постигнало забележителни резултати в развитието и просперитета на с. Козард. 

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

. 

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

изискуеми документи. 



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) 

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие №РД 50-185/29.11.2017г. и съгласно Заповед №РД09-529/06.06.2018 г. за одобряване 

на планираните дейности и разходи за 2018 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ са извършени проучвания и анализ по следните теми: 

 "Анализ на възможностите на стопанския сектор от територията на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности". 

 "Анализ на възможностите за развитие на чувствителните сектори в земеделието на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 

Докладите за изпълнение на дейностите са представени на хартиен и електронен носител,  

приети с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

Всички материали, изготвени във връзка с изпълнение на  поръчката са съобразени с 

изискванията за публичност и информираност, поставени в техническата спецификация на 

Възложителя.  

- за популяризиране, информиране и публичност: 

Във връзка с популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ за периода на отчитане са извършени следните дейности: 

 Публикации - във връзка с проведените през периода обучения, информационни срещи и 

конференции са направени са шест публикации“  във вестник „Черно море“; 

 Визитки - изработени са 300 броя; 

 Изработени са различни видове рекламни материали, като безжична мишка, термоси, 

тефтери, химикали, дигитални настолни часовници с аларма, хидрометър и термометър, 

чанти за лаптоп 15 и 17 инча, рекламни торбички и календари. 

 Бюлетини – подготвени и отпечатани са 6 броя на бюлетини с тираж на всеки от 150бр. 

Бюлетините включват информация за цялостната дейност на МИГ „Девня – Аксаково“; 

 Изработване на банер -  два броя; 

 Обяснителна табела – три броя. 

 Поддръжка на интернет страница 

– В изпълнение на дейности по сключеното споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №РД 50-185/29.11.201г. за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие  и съгласно изискванията на Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г., на 

интернет страницата на МИГ „Девня – Аксаково“ се публикува своевременно актуална 

информация за предстоящите приеми на проектни предложения, за предстоящи информационни 

събития като конференции, срещи и обучения за местни лидери. За осигуряване на публичност 

за своята дейност МИГ „Девня - Аксаково“ публикува регулярно всички изискуеми документи, 

съгласно чл.86 от Наредба 22/14.12.2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г и документите, съгласно чл.36, ал.1 и 2 от Наредба №1/22.01.2016 г. 

- 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 



Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

територията на гр. Аксаково са организирани и проведени две еднодневни срещи, две 

еднодневни конференции и  шест еднодневни обучения на местни лидери, както следва: 

 На 23.10.2018 г.   в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе еднодневна среща на тема: „Представяне на 

мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня-

Аксаково“ за общо 32 участника. 

 На 24.10.2018 г.   в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6, се проведе еднодневна среща на тема: „Представяне 

на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ за общо 22 участника. 

 На 06.08.2018г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема : „Възможности за 

реализиране на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие чрез Оперативна 

програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г.". В обучението участие взеха  

23 души.  

  На 07.08.2018г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема: Възможности за 

разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на територията на „МИГ 

„Девня – Аксаково“, чрез финансиране по мерки от СВОМР“. В обучението участие 

взеха 22 души. 

 На 25.10.2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема : „Възможностите за 

развитие на биологично земеделие чрез изпълнение на проекти, финансирани по мерки 

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“.  В обучението участие взеха  22 души. 

 На 26.10.2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема: „Подобряване достъпа до 

социални услуги за различни уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална 

изолация, чрез мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани 

от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020 г.“.  В обучението участие взеха 22 души. 

 На 23.11.2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема: „Състояние на 

нестопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“, опит в изпълнението 

на европейски проекти и нагласи за получаване на БФП, чрез СВОМР“.  В обучението 

участие взеха 24 души. 

 На 27.11.2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. 

Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе обучение на тема: : „Възможности на 

стопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ за развитие към 

неземеделски икономически дейности“.  В обучението участие взеха 21 души. 

 На 18 декември 2018 г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие 

в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 20 декември 2018 г. в Ритуалната зала на 

Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78, се проведоха две еднодневни 

конференции за общо 118 участника, на тема: „Осъществени и предстоящи за изпълнение 

дейности по прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

МИГ „Девня – Аксаково“. 



 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

 

№ 

Планирана дейност 

съгласно 

заявление/заповед за 

одобрение на планирани 

дейности и разходи 

Описание на дейността 
единица 

мярка 

брой 

единици 

Единична 

цена в лева 

Обща стойност 

на 

планираните 

разходи, лв. 

Извършване 

на 

дейността 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатена 

финансова 

помощ, лв. 

I. Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ         

1. 

По чл.9, ал.2, т.1 - 

Разходи за заплати, както 

и задължителни по силата 

на нормативен акт 

разходи за социални и 

здравни осигуровки за 

персонала, обезщетения 

за временна 

неработоспособност и 

други, дължими от 

работодателя; 

1.1. Разходи за заплата на 

изпълнителния директор  
месец 12 2630,00 31560,00 ДА 31510,08 23632,56 

1.2. Разходи за заплата на 

експерта по прилагане на 

дейностите по Стратегията 

за ВОМР 

месец 12 1785,00 21420,00 ДА 21309,12 15966,72 

1.3. Разходи за заплата на 

счетоводител 
месец 12 1795,00 21540,00 ДА 21379,68 16027,20 

1.4. Разходи за социални и 

здравни осигуровки за 

персонала за сметка на 

работодателя  

месец 12 1173,69 14084,28 ДА 13979,56 10480,38 

Общо разходи по т.1     7383,69 88604,28   88178,44 66106,86 

2. 

По чл.9, ал.2, т.3, 5, 6, 8, 

10, 12 и 18 - Непреки 

разходи  

2.1.Непреки разходи 

за 

периода 

2018 г. 

1 7940,00 7940,00 ДА 5542,01 4206,67 

Общо разходи по т.2       7940,00   5542,01 4206,67 

3. 

По чл.9, ал.2, т.2 - 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими от 

работодателя на експерти, 

свързани с прилагането 

на стратегията 

(оценители, консултанти, 

външни експерти и 

други); 

3.1. Разходи за 

възнаграждение на 

председателя на комисията 

за избор на проекти. 

Граждански договор 

човекоден 10 50,00 500,00 ДА 103,13 50,00 

3.2. Разходи за 

възнаграждение на 

секретаря на комисията за 

избор на проекти. 

Граждански договор 

човекоден 10 50,00 500,00 ДА 103,13 50,00 

3.3. Разходи за 

възнаграждения на 

членовете на комисията за 

подбор на проекти за оценка 

на етапи административно 

съответствие и допустимост. 

Граждански договори 

 оценен 

проект  
60 35,00 2100,00 ДА 105,00 70,00 

3.4. Разходи за 

възнаграждения на 

членовете на комисията за 

подбор на проекти за оценка 

на етап техническа и 

финансова оценка. 

Граждански договори 

 оценен 

проект  
60 50,00 3000,00 ДА 200,00 150,00 

Общо разходи по т.3       6100,00   511,26 320,00 



4. 

По чл.9, ал.2, т.4 - 

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.); 

4.1. Разходи за 

командировки в страната на 

екипа и управителните 

органи, свързани с 

необходимостта от 

посещение на населените 

места на територията на 

МИГ, за срещи в ДФЗ, РА, 

МЗХ или други институции, 

за участие в срещи НСМ, 

участие в срещи на 

територията 

 година  1 1000,00 1000,00 ДА 995,54 995,54 

4.2. Разходи за 

командировки в чужбина на 

екипа и управителните 

органи на МИГ  свързани с 

участие в дейности на 

Европейската селска мрежа, 

НСМ, и опертаивнита 

работа на МИГ. Разходите 

включват дневни, 

транспорт, застраховка и 

нощувки съгласно с 

Наредбата  

 година  1 10000,00 1000,00 НЕ 0,00 0,00 

Общо разходи по т.4       2000,00   995,54 995,54 

5. 

По чл.9, ал.2, т.7 - 

Разходи за закупуване на 

офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане; 

5.1 Разходи за закупуване на 

метален шкаф 
брой 1 300,00 300,00 НЕ 0,00 0,00 

5.2. Разходи за закупуване 

на софтуер-Microsoft office 

home and business 

брой 3 550,00 1650,00 НЕ 0,00 0,00 

Общо разходи по т.5       1950,00   0,00 0,00 

6. 

По чл.9, ал.2, т.9 - 

Разходи за разходи за 

техническо обслужване и 

годишни винетни такси за 

лек автомобил, закупен 

по реда на тази наредба и 

Наредба № 23 от 2009 г.; 

6.1. Разходи за техническо 

обслужване на лек 

автомобил 

 година  1 500,00 500,00 ДА 540,70 42,00 

6.2. Разходи за годишни 

винетни такси на лек 

автомобил 

 година  1 97,00 97,00 ДА 97,00 97,00 

Общо разходи по т.6       597,00   637,70 139,00 

7. 

По чл.9, ал.2, т.11 - 

Разходи за застраховане 

на закупени след 

подписване на договора 

за изпълнение на 

стратегия дълготрайни 

материални активи по 

реда на тази наредба, 

както и на такива, 

закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 г. 

до срока, определен за 

задължително 

застраховане съгласно 

същата наредба; 

7.1. Разходи за застраховка 

"Каско" 
 година  1 900,00 900,00 ДА 763,62 0,00 

7.2. Разходи за застраховка 

"Гражданска отговорност" 
 година  1 170,00 170,00 ДА 170,00 170,00 



7.3. Разходи за застраховка 

дълготрайни материални 

активи закупени по реда на 

тази наредба и на такива, 

закупени по реда на Наредба 

№ 23 от 2009 г.  

 година  1 150,00 150,00 ДА 135,66 0,00 

Общо разходи по т.7       1220,00   1069,28 170,00 

8. 

По чл.9, ал.2, т.14 - 

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; 

8.1. Разходи за провеждане 

на заседания и срещи на УС 

на МИГ 

 година  1 100,00 100,00 НЕ 0,00 0,00 

8.2.Разходи за външна 

услуга- организиране на 

срещи на МИГ в чужбина - 

транспорт,  дневни, 

квартирни,наем зали, наем 

на презентационна техника, 

вътрешен транспорт, 

преводачески услуги. 

 година  1 10000,00 10000,00 ДА 10000,00 10000,00 

Общо разходи по т.8       10100,00   10000,00 10000,00 

9. 

По чл.9, ал.2, т.15 - 

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; 

9.1. 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; 

 година  1 500,00 500,00 ДА 240,00 0,00 

Общо разходи по т.9       500,00   240,00 0,00 

10. 

По чл.9, ал.2, т.16 - 

Финансови разходи, в т. 

ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи; 

10.1. Финансови разходи, в 

т. ч. банкови такси за 

управление на сметки, такси 

за издаване на изискуеми 

документи 

 година  1 600,00 600,00 ДА 362,25 283,95 

Общо разходи по т.10       600,00   362,25 283,95 

Общо текущи разходи      119611,28   107536,48 82222,02 

II. Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР         

1. 

По чл.9, ал.3, т.1 - 

Разходи за проучвания и 

анализи на съответната 

територия (териториални, 

икономически, социални 

и други анализи и 

проучвания); 

1.1. Разходи за външна 

услуга - проучване и анализ 

на  територията на тема: 

„Възможности на 

стопанския сектор от 

територията на МИГ Девня 

– Аксаково за развитие към 

неземеделски икономически 

дейности. " 

брой 1 4010,00 4010,00 ДА 4010,00 0,00 



1.2. Разходи за външна 

услуга - проучване и анализ 

на  територията на тема: 

Анализ на възможностите за 

развитие на чувствителните 

сектори в земеделието на 

територията на МИГ „Девня 

– Аксаково“ . 

брой 1 4010,00 4010,00 ДА 4010,00 0,00 

Общо разходи по т.1       8020,00   8020,00 0,00 

2. 

По чл.9, ал.3, т.2 - 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност; 

2.1. Разходи за  поддръжка 

на интернет страница 
 година  1 900,00 900,00 ДА 900,00 0,00 

2.2. Разходи за публикации 

в печатни и електронни 

медии 

брой 6 233,00 1398,00 ДА 1398,00 0,00 

2.3. Разходи за отпечатване 

на брошури на хартиен 

носител, два  тиража  от по 

3000 бр. 

брой 3000 0,15 450,00 НЕ 0,00 0,00 

2.4.Разходи за отпечатване 

на визитки за екипа и УС на 

МИГ 

брой 300 0,16 48,00 ДА 48,00 48,00 

2.5. Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

безжична мишка 

брой 50 20,00 1000,00 ДА 1000,00 1000,00 

2.6. Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

термос  

брой 50 15,97 798,50 ДА 798,50 798,50 

2.7.Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

тефтери 

брой 50 6,25 312,50 ДА 312,50 312,50 

2.8.Разходи за изработване 

на рекламни материали- 

химикали 

брой 150 2,00 300,00 ДА 299,99 299,99 

2.9.Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

дигитален настолен 

часовник с аларма, 

термометър и хидрометър 

брой 100 19,40 1940,00 ДА 1939,99 1939,99 

2.10. Разходи за изработване 

на рекламни материали -

чанта за лаптоп-15.6'' 

брой 25 22,30 557,50 ДА 557,49 557,49 

2.11. Разходи за изработване 

на рекламни материали -

чанта за лаптоп-17'' 

брой 25 22,30 557,50 ДА 557,50 0,00 

2.12. Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

календари трисекционни 

стенни 

брой 50 4,20 210,00 ДА 210,00 0,00 

2.13.Разходи за изработване 

на рекламни материали - 

рекламни торбички 

хартиени 

брой 100 1,76 176,00 ДА 176,00 0,00 

2.14. Разходи за изработване 

на банер 
брой 2 150,00 300,00 ДА 300,00 300,00 

2.15.Разходи за подготовка, 

редактиране, предпечат и 

отпечатване на 

информационен, 

пълноцветен бюлетин, 8 стр. 

в тираж от по 150 бр. за 6 

тиража .  

брой 900 3,00 2700,00 ДА 2700,00 900,00 



2.16.Разходи за  преводи; страница  150 15,00 2250,00 НЕ 0,00 0,00 

2.17.Разходи за  изработка 

на обяснителна табела, 

съгласно Единен наръчник 

на бенефициента за 

прилагане на правилата за 

информация и комуникация 

2014 - 2020г. за 

популяризиране на МИГ; 

брой 3 100,00 300,00 ДА 300,00 300,00 

Общо разходи по т.2       14198,00   11497,97 6456,47 

3. 

По чл.9, ал.3, т.3 - 

Разходи за организиране 

на обучения, семинари и 

информационни срещи за 

местни лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от бедност 

целеви групи, 

включително роми, 

свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на 

проекти и други, свързани 

с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и 

прилагане на подхода. 

3.1. Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневна 

среща/мероприятие-

зала,кафе-

паузи,консумативи и хартия 

/за най-малко двадесет 

участници/ 

брой 2 380,00 760,00 ДА 759,98 0,00 

3.2.Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневна 

конференция-зала,кафе-

паузи,консумативи и хартия 

/за най-малко петдесет  

участника/ 

брой 2 940,00 1880,00 ДА 1879,99 0,00 

3.3.Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение: Тема: 

„Възможности за 

реализиране на проектни 

предложения към 

Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейски 

фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна 

програма “Иновации и 

конкурентоспособност“ 

2014-2020г."  - зала, кафе-

паузи, консумативи и 

хартия, лектор /за най-малко 

двадесет  участници/; 

брой 1 810,00 810,00 ДА 810,00 810,00 

3.4.Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение: . Тема: 

„Подобряване достъпа до 

социални услуги за 

различни уязвими групи, 

социално изолирани или в 

риск от социална изолация, 

чрез мерки от Стратегията 

за ВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“, финансирани от 

Европейския социален 

фонд, чрез  

брой 1 810,00 810,00 ДА 810,00 0,00 

3.5.Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение: Тема: 

„Възможности заразвитие 

на биологично земеделие 

чрез изпълнение на проекти, 

финансирани по мерки от 

Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Девня – Аксаково“  - 

зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор /за най-малко 

двадесет  участници/; 

брой 1 810,00 810,00   810,00 0,00 



3.6.Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение:Тема: 

„Възможности за 

разработване и внедряване 

на иновации от 

предприемачеството на 

територията на „МИГ 

„Девня – Аксаково“, чрез 

финансиране по мерки от 

СВОМР“. - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор /за най-малко 

двадесет  участници/. 

брой 1 810,00 810,00 ДА 810,00 810,00 

3.7. Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение: Тема: „Състояние 

на нестопанският сектор от 

територията на " МИГ 

Девня-Аксаково", опит в 

изпълнението на европейски 

проекти и нагласи за 

получаване на БФП чрез 

СВОМР" - зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, 

лектор /за най-малко 

двадесет  участници/. 

брой 1 810,00 810,00 ДА 810,00 0,00 

3.8. Разходи за организиране 

и провеждане на еднодневно 

обучение: Тема: 

„Възможности на 

стопанския сектор от 

територията на МИГ Девня 

– Аксаково за развитие към 

неземеделски икономически 

дейности“. - зала, кафе-

паузи, консумативи и 

хартия, лектор /за най-малко 

двадесет  участници/. 

брой 1 810,00 810,00 ДА 810,00 0,00 

    Общо разходи по т.3       7500,00   7499,97 1620,00 

Общо разходи  за популяризиране на стратегията за ВОМР   29718,00   27017,94 8076,47 

Общо разходи   149329,28   134554,42 90298,49 

 

Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

3 12 1 5 
21 

 

Брой на участниците 

в обучения 
0 12 0 131 0 

Брой на участниците 

в семинари и 

информационни 

срещи 

 

0 

 

4 

 

0 

 

41 

 

0 
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