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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)
През отчетния период няма промени в УС на МИГ

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.

На пъленработен ден:
Изпълнителен директор - Лучко Македонски
Експерт" Прилагане на Стратегия" - Мария Нейчева
Експерт" Прилагане на Стратегия" - Нонка Костова
Експерт" Административни дейности" - Пенка Стефанова
Счетоводител - Ангелина Шентова - 4 - часовработен ден
През отчетния период няма настъпили промени в екипа.

3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ
3.1 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА:

Разработена, одобрена и публикувана ИГРП за 2018 г.;
Разработени са 13 броя Насоки за кандидатстване по СВОМР по всяка една от
мерките по Стратегията;
Съгласувани са 2 броя Насоки за кандидатстване с Управляващите органи на
Оперативните програми:
- Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 "Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно
обучения за работещи) " от ОПРЧР;
- Насоки за кандидатстване по мярка 2.2 "Подобряване на производствения
капацитет в МСП" от ОПИК

Съгласувани са с Министерство на финансите 3 броя Насоки за кандидатстване по
отношение на приложимиярежим на държавните помощи:
- Насоки за кандидатстване по мярка 1.6 "Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи (предимно
обучения за работещи) " от ОПРЧР;
- Насоки за кандидатстване по мярка 2.2 "Подобряване на производствения
капацитет в МСП" от ОПИК;
- Насоки за кандидатстване по мярка
подобряването или разширяването на
инфраструктура" от ПРСР.

7.2 "Инвестиции в създаването,
всички видове малка по мащаби

На 31.10.2017 г. е обявен прием на проектни предложения за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подпомагане BG05M90P001-

~~~~~~~~~~~~~~~~- - - -- -



1.026 "миг Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за заети лица. До
крайния срок за прием на проекти - 29.12.2017 г. са подадени 4 броя проектни
предложения.

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)

Проведено е проучване и е изготвен анализ на тема "Брой посетители на
туристически атракции и степен на удовлетвореност от тях, във връзка с
реализацията на СВОМР".

В периода октомври - декември 2017 г. бяха извършени всички предвидени
дейности по проучване "Брой посетители на туристически атракции и степен на
удовлетвореност от тях, във връзка с реализацията на СВОМР" на сдружение
"Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово". В този период бе
осъществена подготовката на проучването, разработването на въпросниците,
събирането на данните, логистичния оглед, въвеждането, статистическата
обработка и анализа на данните и разработването на доклад, като бяха
постигнати следните резултати:

• Разработен въпросник за потребителско проучване;
• Разработен въпросник за институционално проучване;
• Събрани данни на хартиен носител (попълнени 51 анкетни карти от

потребителско проучване и 10 карти от институционално проучване);
• Статистическа обработка на данните от потребителското и

институционално проучване;
• Разработено аналитично обобщение на резултатите от двете проучвания и

препоръки към прилагането на СМР и развитието на алтернативните
туристически услуги (9 стр.), подходящо за разработване на информационна
брошура.

Всички резултатите са съгласувани с оперативният екип на сдружение
"Местна инициативна група Панагюрище, Стрелча, Лесичово". В хода на
проучването не бяха идентифицирани проблеми, които да затрудняват дейностите
по време на изследването или да влошат качеството нарезултатите.

за популяризиране, информиране и публичност:
Сключен е договор за разработване, издаване и отпечатване на рекламни

материали, свързани с популяризиране на дейността на МИГ и информиране на
населението.
При спазване на изискванията за публичност са изработени рекламни материали за
популяризиране на МИГ и СВОМР - календари, тефтери, химикали.

Разработен и отпечатан информационен бюлетин за дейности на МИГ по
прилагане ВОМР - 2 тиража х 500 броя

--- - - - - - - . --------------------------



- 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

На 15 и 16.12.2017 в гр. Панагюрище беше проведено двудневно обучение на
тема "Разработване и управление на проекти по публични мерки от ПРСР 2014-
2020 г. ", свързано с подготовката на проекти по СВОМР" за минимум 1О души
местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително
роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти. Целта на
обучението беше да мотивира активно гражданско участие на представителите
на местната общност в обсъждането на проблемите и приоритетите за развитие
на територията, в създаването и изграждането на капацитет за кандидатстване
с проекти по Стратегията за ВОМР на Местната инициативна група. В
обучението бяха поканени и се включиха 1О души от територията на миг Това
бяха представители на различните заинтересовани страни, местни неформални
лидери, младежи и служители на общинската администрация и публичен сектор.
Задачите на обучението бяха изпълнени.

На 23.11.2017 г. от 10.00 ч. в офиса на миг "Панагюрище, Стрелча,
Лесичово" се проведе среща за информиране на местната общност с
възможностите за подготовката на проекти по СВОМР, процедура за подбор на
проекти BG05M90P001- 1.026 "миг Панагюрище, Стрелча, Лесичово - обучения за
заети лица Н. Поканени бяха представители на микро, малки и средни предприятия
от територията, обучителни организиции, дирекция" Бюро по труда" и други лица,
проявяващи интерес към СВОМР и ОПРЧР. в информационната среща взеха
участие 1О / десет човека!
С оглед подготовката на срещата бе извършено следното:
1. Изготвена бе програма за организираната информационна среща.
2. Разработен и изготвен бе списък за участниците в срещата. Подготвен бе офиса
на миг за провеждане на срещата, осигурени бяха достатъчен брой места и
необходимото техническо оборудване.
з. Проведени бяха информационни мероприятия за провеждането на срещата -
покана за организираното събитие бе публикувана на сайта на миг и изложена на
сградите на всяка една от общините от територията на миг



Разходи за
възнаграждения и
осигуровки, Разходи за
дължими от възнаграждения и
работодателя на осигуровки,
експерти,свързани дължими от

2 с прилагането на работодателя на оценен
30 90,00 2700,00 НЕ 0,00 0,00

стратегията експерти, свързани с проект

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

До 15 на сто от

3 Опростени разходи определените за 1 12000,00- чл. 5, т. 3 разходи по чл. 9, ал. година 12000,00 ДА 8749,85 6769,97
2, т. 1

Разходи за Разходи за
командировки на командировки на
екипа и членовете екипа и членовете на
на колективния колективния
върховен орган на върховен орган на
МИГ съгласно МИГ съгласно
Наредбата за Наредбата за за 1 1 000,00 1000,00 ДА 999,91 999,91
командировките в командировките в година

страната, приета с страната, приета с
Постановление К!! Постановление N2 72

4 72 на на Министерския
Министерския съвет от 1986г. (дв,
съвет от 1986 г. бр. 11 от 1987г.)
(ДВ, бр. 11 от 1987 4.2 Разходи за
г.) и Наредбата за командировки на
служебните екипа и членовете на
командировки и колективния за 1специализации в върховен орган на година 6000,00 6000,00 ДА 82,14 0,00
чужбина, приета с МИГ съгласно
Постановление К!! Наредбата за
115 на служебните



Министерския командировки и
съвет от 2004 г. специализации в
(ДВ, бр. 50 от 2004 чужбина, приета с
г.) - чл. 9, ал. 2, т. 4 Постановление N2

115 на Министерския
съвет от 2004 г. (дв,
бр. 50 от 2004 г.)

Разходи за Разходи за

закупуване на офис закупуване на офис брой 2 600,00 1200,00 ДА 1200,00техника - настолни 0,00
техника, в т. ч. компютри

5 правен и Разходи засчетоводен софтуер закупуване на офиси офис оборудване
и обзавеждане - чл. оборудване и брой 2 300,00 600,00 ДА 600,00 0,00
9, ал. 2, т. 7 обзавеждане -

метални шкафове
Разходи за
застраховане на
закупени след
подписване на
договора за
изпълнение на
стратегия
дълготрайни Разходи заматериални активи застраховане напо реда на тази6 наредба, както и на закупени година 1 100,00 100,00 ДА 53,00 39,32
такива, закупени дълготрайни

по реда на Наредба материални активи

К!!23 от 2009 г. до
срока, определен за
задължително
застраховане
съгласно същата
наредба - чл. 9, ал.
2, т. 11;



Финансови 7.1 Банкови такси за
разходи, в т. ч, управление на месец 12 32,00 384,00 ДА 269,00 205,00
банкови такси за сметки
управление на

7 сметки, такси за Такси за издаване наиздаване на изискуеми година 150,00 150,00 ДА 153,00 153,00изискуеми документичл. 9,

Разходи за
проучвания и Проучване и анализанализи на "Брой посетители насъответната
територия туристически

8 (териториални, атракции и степен на брой 4010,00 4010,00 ДА 4010,00удовлетвореност отикономически, тях, във връзка ссоциални и други реализацията наанализи и свомг-проучвания) - чл. 9,
ал. т.l

Буква А Разходи за
поддръжка на месец 12 146,73 1760,76 ДА 1 760,76 1 320,56интернет страница и
база МИГ
Буква Б Разходи за

Разходи за публикуване на брой 233,00 233,00 ДА 144,00популяризиране, покани за прием на
9 информиране и

публичност- чл. 9, Буква В Разходи за
ал.3,т.2 отпечатване на

информационен
бюлетин за дейности брой 1000 5,00 5000,00 ДА 5000,00 2500,00
наМИГ по
прилагане ВОМР - 2

х 500



Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 100 5,00 500,00 ДА 500,00популяризиране
дейността на МИГ -
годишни работни
календари - стенни
Буква В Разходи за
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 9,03 361,20 ДА 361,20
популяризиране
дейността на миг -
работни тефтери
Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 100 2,00 200,00 ДА 200,00
популяризиране
дейността на миг -
химикали
Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 3,74 149,60 ДА 149,60 149,60
популяризиране
дейността на МИГ -
ключодържатели
Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 9,69 387,60 ДА 387,60 387,60
популяризиране
дейността на МИГ -
чаши



Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 50 10,00 500,00 ДА 500,00 500,00
популяризиране
дейността на МИГ -
флаш памет
Буква В Разходи за
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 20,00 800,00 ДА 800,00 800,00
популяризиране
дейността на миг -

LQ_аници
Буква В Разходи за
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 9,00 360,00 ДА 800,00 360,00
популяризиране
дейността на МИГ -
чадъри
Буква В Разходи за
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 8,76 350,40 ДА 350,40 350,40
популяризиране
дейността на МИГ -
шапки
Буква В РазХОДИза
изработване на
рекламни материали,
свързани с брой 40 13,38 535,20 ДА 535,20 535,20
популяризиране
дейността на МИГ -
часовници, стенни
Буква В Разходи за
изработване на брой 40 12,00 480,00 ДА 480,00 480,00

_Qекламни материали,



свързани с
популяризиране
дейноспа на МИГ -
тениски
Буква Д Разходи за
изработка на табела брой 1 200,00 200,00за популяризиране на ДА 200,00 200,00

МИГ
Буква Е Разходи
свързани с изготвяне
на материали,
подпомагащи
потенциалните
получатели на
финансова помощ
при разработването брой 13 1243,85 16170,05
на дейности и ДА 16170,05

подготовката на
заявления -
разработване на
насоки за
кандидатстване /13
мерки от Стратегията
- 13 броя насоки!

Разходи за Разходи за
организиране на организиране и
обучения, провеждане на
семинари и двудневно обучение,
информационни свързано с

10
срещи за местни подготовката на брой 4 1220,00
лидери и за проекти по СВОМР - 4880,00 ДА 1220,00

уязвими групи и зала, кафе-паузи,
застрашени от консумативи и
бедност целеви хаРТИЯ,лектор
групи, (за най-малко десет

L__ включително роми, ,участници)



5 210,00

свързани с Разходи за
подготовка, организиране на
изпълнение и еднодневна
отчитане на информационна
проекти и други, среща, свързана с
свързани с подготовката на брой
популяризиране на проекти по СВОМР -
стратегията за зала, кафе-паузи,
вомр и прилагане консумативи и
на подхода - чл. 9, хартия (за най-малко

т.З

1 050,00 ДА 26,70

Таблица 2 - Индикатори 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г,
Индикатор Мъже Жени Общо

<25 ~25 <25 >25
Брой консултирани потенциални
бенефициенти 4 15 2 6 27

Брой на участниците в обучения О 5 1 4 10

Брой на участниците в семинари и
информационни срещи О 1 О 9 10



4. Вьэникнали проблеми. (когато е приложимо).
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите мерки за тяхното отстраняване.
Не

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

Представляващ МИГ: . J.\.

Лу ко\.
Име, фамилия, подпис \

Дата: 29.01.2018 г.


