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Приложение към заповед № РД 09-18/11.01.2017 г. 
 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР“ на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2021 г. – 31.12.2021 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

 

РД 50-148/21.10.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

 

176042316 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

град Сандански  ,бул. „Свобода“ № 20, ет. 1 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Атанас Славчев Стоянов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

Тел. 0882/011082 

e-mail: mig_sandanski@abv.bg 

www.mig-sandanski.eu  

 

 

 

 

 

Важно: Докладът се представя на хартиен и електронен носител (CD) 

 

 

 

  
 

„Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 

селските райони” 

 

mailto:mig_sandanski@abv.bg
http://www.mig-sandanski.eu/
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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)  

 

Органи на управление на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” 

са Общо събрание и Управителен съвет.  

 

За периода на доклада /01.01.2021 г. – 31.12.2021 г./ има настъпили промени в състава на 

Колективния Върховен орган. 

 Промени в състава на колективния върховен орган са на основание чл. 22, ал.1, т. 1 и т. 2 от 

Устава на сдружението. 

 

На заседание на членовете на колективния управителен орган на Сдружението, с Протокол 

№ 166/ 21.01.2021 г. със  Решение № 310/ 26.01.2021 г. се прекрати членството в Общото 

събрание на СНЦ “Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ на двадесет и 

двама  членове.  
 Промяната е одобрена с доклад № 93-788 от 04.02.2021 г. на Зам.-министъра на земеделието, 

храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

 

          В периода на доклада има постъпили заявления за приемане на нови членове в Общото 

събрание на Сдружението от Димитрина Маринкова и „Мая-2012 ЕООД.  

В тази връзка, на заседание на членовете на колективния управителен орган на 

Сдружението, с Протокол № 168/ 11.02.2021 г. бе взето Решение № 312/ 11.02.2021 г. от 

заседание на УС с което се приеха за членовете на колективния върховен орган. 

Промяната е одобрена с доклад № 93- 1255 от 24.02.2021 г. на Зам.-министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 

С направените промени общо членове на Колективния върховен орган на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ са 67 бр. - представители на Публичен 

сектор – 3 бр. или 4,478 %, представители на Стопански сектор – 32 бр. или 47,761 %, 

представители на Нестопански сектор – 32 бр. или 47,761 %. 

 
За отчетния период има настъпили промени в състава на колективния Управителен 

орган поради изтичане на мандата на стария. 

 

С Протокол № 34/11.02.2021 г. бе взето Решение № 165/ 11.02.2021 г. от заседание на 

членовете на колективния върховен орган с което се приема: 

 

        Освобождаване на членове на УС поради изтичане на мандата, както следва:  

 

1. Община Сандански, ЕИК 000024955, с адрес град Сандански, бул. „Свобода“ №14, 

представлявана от Атанас Славчев Стоянов, ЕГН 7110230120 - Председател на УС;  

2. Атанас Александров Белички, ЕГН 7407270284, живущ в гр. Сандански, ул. „Цар 

Симеон“ № 14 – член на УС; 

3. НЧ „Отец Паисий 1919“, ЕИК 000014498, с адрес град Сандански, ул. „Македония“ 

№53, представлявано от Невена Валентинова Станкова, ЕГН 9112290014 – член на УС; 

4. СНЦ „Плувен клуб „Сандански“, ЕИК 176532583, представлявано от Божидар 

Петров Граматиков, ЕГН 8301100062 – член на УС; 
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5. Красимир Петров Газев, ЕГН 7709260100, живущ в общ. Сандански, с. Катунци, ул. 

„Стадиона“ №37 – член на УС; 

След освобождаването на горецитираните членовете на Управителния  съвет поради 

изтичането на мандата, членовете на Общото събрание взеха следното решение: 

 

Новия Управителен съвет да се състои от следните членове: 

 

1. Община Сандански, ЕИК 000024955, с адрес град Сандански, бул. „Свобода“ №14, 

представлявана от Атанас Славчев Стоянов, ЕГН 7110230120, публичен сектор – 

Председател на Управителния съвет 

 

2. Атанас Александров Белички - ЕГН 7407270284, живущ в гр. Сандански, ул. „Цар 

Симеон“ № 14 – член на УС, представител от стопански сектор, адвокат- член на 

Управителния съвет 

 

3. НЧ „Отец Паисий 1919“, ЕИК 000014498, с адрес град Сандански, ул. „Македония“ 

№53, представлявано от Невена Валентинова Станкова, ЕГН 9112290014, нестопански 

сектор – член на Управителния съвет 

 

4. Христина Тодорова Панайотова – ЕГН 8509110573, живуща в гр. Сандански, ул. 

„Серес“ №14, ет.3, представител от нестопански сектор- Заместник председател на 

Управителния съвет 

 

5. Красимир Петров Газев  - ЕГН 7709260100, живущ в общ. Сандански, с. Катунци, ул 

„Стадиона“ №37, представител от стопански сектор, земеделски производител- член на 

Управителния съвет 

 

Промяната е одобрена с доклад № 93- 1749 от 19.03.2021 г. на Зам.-министъра на 

земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

 

Седалището и адреса на управление на Сдружението е гр. Сандански, бул. „Свобода” 

№20, ет. 1. СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ има сключен 

договор № 111-03/ 01.04.2016 г. с Община Сандански за предоставяне на офис помещения за 

периода до 31.12.2023 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.)  

 

За прилагането на Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – 

МИГ Сандански“ има назначен на трудов договор следният персонал: 

 

 Изпълнителен директор – Ирина Илиева; 

 Експерт прилагане на СВОМР – Елена Туджарова  

 Експерт прилагане на СВОМР – Автономка Ангелова; 

 Експерт по прилагане на СВОМР – Мирослава Петрова; 

  Технически асистент –Мирослав Димитров; 

 Счетоводител – Емилия Бакалова. 
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За периода на доклада от 01. 01. 2021 г. до 31.12.2021 г.  има настъпили промени, касаещи 

персонала на МИГ.  

На 29.06.2021 г. трудовия договор на Елена Димитрова Туджарова  - експерт ВОМР е 

прекратен по молба на експерта . 

  Във връзка със заявление №19-19-2-01-2/23.09.2021 г. за наемане на Мирослав Янков 

Димитров на длъжност „Технически асистент“същия е назначен с трудов договор 

№8/20.09.2021 г..Промяната е одобрена от УО на ПРСР с доклад № 93-6651/25.11.2021г. 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ бяха осъществени следните дейности за управление на стратегията: 

 

1. Изплатени възнаграждения на екипа на сдружението за периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г.; 

 

2. Извършени разходи за командировки на екипа на сдружението за участие в 

мероприятия по изпълнение на стратегията за ВОМР: 

- разходи за командировки във връзка с подаване на заявки за междинни плащания ; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на допълнително споразумение към 

споразумение № РД50-148/21.10.2016 г.; 

-разходи за командировки във връзка с участие в работна среща по прилагане на подхода 

ВОМР ; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на договор за БФП по ПРСР за 

периода 2014-2020 г. по подмярка 19.2; 

- разходи за командировки във връзка с подписване на анекс № BG06RDNP001-19.82-001-

C02 към административен договор № BG06RDNP001-19.82-0007-C01/30.09.2019г. 

 

3.  Извършени разходи за застраховане на активи /1 бр. мултифункционално устройство; 1 

бр. компютър и монитор/, закупени през 2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Извършени разходи за застраховане на активи /2 бр. компютри и монитори/, закупени 

през 2017 г.по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено 

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

ПРСР 2014 - 2020 г.  

 

4. Извършени разходи за телефонни, интернет и куриерски услуги за периода от 

01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

5. Извършени разходи за наем на офис на сдружението за периода на доклада в 

изпълнение на договор № 111-03/01.04.2016 г. с Община Сандански;    
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6. За осъществяването на независим финансов одит за периода от 01.01.2021 г. до 

31.12.2021 г. се сключи договор № 19/20.11.2021 г. с „ИСТИКОН“ ЕООД. Лицензираният 

експерт-счетоводител Милена Георгиева Стоянова изготви одиторски доклад за извършване 

на независим финансов одит за периода 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. съгласно приложимите 

счетоводни стандарти. 

 

7.  Извършени разходи за офис консумативи и канцеларски материали за нормалното 

функциониране на офиса на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ 

за прилагането на СВОМР за периода на доклада. 

 

8.    Извършени разходи за преиздаване на професионално удостоверение за КУКЕП на 

СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

 

9.   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: 

-разходи за командировка във връзка с участие в работна среща организирана от АБНЛМ 

- разходи за годишен членски внос на АБНЛМ. 

 

 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение: 

 

 за популяризиране, информиране и публичност: 

 

Във връзка с дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“ бяха осъществени следните дейности за популяризиране на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие: 

 

3.2.1 За проучвания и анализи на съответната територия  

/териториални,икономически,социални и други анализи и проучвания/ 

  За осъществяването на тази дейност се сключи договор № 21/15.04.2021 г. със 

„Обединени Български Консултанти“ООД с предмет: „Изготвяне на анализ на тема: 

“Диверсификацията на дейностите и започване на малък бизнес като начин за оцеляване и 

запазване на малките и средни стопанства“. 

Беше изготвен доклад за извършената от изпълнителя работа и методика за изготвяне на 

анализа. 

С приемо-предавателен протокол от 10.05.2021 г. изпълнителят предаде извършената 

работа………………….. ( Цели и резултат )  

 

 

2.1   Поддръжка на интернет страница на сдружението 

 

За осъществяването на тази дейност сдружението сключи договор № 20/04.01.2021 г. с 

„Айтиби“ ЕООД за поддръжка на интернет страницата на МИГ Сандански – www.mig-
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sandanski.eu   и поддръжка на актуални новини в нея. За периода на доклада, изпълнителят 

ежемесечно осъществяваше дейности по актуализирането на информация на сайта на 

сдружението.  

 

2.2 Разходи за Домейн и хостинг – абонаментна поддръжка на домейн. 

 

1. Публикации в печатни медии 

 

За периода на доклада се публикуваха 11 броя публикации за популяризиране на 

Стратегията на МИГ Сандански: 

 

- Публикация във вестник Струма, брой 27 от 03.02.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 88 от 15.04.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 105 от 12.05.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 108 от 15-16.05.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 111 от 19.05.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 169 от 27.07.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 182 от 11.08.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 259 от 10.11.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 285 от 10.12.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 290 от 16.12.2021 г.; 

- Публикация във вестник Струма, брой 295 от 22.12.2021 г.; 

2. Радио излъчване 

 

Реализирани бяха 4 радио излъчвания – 19,36 минути за популяризиране на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Сандански: 

 

- Радио излъчване на 11.08.2021 г. -4,36 минути в радио „Гея - Сандански“; 

- Радио излъчване на 11.11.2021 г. – 4 минути в радио „Гея – Сандански“; 

- Радио излъчване на 13.12.2021 г. -  5 минути в радио „Гея - Сандански“; 

- Радио излъчване на 16.12.2021 г. – 6 минути в радио „Гея – Сандански“; 

 

3. Отпечатване на брошури, материали за обучение, други печатни материали и 

други, свързани с популяризиране на дейността на МИГ 

 

За осъществяването на тези дейности се сключи договор № 22/09.06.2021 г. с „Партнер 

БГ“ ЕООД с предмет: „Изработване на рекламни материали за популяризиране дейността на 

МИГ Сандански“. Изработените материали, МИГ Сандански прие без забележки и 

отговарящи на предварително зададените технически характеристики и визуализация. 

 

За извършените дейности изпълнителят е изготвил доклад. 

 С приемо–предавателен протокол на 23.06.2021 г. МИГ Сандански прие следните 

рекламни материали: 

- Спортна раница – 130 бр. 

Материал: полиестер ; Размери: 35см.х 23 см. Х 47 см. 
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Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ общото лого за програмен период 2014-2020г. със 

наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Флаш памет USB – 16GB,материал пластмаса/метал – 130 бр. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието на 

програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“ при 

технологична възможност, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Рекламни чадъри, несгъваеми , голям размер , брандирани с лога и надпис – 130 бр. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Външни мобилни батерии с включен кабел за зареждане;капацитет 2500 mAh – 

6000mAh -130бр.  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Компактна оптична безжична мишка, с 3 бутона и нано приемник – 130 бр. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“,  общото лого за програмен период 2014-2020г. със наименованието 

на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, 

логото на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

 

С приемо–предавателен протокол 25.06.2021 г. МИГ Сандански прие следните рекламни 

материали: 

- Трисекционен работен календар – 130 бр. 

Размер на календар: мин. 700*300 мм.  

Тялото на календара да се състои от три секции по дванадесет месеца и да е отпечатано на 

хартия 70 гр./м2 офсет, многоцветен, с иглена перфорация и декоративни шапки на телата. 

Справочна информация на български език, с броя на работните дни в месеца, българските 

църковни празници, българските официални празници. 
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Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

- Хартиена торба – размер см.35+12х50/шир.+дъно+вис.-дръжки шнур   -   130 бр. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

 

- Рекламна тениска – 130 бр. 

Материал: памук; различни размери,многоцветни ;мъжки и дамски с якичка и копчета  

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

- Брандирани чаши, материал керамика, вместимост : 0.33л. – 130 бр. 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ със наименованието на програмата „ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна 

инициативна група Сандански – МИГ Сандански“. 

- Платнена торба  – 130 бр. 

Размер  см:/40+10х50/шир.+дъно+вис./текстил 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, наименование и лого на СНЦ „Местна инициативна група 

Сандански – МИГ Сандански“, логото на „Лидер“ и националното знаме на България,  

следният уеб адрес: https://www.eufunds.bg/ . 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото 

лого за програмен период 2014-2020г. 
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- Брандирани топки за футбол -130 бр 

Размер 5/6 двуслойна:кожа,цвят бял 

Осигуряване на необходимата визуализация: емблемата на ЕС, Изписването на фразата 

„Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд „ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА 

ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“, общото лого за програмен период 2014-2020г. 

със наименованието на програмата „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ 2014 – 2020 г.“, лого на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ 

Сандански“. 

 

 

4. 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 

 

През отчетния период няма  проведени обучения. 

        

 

Получен аванс за 2021 г. – 81013,00 лв., удържани суми от изплатено авансово плащане 

60759.75,00 лв., остатък за удържане от изплатено авансово плащане – 20253.25 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 22.04.2021 г., за период 01.01.2021 г. – 

31.03.2021 г., заявена сума 28041,33 лв., оторизирана сума 28041,33 лв. Дата на плащане 

06.06.2021 г. в размер на 7788,08 лв., след приспаднат аванс – 20253,25 лв.; 

- Входирана заявка за междинно плащане на 28.07.2021 г., за период 01.04.2021 г. – 

30.06.2021 г., заявена сума 48401,90 лв., оторизирана сума 48401,90 лв. Дата на плащане 

06.10.2021 г. в размер на 28148,65 лв., след приспадат аванс – 20253,25 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане на 12.10.2021 г., за период 01.07.2021 г. -

30.09.2021 г., заявена сума 22205,07 лв.,оторизирана сума 22205,07 лв.Дата на плащане 

07.12.2020 г. в размер на 1951,82 лв. след приспаднат аванс – 20253,25 лв. 

- Входирана заявка за междинно плащане месец януари, за период 01.10.2021 г. -

31.12.2021 г., заявена сума 24472.85 лв., 
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Таблица 2 – Индикатори 

 

*Брой консултирани потенциални бенефициенти – брой консултирани в офиса на 

сдружението, съгласно водения регистър на проведените консултации /14/ и брой 

консултирани на проведените информационни срещи /0/. 

 

4. Възникнали проблеми (когато е приложимо).    

(Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки 

за тяхното отстраняване). 

Неприложимо! 

 

5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е приложимо).    

Неприложимо! 

Дата:  

Представляващ МИГ: ………………………………………………… 

Име, фамилия, подпис 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 8 1 5 14 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 0 0 0 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

0 0 0 0 0 


