
Таблица 1 - планирани и извършени дейности през 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Възнаграждение на изпълнитeлен директор -
основна заплата

месец 12 3 080,00 36 960,00 да 36 960,00 27 720,00

1.2. Възнаграждение на експерт по прилагане на 
СВОМР- основна заплата

месец 12 1 960,00 23 520,00 да 23 520,00 17 640,00

1.3. Възнаграждение на  експерт по прилагане на 
СВОМР-основна заплата

месец 12 1 960,00 23 520,00 да 23 520,00 17 640,00

1.4. Възнаграждение на счетоводител -основна 
заплата

месец 12 1 650,00 19 800,00 да 19 800,00 14 850,00

1.5. Социални и здравни осигуровки за сметка на 
работодателя, включително здравни осигуровки 
за бременност и раждане

месец 12 1 621,44 19 457,28 да 19 457,28 14 592,96

123 257,28 123 257,28 92 442,96

Непреки разходи 
за периода на 

2021 г.
1 18 488,59 18 488,59 да 10 602,41 7 366,42

18 488,59 10 602,41 7 366,42

 Разходи за възнаграждения и осигуровки, 
дължими от работодателя на експерти, свързани с 
прилагането на стратегията - оценители на 
проектни предложения /за 1 бр. оценен проект от 
1 оценител на етап "Административно 
съответствие и допустимост" и етап "Техническа 
и финансова оценка" общо

бр. оценени 
проекти от 

един 
оценител

120 179 21 480,00 да 8 771,00 5 191,00

Разходи за възнаграждения и осигуровки, 
дължими от работодателя на експерти, свързани с 
прилагането на стратегията - помощник-
оценители 

човекодни 15 128 1 920,00 не 0,00

Разходи за външни услуги, възнаграждения и 
осигуровки, дължими от МИГ на експерти 
(физически или юридически лица), свързани с 
прилагането на стратегията за извършване на 
консултации, разработване на документи, 
наръчници и др.

човекодни 60 179 10 740,00 да 8 055,00 5 370,00

3.

Одобрен 
брой 

единици

Одобрена 
единична цена, 

лв.

Обща сума на 
планираните 
разходи, лв.

Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, 
дължими от МИГ на експерти (физически и юридически лица), 

свързани с прилагането на стратегията (оценители, 
консултанти, външни експерти и други) по чл.9 ал.2, т. 2 

Наредба №1

1.

Разходи за заплати, както и задължителни по силата на 
нормативен актразходи за социални и здравни осигуровки за 
персонала, обезщетения за временна неработоспособност и 
други, дължими от работодателя (чл. 9, ал. 2, т. 1 от Наредба № 
1)

2.
Непреки разходи по чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18 от 
Наредба №1/16

№
Планирана дейност, съгласно заявление/заповед за 

одобрение на планираните дейности и разходи
Описание на дейността

Единица 
мярка

Обща стойност на 
извършените 

разходи, съгласно 
подадени заявки 
за плащане, лв.

Извършване 
на дейността  

ДА/НЕ

Изплатена 
финансова 
помощ, лв.

Раздел I - Текущи разходи за управление на стратегията на МИГ
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34 140,00 16 826,00 10 561,00
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.) Планирани са 60 
дни в командировка за екипа, като в разхода е 
включен транспорт с личен автомобил - 50 лева 
средно, дневни - 20 лева/ден и хотел - до 100 
лева/нощувка

за периода на 
2021 г.

1 8 000,00 8 000,00 да 2 786,00 2 210,88

Разходи за командировки на екипа и членовете на 
колективния върховен орган на МИГ  съгласно 
Наредбата за служебните командировки и 
специализации в чужбина, приета с 
Постановление № 115 на Министерския съвет от 
2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.); Планирани са 23 
дни в командировка за екипа и членове на 
ОС/УС, като в разхода е включен дневни - 35 
евро/ден или  68,45лв. и хотел - до 100 
лева/нощувка

за периода на 
2021 г.

1 4 000,00 4 000,00 не 0,00

12 000,00 2 786,00 2 210,88

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

Офис оборудване - преносим компютър - лаптоп 
с включен лицензиран софтуер

бр. 1 2 003,00 2 003,00 не 0,00

2 003,00 0,00
Разходи за закупуване на един лек автомобил с 
под 150 к.с. и с над 5+1 места на стойност до 30 
000 лв. за МИГ, които нямат закупен лек 
автомобил по реда на Наредба № 23 от 2009 г.

бр. 1 30 000,00 30 000,00 не 0,00

 Годишна винетна такса бр. 1 96,00 96,00 не 0,00

Разходи за техническо обслужване, включващо:
за периода на 

2021 г.

1

2

30 096,00 0,00

7.

Разходи за застраховане на закупени по реда на тази наредба 
след подписване на споразумението за изпълнение на 
стратегия дълготрайни материални активи, 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 селсктие 
райони за периода 2014 – 2020 до срока, определен за 
задължително застраховане съгласно съответните наредби (по 
чл.9, ал.2, т.11 от Наредба №1)

за периода на 
2021 г.

1 2000,00 2 000,00 да 189,92 83,35

2 000,00 189,92 83,35

 Организиране на обучение:

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 закупуване на един лек автомобил с под 150 к.с. и с 
над 5+1 места на стойност до 30 000 лв. за МИГ, които нямат 
закупен лек автомобил по реда на Наредба № 23 от 2009 г. за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ 
и по мярка „Управление на местни инициативни групи, 
придобиване на умения и постигане на обществена активност 
на съответната територия за местните инициативни групи, 
прилагащи стратегии за местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ, бр. 
1 от 2010 г.), наричана по нататък „Наредба № 23 от 2009 г.“, и 
разходи за техническо обслужване и 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 Наредба №1

6.

4.
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 -Провеждане на еднодневно обучение – зала, 
кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор Обучение 
на членовете на КВО и УС за писане, отчитане и 
мониторинг на проекти по ПРСР
(за най-малко десет участници)

брой 2 715,00 1 430,00 да 1 420,80 1420,80

Участие в обучение:

Обучение за екипа и членовете на КВО в 
чужбина.

бр.

Такси за участие в обучения или курсове 
Планират се две обучения за екипа и 
председателя на сдружението - общо 5 участника 
в обучения на тема:                                                                                     
1. Мерки срещу изпирането на пари и 
финансирането на тероризма - сдруженията са 
задължени лица по закона и с оглед на 
публикувата Национална оценка на риска е 
необходимо да бъдем обучени да 
идентифицираме рисковете и да участваме в 
обучения по темата                                                                                                                                                                                                
2. Закон за защита на личните данни и 
киберсигурност в инормационните системи - 
Използването и изпращането на информация по е-
mail крие рискове от теч на информация и с оглед 
защита на бенефициенти и сдружение, екипа и 
председателя на УС, следва да е запознат и да 
придобие умения за недопускане на пробиви в 
информационните масиви.

за периода на 
2021 г.

2 1 500,00 3 000,00 да 1 420,80 710,40

4 430,00 2 841,60 2 131,20

Разходи за организиране на срещи:

Провеждане на еднодневна работна среща за най-
малко 10 участници – кафе-пауза, наем на зала                  

Планират се срещи на МИГ-овете от Северен 
Централен район за споделяне на опит и 

напредък при изпълнение на стратегията. 

бр. 2 182,00 364,00 да 182,00 182,00

Участие в срещи, организирани от други МИГ 
Планират се участия в 3 срещи на екипа/членове 
на УС. В разхода са включени дневни, пътни и 
нощувки.

година 1 1 260,00 1 260,00 не 0,00

1 624,00 182,00 182,00
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:

за периода на 
2021 г.

1 1 260,00 1 260,00 не 0,00

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)

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)

9.
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  -годишен членски внос
СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ е член на 

Асоциация Българска национална лидер мрежа с 
годишен членски внос от 260,00 лева.

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ предвижда 
да стане член на „БАЛКАНСКА ЛИДЕР 

АСОЦИАЦИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
РАБОТА В МРЕЖА“, за което предвижда 

членски внос в размер на 400,00 лева 

бр. 1 360,00 360,00 да 360,00 360,00

1 620,00 360,00 360,00
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 
2021 г.

1 1 200,00 1 200,00 да 430,60 328,30

Такси за издаване на изискуеми документи - 
удостоверения за липса на задължение и др.

за периода на 
2021 г.

1 600,00 600,00 да 354,00 237,00

1 800,00 784,60 565,30

12.
Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за 
изпълнение на задълженията на МИГ  по чл. 34, параграф 3, 
буква "ж" от Регламент (ЕС) № 1303/2013

1 1 680,00 1 680,00 да 1 680,00

1 680,00 1 680,00 0,00

233 138,87 159 509,81 115 903,11

1.

Разходи за проучвания 
и анализи на съответната територия (териториални, 
икономически, социални и други анализи и проучвания) по чл. 
9, ал. 3, т.1 от Наредба №1

Проучване и анализ на съответната територия бр. 2 4691 9 382,00 да 9 320,00

Разходи за поддържане на интернет страница по 
чл. 9, ал. 3, т.2, а)

месец 12 89,00 1 068,00 да 1 068,00

Публикация в регионални медии - 
Предоставяне на информация за проекта чрез 
регионални медии, като съдържанието на 
публикацията във вестници е до 3 страници А4 
по чл. 9, ал. 3, т.2, б) 

брой 20 360,00 7 200,00 да 5 034,00 3 564,00

Излъчване в регионални медии-Предоставяне на 
информация за проекта чрез регионални медии.

минута 45 113,00 5 085,00 да 5 040,00

Разходи за отпечатване на информационен 
бюлетин за дейности на МИГ по прилагане 
ВОМР - 2 тиража х 500 броя

брой 1000 2,00   2 000,00   да 1 980,00   990,00

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
годишни работни календари - стенни

брой 200 3,40   680,00   да 676,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
работни тефтери

брой 150 4,00   600,00   да 597,00   

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

11.

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)

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 (по чл.9, ал.2, т.15 от Наредба №1)

ОБЩО Раздел I - Текущи разходи
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Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
химикали от ПВС

брой 250 1,12   280,00   да 275,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
тениски

брой 200 5,00   1 000,00   да 996,00   996,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
термоси /туристически/

брой 50 14,81   740,50   да 740,00   740,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
запалки

брой 200 0,55   110,00   да 108,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
батерии за зареждане на телефони

брой 50 26,15   1 307,50   да 1 306,00   1 306,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
комплект визитник, ключодържател и химикалка 
в кутия

брой 100 18,87   1 887,00   да 1 885,00   1 885,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ -
химикали от метал

брой 200 2,70   540,00   да 536,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
термо чаши

брой 50 13,97   698,50   да 697,50   697,50   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
комплект молив и химикалка

брой 50 20,00   1 000,00   да 999,00   999,00   

Разходи за изработване на рекламните материали 
свързани с популяризаране на дейността на МИГ -
брошура ПРСР-СВОМР - изпълнени проекти

брой 1000 1,60   1 600,00   да 1 590,00   1 590,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ -
брошура ОПИК- СВОМР

брой 1000 1,60   1 600,00   да 1 590,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ - 
инф. книжка

брой 200 10,70   2 140,00   да 2 136,00   2 136,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ- 
брошура ОПОС

брой 500 1,60   800,00   да 790,00   790,00   

Папки МИГ брой 500 1,44   720,00   да 700,00   700,00   
Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ-
Хартиена торба 

брой 100 2,00   200,00   да 198,00   198,00   

Разходи за изработване на рекламни материали,  
свързани с популяризиране дейността на МИГ- 
чанти за лаптоп

брой 100 15,59   1 559,00   да 1 558,00   1 558,00   

 Разходи за писмени преводи (чл. 9, ал. 3, т.2, г) 
/включително и от незаклети преводачи/ 

страница 500 19,00 9 500,00 не 0,00

2.
Разходи за популяризиране, информиране и публичност- чл. 9, 
ал. 3, т. 2 от Наредба № 1 от 2016 г.
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Разходи за филм на тема: Успехи и 
предизвикателства на местната общност на 
територията на МИГ Тутракан - Сливо поле

брой 1 9 300,00 9 300,00 да 9 300,00

Други разходи за популяризиране, 
информиране и публичност по чл. 9, ал. 3, т.2, 
ж):
Провеждане на събития 
(празници/фестивали/изложения и други).
Разходите включват:

бр. 1 16 140,00 16 140,00 14 722,99 7 534,99

1. Хонорари комисии бр. 0 0,00 0,00 0,00

2. Аниматори часове 4 100,00 400,00 да 400,00 400,00

3. Парти с диджей бр. 1 320,00 320,00 не 0,00

4. Публикации в преса бр. 2 360,00 720,00 да 360,00 360,00

5. Наем зала бр. 1 180,00 180,00 не 0,00

6. Декорация зала бр. 1 500,00 500,00 не 0,00

7. Медийно отразяване в местна телевизия минута 20 133,00 2 660,00 да 2 659,99 2 659,99

8. Наем техническо оборудване бр. 1 40,00 40,00 не 0,00

9. Рекламни материали/дипляне бр. 500 0,56 280,00 да 275,00 275,00

10. Фоеверки бр. 1 2 000,00 2 000,00 да 2 000,00 2 000,00

11. Награди бр. 24 76,67 1 840,00 да 1 840,00 1 840,00

11. Отпечатване на книжка от празника с 
наградените творби и снимки от събитието

бр. 600 12,00 7 200,00 да 7 188,00

77 137,50 63 842,49 25 684,49
 Организиране на работни/информационни срещи 
(за най-малко десет участници)-кафе-пауза, наем 
на зала

бр. 10 182,00   1 820,00   да 1 820,00   1 820,00   

 Организиране на информационни 
срещи/семинари   (за най-малко двадесет 
участници) -кафе-пауза, наем на зала

бр. 2 291,00   582,00   да 582,00   582,00   

Организиране на еднодневни информационни 
конференции (за най-малко петдесет участници) -
кафе-пауза, наем зала, техническо обезпечаване 
на събитието

бр. 1 698,00 698,00   не 0,00   

3.3. Провеждане на еднодневно обучение – зала, 
кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор
(за най-малко десет участници)

бр. 16 715,00 11 440,00 да 11 366,40 8 524,80

14 540,00 13 768,40 10 926,80

91 677,50 77 610,89 36 611,29

ОБЩО Разходи 324 816,37 237 120,70 152 514,40

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

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 по чл. 9, 
ал. 3, т.3 от Наредба №1
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