
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
Заместник-министър на земеделието и храните 

№ . 

1. 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.), заявление с 
№ 19-19-2-01-20/02.1к201/> г.ла.СНП Местна инициативна група Чирпан" и във връзка с 
одобрен доклад № С л ? . < J . . ( P . : . . J r / . ^ o i Комисията за преценка за обосноваността на 
предложените разходи, назначена със заповед № РД 09-1000/19.12.2016 г., изменена със 
заповед № РД 09 - 237 от 15.03.2017 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 152 079.16 (сто петдесет и две хиляди седемдесет и девет лева и шестнайсет 
стотинки) лева за 2017 г., съгласно приложението. 

Заповедта да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на СНЦ 
„Местна инициативна група Чирпан" и да се доведе до знанието 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. 

Заповедта може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс 
пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването й. 

Н А Р Е Ж Д А М : 

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА 
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОКГАН НА ПРСР 2014-2020 Г.: 
ДОЦ.Д-] 

\ 



Приложение към заповед 

Наименование на МИГ СНЦ "Местна инициативна група Чирпан" / я М / Ф 

Jft Наименование..* 
разхода 

- ' . 

Описанис на разхода 

Ш 1 i Щ 

Единица Брой Единична Обща 
стойност, 

Допустими Одобрен брой 
единици 

Одобрена Одобрен» Бележки/основания за намаление при наличие на Наименование..* 
разхода 

- ' . 

Описанис на разхода 

Ш 1 i Щ 

едини цена, лв. 
Обща 

стойност, оди 
Одобрен брой 

единици 
Бележки/основания за намаление при наличие на Наименование..* 

разхода 

- ' . 

Описанис на разхода 

Ш 1 i Щ ци 
ДА НЕ 

Одобрен брой 
единици 

Бележки/основания за намаление при наличие на 

1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 и 12 13 

* • ' . Раздел 1 - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ • 

1.1.Заплата изпълнителен директор месец 12 1700 00 20400.00 ДА 12 1,700.00 20,400 00 
1.2.Заплата експерт месец 12 1000 00 12000.00 ДА 12 1,000.00 12,000.00 

Разходи за заплати, както 1.3 Заплата технически асистент месец 12 900 00 10800.00 ДА 12 900 00 10,800.00 
и задължителни по 1.4.Заплата счетоводител месец 12 1100.00 13200.00 ДА 12 1,100 00 13,200 00 

1 

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 12 1100.00 13200.00 ДА 12 867.62 10,411 44 
Съгласно националното законодатекство в областта 
(18,46% от размера на разходите за възнаграждения за 
сметка на работодателя) 

Общо за дейност 1. 69600.00 

Разходи за 

2.1 Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от работодателя на 
експерти, свързани с прилагането на 
стратегията/Оценители на проектни 
предложения членове на КИП/ 

оценен 
проект 

120 30.00 3600.00 ДА 120 30.00 3,600.00 

2 

възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на 
експерта, свързани с 
прилагането на 
стратегията (оценители, 
консултанти, външни 
експерта и други) 

2.2.Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от работодателя на 
експерти, свързани с прилагането на 
стратегията/Членове на КИП различни от 
оценителите/ 

човеко ден 10 30.00 300.00 ДА 10 30.00 300 00 

възнаграждения и 
осигуровки, дължими от 
работодателя на 
експерта, свързани с 
прилагането на 
стратегията (оценители, 
консултанти, външни 
експерта и други) 

2.3.Разходи за възнаграждения и 
осигуровки, дължими от работодателя на 
експерти, свързани с прилагането на 
стратегията /експерти за подготовка 
насоки и формуляри за кандидатстване/ 

човеко ден 22 150.00 3300.00 ДА 22 150.00 3,300.00 

Общо м дейност 2. 7200.00 



4 

'азходн 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 1 1000.00 1000.00 ДА 1 1,000 00 1,000.00 

С )бщо за дейност 4. 1000.00 

7 

Зазходи за закупуване на 
офис техника, в т. ч. 
правен и счетоводен 
софтуер и офис 
оборудване и 
обзавеждане 

Закупуване на плогер за печатане и 
принтиране на формати от AO, Al, А2, A3 
и А4. 

брой 1 6000.00 6000.00 ДА 1 6,000.00 6,000.00 

>бщо 3! дейност 7. 6000.00 . г . • " 

11 

Разходи за застраховане 
на закупени след 
подписване на 
споразумението 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. и на Наредба № 16 от 
2015 г. за прилагане на 
подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности" 
на мярка 19 „Водено от 
общностите местно 
развитие" от Програмата 
за развитие на селските 
райони за периода 2014 -
2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 
от 2015 г.)до срока, 
определен за 
задължително 
застраховане съгласно 
съответните наредбиа 

година 1 200.00 200.00 ДА 1 200.00 200.00 
Одобряват се разходи съгласно чл. 9, ал. 2, т. 15 от от 
Наредба № 1/2016 г към датата на одобрение на 
бюджета. 

> 
Й : i дейност 11 200.00 I : V , 



13 

Разходи за обучения на 
екипа и членовете на 

13.1.Двудневно обучение на членове на 
колективния върховен орган с цел 
придобиване на знания относно 
прилагането на стратегията за местно 
развитие /за най -малко 10 участника / на 
тема Придобиване на знания относно 
процудурата за подбор на поректи. Разходи 
за зала, кафе-пауза,консумативи , хартия и 
лектор. 

1 1220.00 1220.00 ДА 1,220.00 1,220.00 

13 
колективния върховен 
орган във връзка с 
прилагането на 
стратегията за месшо 
развитие 

13.1.Обучение с практическа насоченоснт 
на територията на чуждестранен миг с цел 
придобиване на умения за ефективно 
прилагане на СВОМР, добри практики и 
обмяна на опит.Участници : персонала на 
МИГ,лица от колективния върховен 
орган и преводач.Общо 13 човека.Разходи 
за пътни, нощувки, информационни 
материали, наем на зала, хонорари на 
лектори, кафе паузи , храна и др. 

брой 2 15000 00 30000.00 ДА 2 15,000.00 30,000.00 

О що за (ейносг 14. ш п ш ш 

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 

година 3000 00 3000.00 ДА 1 3,000 00 3,000.00 
Одобряват се разходи съгласно чл. 9. ал. 2, т. 15 от 
Наредба № 1/2016 г. към датата на одобрение на 
бюджета. 

о 3000.00 

16 

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

Разходи за банкови такси за управление на 
сметки и такси за издаване на документи година 1 800 00 800.00 ДА 1 800.00 800.00 

О нцо за дейност 16. 800.00 -

Непреки разходи 15% 
съгласно чл.9, ал.2, т.3,5, 
6, 8, 10, 12,18 

Непреки разходи 15% съгласно чл.9, ал.2, 
т.З, 5,6, 8. 12, 18 година 1 10440.00 10440.00 ДА 1 10,021.72 10,021.72 15% от размера на разходите по т. 1 

1 А И Ш Я Ш Ш И М Ш М Е Ш Я 
III' 1 1 |l i ! > • • 1 |ll I ДОЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА МИГ| 129,460.00 | 126,253.16 

• 

Раздел II - Разходи за попу ляризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение. 

l 
Разходи за проучване и 
анализ на съответната 
територия 

1.1 .Проучване интереса на местното 
население към МИГ и СВОМР -
извършване на социален анализ. 

брой 1 401000 401000 ДА 0.00 000 

Изготвянето на проучването не е достатъчно 
обосновано в писмо от 09.02.2017 г. 

Темата и очакваните резултати от извършването на 
предложения анализ по същество дублират 

информацията, събрана и анализирана в процеса на l 
Разходи за проучване и 
анализ на съответната 
територия 

1.2.Проучване за реални параметри и 
потребности за изпълнение на проекти по 
съответните мерки. 

брой 1 401000 4010.00 ДА 000 0.00 

подготовката на стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ с цел определяне на 

приоритетните области на подкрепа, заинтересованите 
страни, мерките и видовете дейности, които да получат 

финансиране със средства от стратегията. 



Общо за дейност 1. 8020.00 

Разходи за 

2.1 Разходи за поддръжка на интернет 
страница месец 12 100.00 1200.00 ДА 12 100.00 1,200 00 

Разходи за 

2.2.Разходи за Издаване на тримесечен 
бюлетин на МИГ /четири тиража по 150 
бр./Калкулирани са разходи за подготовка 
на текст, предпечат и печат, формат А4 
минимум 8 стр. 

бр. 600 5.00 3000.00 ДА 600 5.00 3,000.00 

Разходи за 

2.3.Разходи за съзлаване и реализиране на 
публикации в местни печатни медии . бр. 8 100.00 800.00 ДА 8 100 00 800.00 

Разходи за 

2.4.Разходи за създаване и реализиране на 
публикации в местни електронни медии. бР 2 233.00 466.00 ДА 2 233.00 466.00 

Разходи за 
2.5.Разходи за публикуване на обяви и 
покани в местни електронни медии. бр. 10 5.00 50.00 ДА 10 5.00 50.00 



2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.6.Разходи за изработване на рекламни 
артикули за МИГ - чаша 

бр 50 9.00 450 00 ДА 50 900 450.00 2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.7.Разходи за изработка и отпечатване на 
брошури с информация за мерките от 
СВОВР - 7 броя за 7 мерки.(Разходи за 
изготвяне на текст, предпечат и печат) 

бр. 2800 3.00 8400.00 ДА 2800 300 8,400 00 

2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.8 Разходи за израбогване на рекламни 
артикули за МИГ - химикали. 

бр. 200 2.00 400.00 ДА 200 2.00 400.00 

2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.9. Разходи за изработване на рекламни 
артикули за МИГ - луксозен бележник 

бр 100 9.00 900.00 ДА 100 900 900.00 

2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.10. Разходи за превод бр. 10 15.00 150.00 ДА 10 15.00 150.00 

2 
популяризиране, 
информиране и 
публичност. 

2.11.Разходи за изработване на рекламни 
артикули за МИГ - рекламен банер 
вертикален. 

бр. 1 250.00 250.00 ДА 1 250.00 250.00 

Общо за дсйност 2. 16066.00 

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 Организиране на информационни 
срещи за местни лидери по населените 
места за запознаване с мерките от СВОМР 
Разходи за зала, кафе-паузи, консумативи и 
хартия 

бр. 10 210.00 2100.00 ДА 10 210.00 2,100 00 

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 

3.2.Организиране на двудневно обучение 
за местни лидери с цел придобиване на 
знания по подготовка, изпълнение и 
отчитане на проекти (за най-малко десет 
участници). Разходи за зала, кафе-паузи, 
консумативи и хартия, лектор. 

брой 4 1210.00 4840.00 ДА 4 1,210.00 4,840.00 
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 

3.3 Организиране на конференция 
свързана с популяризиране на стратегията 
за ВОМР (за най-малко петдесет 
участници) Разходи за зала, кафе-пауза, 
консумативи и хартия, модератор. 

брой 3 940 00 2820.00 ДА 3 940.00 2,820.00 

Общо за дейност 3. 9,760.00 
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА BOMP 1IA ТЕРИТОРИЯТА 

1 П 7 — — ' 0 1 ; 1 Ц 0 Д 0 П У С Г И М И Р А З Х 0 Д И ( 1 + Н ) 
33,846.00 25,826.00 


