
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

М и н и с т е р с т в о на з е м е д е л и е т о и х р а н и т е 

М и н и с т ъ р 

З А П О В Е Д 

София... г. 

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. 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 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 
2016 г.) и във връзка с одобрен доклад Комисията за 
преценка за обосноваността на предложените разходи, назначена със заповед № РД 09-
1000/19.12.2016 г. на министъра на земеделието и храните 

Одобрявам частично предложените дейности и разходи по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие" по заявление с № 19-19-2-01-20/02.11.2016 г. на СНЦ „Местна инициативна 
група Чирпан" в размер на 21 200.97 лева (двадесет и една хиляди двеста лева и 
деветдесет и седем стотинки) за 2016 г., съгласно приложението, считано от датата на 
сключване на споразумението за изпълнение на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие с № 50-155 от 21.10.2016 г. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на доц. д-р Светла Янчева -
заместник-министър на земеделието и храните. 

Н А Р Е Ж Д А М : 



Настоящата заповед да се доведе до знанието на СНЦ „Местна инициативна 
група Чирпан", на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" и на 
Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г. за сведение и изпълнение. 

Настоящата заповед може да се обжалва пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от уведомяването. 

МИНИСТЪР: 

ПРОФ. Д-Р 



) 

Наименование на МИГ Сдружение с нестопанска цел"Местна инициативна група Чирпан" 

Приложение към заповед 

№ Наименование на разхода Описание на разхода Единица 
мярка 

Брой 
единици 

Едшшчн 
а цена. 

лв. 

Обща 
стойност, лв. 

Допустими 
разходи 

Одобрен брой 
единици 

Одобрена 
единична цена, 

лв. 

Одобрена сума, 
лв. 

Бележки/основания за 
намаление при 

наличие на такова 

№ Наименование на разхода Описание на разхода Единица 
мярка 

Брой 
единици 

Едшшчн 
а цена. 

лв. 

Обща 
стойност, лв. 

ДА НЕ 

Одобрен брой 
единици 

Одобрена 
единична цена, 

лв. 

Одобрена сума, 
лв. 

Бележки/основания за 
намаление при 

наличие на такова 
1 2 3 4 5 б 7 S 9 10 11 12 13 

Раздел I - Текущи шзходи за управление на стратегията на МИГ. 

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 Заплата изпълнителен директор месец 2.33 1700.00 3961.00 ДА 2.33 1,700.00 3,961.00 

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 

1.2.Заплата експерт месец 2.33 1000.00 2330.00 ДА 2.33 1,000.00 2,330.00 

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 

1.3.Заплата технически асистент месец 2.33 900 00 2097.00 ДА 2.33 900.00 2,097.00 

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 

1.4.Заплата счетоводител месец 2.33 поо.оо 2563.00 ДА 2.33 1,100.00 2,563.00 
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 

1.5.Социални и здравни осигуровки 
за персонала, обезщетения за 
временна неработоспособност 

месец 2.33 1000.00 2330.00 ДА 2.33 841.30 1,960.23 

Съгласно националното 
законодателство 117,9% 
от възнаграждението за 
сметка на работодателя) 

Общо за дейност 1. 13281.00 

16 

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

16.1 .Разходи за банкови такси за 
управление на сметки и такси за 
издаване на документи 

за периода 1 200.00 200.00 ДА 1 200.00 200.00 

Общо за дейност 16. 200.00 
Непреки разходи 15% 
съгласно чл.9, ал.2, т.З, 5, 6, 
8, 10, 12, 18 

Непреки разходи 15% съгласно чл.9, 
ал.2, т.З, 5, 6, 8, 12, 18 за периода 1 1992.00 1992.00 ДА 1 1,936.68 1,936.68 След редукция по т. 1.5 

Общо за дейността. 1992.00 
ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ 15473.00 15,047.91 

Раздел II - Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на териго пията на нейното изпълнение . 

2 Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност. 

2.1 .Разходи за поддръжка на 
интернет страница месец 2 100.00 200.00 ДА 2 100.00 200.00 

2 Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност. 

2.3.Разходи за създаване и 
реализиране на публикации в 
местни печатни медии 

бР . 1 100.00 100.00 ДА 1 100.00 100.00 

2 Разходи за популяризиране, 
информиране и публичност. 2.4.Разходи за отпечатване на 

СВОМР /предпечат и печат/ бр. 300 17.50 5250.00 ДА 300 17.50 5,250.00 
2 Разходи за популяризиране, 

информиране и публичност. 

2.5. Разходи за изработка и монтаж на 
табели за популяризиране на МИГ 

бР . 2 350.00 700.00 ДА 2 301.53 603.06 Съгласно определени 
средни стойности 

Общо за дейност 2. 6250.00 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 6250.00 6,153.06 

ОБЩО ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ (1+П) 21723.00 21,200.97 


