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Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС) – Европа 
инвестира в селските райони 

 
   МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
                    ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013  
 

 
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ  

 
НА 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ 

 
ПО ПОД-МЯРКА 431-2 „ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА 
ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

(2007-2009)” 
 

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 г. 
 

 
Настоящият документ съдържа подробни указания и разяснения за попълване на 
задължителните елементи на Заявлението за подпомагане по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии 
за потенциални местни инициативни групи в селските райони (2007-2009)” от ос 4 
ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., наричано по-надолу 
за краткост „Заявлението”. Също така настоящите Указания съдържат примерни образци 
на документи, които трябва да бъдат приложени от кандидатите с цел да се улесни 
подготовката за кандидатстване в срока на обявата.  

 
Кандидатстването по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни 
групи в селските райони (2007 – 2009)” от ос 4 ЛИДЕР на ПРСР става по реда и условията, 
определени в Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни 
групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., 
обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г. (Наредба №14), като настоящите Указания допълват и 
уточняват техническите аспекти по подготовка за Заявлението и документите към него. 
Неразделна част от тези Указания са критериите за оценка на Заявленията (Приложение 1). 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 
Изпращане на документите 
 

1. Пакетът от документи може да се подаде по пощата (препоръчано или по куриер) или 
лично на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и 
храните, за дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и местни 
инициативи”. 
Пакет от документи, пристигнал след крайната дата, обявена в поканата за набиране 
за заявления (без значение от коя дата е пощенското клеймо), няма да бъде 
разглеждан от експертите на Дирекция „РСР”. 

 
Изисквания към надписването на плика 
 

2. Документите се подават в запечатан плик. На плика следва да бъдат написани печатно 
или четливо на ръка:  

 
- Пълното наименование на кандидата; 
- Точен адрес на кандидата за обратна връзка;  
- Адресът на получателя, посочен по-горе; 
- Име на под-мярка 431-2; 
- Име на проектното предложение, както следва: „Придобиване на умения и 

постигане на обществена активност за потенциална местна  инициативна група на 
територията на община/ните.............” 

 
Изисквания към техническото оформяне на пакета от документи 
 

3. Документите в плика следва да бъдат подредени в реда, посочен в „Списък на 
приложените документи” към Заявлението. 

 
4. Заявлението и всички приложения към него се представят от кандидата в оригинал на 
хартиен носител и едно електронно копие на диск (CD). В електронното копие на 
Заявлението се прилагат: Заявлението в word формат, Таблицата за допустимите разходи 
по дейности 7.1 от Заявлението (бюджета) в excel формат без да е сканирана, както  и 
сканирани копия на подписани и заверени документи по чл. 19, ал.2 от Наредба №14 
(издадени от институции, кандидата или неговите партньори).  Кандидатът следва да 
номерира и подпише всеки лист от представените документи на хартиен носител. В  
случаите на документи, които не се изискват в оригинал, кандидатът заверява всяка 
страница и с изписване на текста „Вярно с оригинала”.  

 
5. Документите трябва да са на български език и печатно попълнени (на компютър), 
изключение могат да бъдат някои протоколи от срещи и други събития, които изискват 
моментална реакция. 

 
 

 
ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО 

 
Заглавната страница на Заявлението не се попълва от кандидата, а е за служебно ползване 
и се попълва от служител/и в Министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
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За някои точки е посочено изискване към обема на текста. Това е ориентировъчен обем, но 
не се препоръчва неговото удвояване или още по-малко утрояване. При необходимост от 
по-обемна допълнителна информация, моля изгответе приложение. 
 
1. Раздел І, Точка 1 „Кандидат” 
 

1.1. Данни за кандидата: в тази таблица се попълват всички графи със съответните 
данни на юридическото лице, което подава Заявлението. В графа „име на законния 
представител” се посочва лицето, утвърдено като законен представител със 
съответния законов документ.  

1.2. Данни за лице за контакт: В тази точка се попълват данните на законния 
представител или друго, оторизирано с пълномощно или Решение на Общинския 
съвет лице за контакт. 

 
2. Раздел І, Точка 2 „Партньори” 
 
В тази точка трябва да попълните данните на двата партньора. Данните за задължителните 
партньори в таблиците за партньор 1 и партньор 2 се попълват аналогично на таблицата с 
данните на кандидата. В случаите, когато партньорът от стопанския сектор е земеделски 
производител, регистриран по Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на 
регистър на земеделските производители, следва да се посочи неговият регистрационен 
номер.  
 
Публичен партньор в изграденото за кандидатстване по под-мярка 431-2 публично-частно 
партньорство може да бъде само местната власт.  
 
   
3. Раздел І, Точка 3 „Процес на създаване на партньорството”  
 
В тази точка трябва да опишете основните стъпки, през които е преминало създаването на 
партньорството, включително: 

• Основен инициатор/инициатори на процеса; 
• Обобщено представяне на съвместните дейности, взаимоотношения между всички 

или част от партньорите преди публикуването на поканата за подаване на 
Заявлението; 

• Обобщено представяне на дейностите на партньорите (напр. брой срещи, събития и 
т.н.), осъществени във връзка с подаване на Заявлението по съответната покана, 
показващи целенасочена подготовка за кандидатстване; 

• Основни мотиви и процес на избор на партньорите (например някоя организация е 
била достатъчно активна, ползва се с доверието на другите организации, има 
полезен опит в подобни проекти, проявява готовност да окаже значително 
съдействие за прилагането на проекта, всичко това заедно, и т.н.); 

• Процесът на избор на партньори следва да бъде доказан с документи показващи  
конкретни факти: 

- Съгласно т. 9 и т. 10 от списъка на приложените документи към 
Заявлението има два задължителни документа: 1) Решение на 
Общинския съвет на съответната община за участие в публично-
частното партньорство за подаване на Заявление, с дата след датата на 
публикуване на поканата за набиране на проекти от МЗХ; 2) Протокол 
от обща среща, който удостоверява избора на конкретни организации и 
съгласието им да участват  в публично-частното партньорство. Образци 
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на тези документи могат да бъдат намерени съответно в Приложения 2 
и 3 на настоящите Указания. 

- Отделно следва да се приложат покани, обяви, публични съобщения за 
уведомяване, протоколи от други срещи (подписите на протоколите не 
трябва да са самостоятелни на страница).  

 
 
4. Раздел І, Точка 4 „Предишен опит на кандидата и/или партньорите” 
 
„Подобен проект” означава всеки проект, който е свързан с изграждане или работа в 
рамките на публично-частно партньорство, независимо от неговата тематична област. 
Могат да се посочат до два такива проекта, съгласно графите в таблицата.  
 
Моля, дайте информация за партньорите по проектите и ролята на всеки един в това 
партньорство. 
 
 
5. Раздел ІІ, Точка 1 „Описание на територията, която ще бъде цел на проектните 

дейности по мярка 431-2  
 
В тази точка се посочват изключително важни статистически данни, които удостоверяват 
административното съответствие на територията с поставените изисквания. Необходимо е 
изчерпателно посочване на населените места в рамките на общината или общините, 
включени в територията на потенциалната МИГ, респективно броя на населението във 
всяко едно от тези населени места, както и неговия общ брой за цялата територия, 
включена в потенциалната МИГ.  
 
„Актуални статистически данни” са данните съобразно последното публично издание на 
Националния статистически институт, показващо демографското състояние по населени 
места към момента на публикуване на обявата за подаване на Заявления. Към момента на 
настоящата обява това е изданието за населението от 2006 г. Националният статистически 
институт (НСИ) предлага както електрони, така и печатни варианти на публикациите. 
Управителният орган на ПРСР ще коригира данните съобразно посочените издания в 
случаите на некоректно посочени данни. В случай, че населението не отговаря на 
посочените минимум и максимум в Наредба 14 на МЗХ, Заявлението няма да бъде 
разглеждано. При невъзможност да се намерят данни от официални статистически 
публикации, потенциалните МИГ могат да се обърнат към дирекция „Развитие на селските 
райони”, МЗХ, за получаване на информация за населението по интересуващите ги 
населени места. 
 
Цялостност на обхванатата община (общини) – в случаите, когато територията обхваща 
само част от населените места в общината, тези населени места трябва да бъдат отразени 
не само в настоящата точка, но и в съответното Решение на Общинския съвет. 
 
Включването на едно населено място в една територия означава включването цялото 
землище на това населено място. 
 
Непрекъснатост на границата на обхванатата територия – в тази графа добавете следния 
текст: „Кандидатът потвърждава, че територията на потенциалната МИГ, представена в 
това предложение, е с непрекъснати граници. 1. Прилагаме карта с очертани граници на 
предлаганата територия / 2. Не сме в състояние да приложим карта, поради следните 
причини: (моля, посочете причините) ...........”.  
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Технически изисквания към картата: картата да бъде в размер А4, като очертава  
границата на територията и показва включените населени места.  
 
 
Раздел ІІ, Точка 2 „Хомогенност на територията”:  
 
Под „хомогенност” се разбира наличието на значително сходство в територията по 
различни признаци. В този смисъл хомогенността е оценъчна категория, която показва 
наличие на достатъчна свързаност между хора и ресурси, което от своя страна е 
предпоставка за наличие на обща идентичност и за формулирането и преследването на 
споделени цели. 
 
Хомогенността на територията следва да се покаже в контекста на различни 
характеристики, включително географски, демографски, социо-културни, икономически, 
инфраструктурни, административни и други.  
 
Географски характеристики: 

- Основни характеристики на релефа – планински масиви, реки, долини, равнини, 
низини и т.н. и обвързаност на населените места с тях; 

- Основни природни ресурси в експлоатация – в абсолютни стойности и съответните 
дялове (%) -  обща площ на територията,  земя/гори/водни площи, териториите в 
регулация, земеделски земи – обработваема земя, ливади и пасища; 

- Други географски особености, създаващи предпоставки за обединение; 
- Оценка на географското положение, отстояние до най-близкия/близките гранични 

пунктове, основни транспортни артерии и др.  
 
Демографски характеристики: 

- Общ брой на населението; 
- Разпределение на населението по пол, възраст, вид населено място (град/село); 
- Основни показатели – раждаемост, смъртност, механичен прираст, миграционни 

процеси. 
 
Социо-културни характеристики: 

- Общи традиции, културни събития, специфични за територията; 
- Степен на съхраненост на традиционни практики – брой и вид на занаятчийски, 

фолклорни и др. подобни единици; 
- Развитие и активност на читалищното дело и разпределение на територията; 
- Юридически лица от нестопанския сектор, активни на територията – брой, 

разпределение по вид дейност; 
- наличие на лица обучени по други проекти; 
- наличие на неформални лидери (вж. определението за „неформален лидер” 

Приложение 3) 
- представяне на специфични местни хомогенни групи от различен характер (етно, 

културни, религиозни и др.). 
 
Икономически характеристики: 

- население в трудоспособна възраст (по данни на НСИ, според последни 
публикувани данни към датата на публикуване на настоящата обява за набиране на 
Заявления); 

- дял на заетите от трудоспособното население, съответно дял на безработните; 
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- отраслова структура по заетост на населението – процент от населението, заето в 
съответните отрасли; 

- икономически субекти, регистрирани на територията – брой, разпределение по 
отрасли и представяне на основните за всеки отрасъл; 

 
Данни за икономическите субекти на територията на общината се получават от 
териториалните бюра на НСИ.  
 
Инфраструктурни характеристики: 

- Описание на транспортните връзки от административния център към населените 
места – честота (ежедневен, седмичен) и вид (ЖП, автобусен и др.), както и между 
населените места; публична или частна е транспортната услуга; 

- Наличие или отсъствие на основна производствена инфраструктура, брой и от кои 
населени места е работната ръка.  

- Покритие на територията от мобилни оператори, интернет доставчици; 
- Изграденост на основна инфраструктура – водоснабдяване, канализация, 

електрификация – процент на покритие на територията; 
- Банкови офиси – брой и разпределение по територията; 

 
Административни характеристики: 

- общ брой на населените места в общината/всяка от общините, съответно брой 
градове/села, брой на населените места, обхванати в територията на потенциалната 
МИГ, ако не всички са включени.  

- общински административен център/центрове, наличие на общински 
административен център в избраната територия  

- максимално разстояние на населено място от административния център за всяка 
община.  

- Принадлежност към други администрации – администрации на областните 
управители, структури на ДФ „Земеделие”/Разплащателна агенция – областни и 
регионални офиси, РВМС, поделения на МОСВ – Басейнови дирекции, РИОСВ, 
поделения на МЗ – РИОКОЗ и др.  

 
Други характеристики: 

- Посочете по ваша преценка други характеристики, които представят специфични 
особености за територията. 

 
Точката следва да завърши с аналитичен извод относно хомогенността на избраната 
територия, отчитайки различните признаци. 
 
 

 
6. Раздел ІІ, точка 3 „Основни мотиви за създаване на МИГ на предложената 

територия”  
 
В тази точка следва да изложите в рамките на един параграф основните мотиви за 
сформиране на МИГ на територията, т.е. да посочите каква е необходимостта, 
евентуалната роля и очакваното въздействие от нейната дейност. 
 
 
 
7. Раздел ІІ, точка 4 „Конкретни цели на проекта, съотнесени към целите на под-

мярката”  
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В тази точка следва да представите връзката между целите на проекта и целите на под-
мярката. Посочете целта/целите на проекта с кои цели на под-мярката кореспондират и 
съответно ще имат принос за тяхното постигане. 

 
Целите на под-мярката са следните: 

- Подпомагане възникването на местни инициативни групи в селски райони; 
- Подкрепа за придобиването на умения за създаването и функционирането на такива      
групи на местно ниво; 
- Подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие; 
- Насърчаване включването на местното население в разработването и бъдещото 
прилагане на стратегиите за местно развитие. 

 
 
 

8. Раздел ІІ, точка 5 „Подход и методология за реализиране на проекта” 
 
Общ подход, стъпки и принципи – тук могат да се обособят основни принципи на 
взаимодействие (информиране, въвличане на заинтересованите страни, прозрачност), 
принципи, към които ще се придържате при осъществяване на дейностите, евентуално 
обособени етапи – например проучвателен етап, етап на широко информиране, на 
реализация, дейности, обособени преди и след подаването на документите за регистрация 
на МИГ и т.н., с цел да се очертаят ключовите моменти в проекта.  
 
Избрани дейности, съгласно чл. 3, ал.1 от Наредба 14 – проектите трябва да предвидят 
прилагането на  интегриран пакет дейности: 1, 2, 3, 4, 5 и 8 от чл. 3, ал.1 от Наредба 14. 
Останалите две дейности (6 и 7) представляват неделима част от интегрирания пакет 
дейности и тяхното включване е препоръчително с оглед на пълното използване на 
предоставените възможности за изграждане на капацитет и оживяване на територията. 
 
Конкретни задачи за изпълнение на избраните дейности – за изпълнението на всяка от  
дейностите е необходимо да се уточнят конкретни задачи, под-дейности, събития, чието 
осъществяване обезпечава основната дейност. Необходимо е да се посочат конкретни 
количествени параметри навсякъде, където това е приложимо, към всяка една от задачите, 
което дава представа за обема на планираната работа – напр. брой семинари, пътувания, 
участници, обучения, учебни пътувания, видове информационни материали, тиражи,брой 
дни за експерти и т.н. Трябва да се подготви и кратка обосновка за предложените разходи 
по дейности (необходимост от извършване на разхода, в т.ч. обема/размера на разхода, 
броя на мероприятиятията за които се отнася, броя на участниците в мероприятията, 
продължителността, регулярността на разхода и т.н.). Основателността на разходите ще 
бъде оценявана от комисия, която ще ползва и база от референтни цени. 
 
Участие на партньорите в изпълнението – разпределение на задачите – очаква се да бъде 
предоставена информация за ролята на партньорите, а в случаите, когато и тримата 
партньори са ангажирани пряко в прилагането на някои дейностите, и за координацията 
между партньорите при изпълнение на дейностите в процеса на прилагане на проекта. 
Приносът на партньорите е доброволен, освен в случаите на наемане на отделни експерти 
от техния състав за конкретна задача по проекта. 
 
Осигуряване на необходимите човешки ресурси  - следва представяне на цялостната визия 
за осигуряване на дейностите от гледна точка на човешките ресурси – задължителни и 
допълнителни експерти, включително мобилизиране на потенциала на партньорите, 
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идентифициране на необходими допълнителни експерти и външни изпълнители, както и 
начините за тяхното осигуряване. Задължително е представяне на минимум двама външни 
експерти, които са от одобрения списък на МЗХ или покриват изискванията посочените 
изисквания (чл.12 от Наредба 14). Външните експерти трябва да покриват и четирите  
експертни области. 
 
Външните изпълнители (чл.17, т.8) не трябва да бъдат определяни и посочвани на етапа на 
подаване на Заявлението. Когато кандидата е община външните изпълнители се набират 
съгласно Закона за обществените поръчки или Наредбата за възлагане на малки 
обществени поръчки.  Моля, опишете ролята и задачите на външните изпълнители и/или 
експерти по съответните дейности. 
 
Техническа и финансова обезпеченост – необходимо е осигуряването на офис и 
минимално оборудване за работа по проекта, което може да бъде осигурено включително 
от някой от партньорите. Последното се документира с посочването на конкретен адрес, 
както и описание на наличното техническо оборудване на разположение на проекта. По 
отношение на финансовата обезпеченост, необходимо е да се посочи механизмът за 
осигуряване на необходимите минимални финансови средства за стартиране на 
дейностите в периода до получаване на първото плащане по проекта. Финансовите 
средства могат да бъдат осигурени както със съдействието на партньорите, така и от 
външни източници, като тези средства се възстановяват след извършване на първото 
плащане по проекта. 
 
 
 
9. Раздел ІІ, точки 6 и 6.1. „Времева таблица” и „График на дейностите”  
 
Графикът на дейностите следва да бъде логически обвързан и да предвижда реалистична 
продължителност за изпълнение на отделните дейности. В посочената таблица се 
изброяват основните дейности и задачите към тях, като се отбелязва периодът за тяхното 
изпълнение спрямо началото на проекта (до 20 месеца, което е максималният период за 
прилагане на един проект). Тук не трябва да посочвате конкретни дати, а месец 1, 2, и т.н. 
Например, Задача 1 от Дейност 1 ще се изпълнява от първия до третия месец на проекта.  
 
Втората таблица представлява график за предаване на основните резултати, които 
проектът предвижда да постигне. Например, проведени проучвания и събиране на 
необходима информация за Стратегията за местно развитие – 4-ти месец, проведено 
учебно пътуване – 3-ти месец, изготвена Стратегия за местно развитие – 8-ми месец, 
извършена регистрация на МИГ – 8-ми месец, готовност за подаване на документи в МЗХ 
за одобрение на МИГ – 9-ти месец, проведени три информационни кампании – 18-ти 
месец и т.н.  
 
 
10. Раздел ІІ, точки 7 и 7.1. „Бюджет на проекта” и „Таблица по образец” във формат 

excel, както е дадена в заявлението. 
 
Тук следва да опишете планираните от Вас дейности и разходите по тях като се 
съобразявате с определените като допустими и недопустими разходи съгласно чл. 17 и чл. 
18 от Наредба 14/03.04.2008 г. Недопустими разходи не трябва да фигурират в бюджета. 
 

- В първата графа на таблицата попълвате вида на дейностите с номерата съгласно 
чл.3 ал.1 от Наредба 14 на МЗХ), напр. дейност № 3 “Обучение на местни лидери за 
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подхода ЛИДЕР” 
- Във втората описвате вида на разхода по тази дейност, съгласно номерацията на чл.17 

от Наредба 14, напр. 9 „наем на зала”; 
- В третата графа посочвате количеството/ повторяемост на разхода (бр., дни и др)  напр. 

„2 семинара за по 20 души”;  
- В следващите графи правите необходимите изчисления, съгласно колоната, 

независимо от статута на кандидата относно регистрация по ЗДДС; 
- В четвъртата посочвате единичната цена на този разход в лв. (с ДДС); 
- В петата графа попълвате общата сума на разходите в лв. (съответно с ДДС); 
- В шестата графа попълвате общата сума на разходите в лв. (съответно без ДДС). 
 
- Последните две оцветени в сиво графи се попълват от Управляващия орган и 

Разплащателната агенция.  
- В ред  А –  сумирате колони 6 и 7 поотделно; 
 
- Във втората половина на таблицата може да включвате само следните допустими 
разходи по чл. 17  - т. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, част от разходите по т. 10 и т. 11.  
 
- В ред  В сумите от ред А+Б за  колони  6 и 7 поотделно; 
 
- Сумите в таблицата се попълват в лева, като стотинките се закръгляват до цяло число. 
 
Моля, вижте примерите, дадени в приложения 7 и 8. 
 
 
 
Препоръчителен относителен дял на отделните пера на бюджета и продължителност 
на дейностите: 
 

Вид разход Мярка Максимално 
Количество 

% от общата стойност на 
бюджета 

1. Разходи за персонал   
Координатор дни 90 
Експерт 1  дни 50 
Експерт 2 дни 90 
Експерт 3 дни 30 
Експерт 4 дни 50 
Технически асистент  4-часов или цял 

работен ден – 
месечна ставка 

До 20 месеца 

2. Разходи за наемане на 
външни експерти 

  

Допълнителни външни 
експерти (лектори на семинари 
и др.) 

дни В зависимост 
от задачата, 
общо до 50 
дни за всички 
експерти 

 
 
 
 
 

Приблизително 30% от 
общия бюджет 

 

3. Разходи за покупка на ново 
офис оборудване (само за 
един офис на проект) 

брой   

Бюджетът следва да се 
разпредели за покупка на 
основно офис оборудване, 
включително стационарни и 

брой  В размер до 10% от 
общата стойност на 
проекта (чл.17, т.3 от 
Наредбата) 
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преносими компютри, 
принтери, факс машини, 
копирни машини и др. 
4. Разходи за външни услуги, 
необходими за оперативно 
функциониране на офиса 
(включително доплащане за 
счетоводно обслужване, наем, 
ел. енергия и др.) 

Брой договори или 
друго  

 Приблизително 3% от 
общия бюджет 

5. Разходи за офис 
консумативи, канцеларски 
материали 

месечно  Приблизително 1% от 
общия бюджет 

6. Разходи за софтуер, свързан 
с осъществяваната дейност  

брой  Приблизително 4 % от 
общия бюджет 

7. Разходи за преводачески 
услуги 

Брой договори 
 

 Приблизително 2 % от 
общия бюджет 
До 15 лв. на страница и 
200 лв. на ден за устен 
превод 

8. Разходи за външни 
изпълнители (анкетьори и 
др.) 

Брой договори 
 

 Приблизително 20 % от 
общия бюджет 

9. Организационни разходи за 
провеждане на семинари 

Брой семинари, 
продължителност на 
всяко мероприятие, 
брой участници във 
всяко мероприятие 

 Приблизително 7 % от 
общия бюджет 
 

10. Транспортни разходи в 
страната и чужбина 

  Приблизително 5% от 
общия бюджет 

11. Нощувки и дневни в 
страната и чужбина 

Брой нощувки за 
съответен брой лица 

 Приблизително 10% от 
общия бюджет 

12. Такси за участие  Брой такси за 
съответен брой лица 

 Приблизително 0.5% от 
общия бюджет 

13. Държавни и нотариални 
такси за регистрация на МИГ  

Брой такси   Приблизително 0.5% от 
общия бюджет 

14. Правни услуги    Приблизително 1% от 
общия бюджет 

 
 

11. Раздел ІІ, точка 7.2 
 
Запишете за кой път кандидатствате по под-мярката (първи, втори, т.н.). Ако имате 
предишни успешни кандидатствания трябва да посочите сумата получена по предишен 
реализиран договор от партньорите по това заявление, съгласно чл. 5 на наредба 14 на 
МЗХ. Ако няма такъв не пишете нищо на указаното за сумата място. 

 
12. Раздел ІІ, точка 7.3. „Брой и размер на планираните плащания”  
 
В тази точка описвате предпочитаната планирана схема на плащане, като следвате 
образеца на таблицата и изискванията от чл.6 на Наредба 14 на МЗХ.   
13. Раздел ІІ, точка 7.4. „Описание на персонала”  
 
Представяте имената на лицата от персонала на проекта за всички позиции. Да се планират 
само един координатор и само един технически асистент на проект и да се приложат 
техните автобиографии. Препоръчително е тези длъжности да не бъдат заемани от  
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служители на държавната и общинска администрация, от кметове, заместник-кметове, 
общински съветници. В противен случай, трябва да се приложат декларации, че ще 
работят безвъзмездно по дейностите на проекта или ще ползват неплатен отпуск за 
изпълнението им, което при искане за плащане се доказва със заповед, изготвена по 
надлежния ред от работодателя. 
  
Ако външните експерти не са от списъкът на МЗХ, те трябва да отговарят на изискванията 
по чл. 12, ал. 1 от Наредба 14/03.04.2008 и да представят Формуляра за кандидатстване по 
чл. 13, ал. 3 на същата наредба. 
 
Препоръчва се набирането на персонала на проекта да бъде направено с оглед 
възможността тези хора да продължат работа като част от персонала на бъдещата МИГ. 
При описване на избраните експертите за оказване на методическа помощ следва да се 
посочи за всеки от експертите дейности от коя експертна област ще изпълнява по 
конкретния проект. 
Преди наемане на определен експерт е желателно кандидатът да се информира за неговата 
заетост по други проекти. Не се допуска заетост на експерт от всяка една от четирите 
експертни области, надвишаваща 25 работни дни месечно!  
Желателно е експерта да попълни декларация, удостоверяваща, че заетостта му за всеки 
месец не надвишава 25 работни дни при осем часов работен ден. 
 
Да се приложат следните таблици, които представят планирания брой дни за всеки от 
персонала по месеци и по дейности по чл. 3 ал. 1 от Наредба 14 на МЗХ. Тези таблици 
следва да бъдат логически обвързани с графика на основните резултати – не може да се 
планират дни за работа по подготовка на определен резултат, ако той е вече предаден 
преди това. 
 
 Месец 
Експерт 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Координатор                     
Експерт 1                     
Експерт 2                     
Експерт 3                     
Експерт 4                     
Технически 
асистент 

                    

 
 Вид на дейността по чл. 3 ал. 1 от Наредба 14 на МЗХ 
Експерт 1 2 3 4 5 6 7 8 
Координатор         
Експерт 1         
Експерт 2         
Експерт 3         
Експерт 4         
Технически 
асистент 

        

 
 
15. Раздел ІІ, точка 8 „Резултати” 
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В първата колона от таблицата не може да има празни клетки, а във втора и трета колона 
се посочват данни за дяловете от приоритетни групи младежи и жени, които се планира да 
бъдат обхванати, там, където това е релевантно. Например: (таблицата съдържа примерни 
стойности, които имат за цел за подпомогнат разбирането. Цифрите, посочени от вас, 
трябва да съответстват на конкретното планиране за вашия проект). 
 
 
 

Обхванати Резултат Количество 
младежи жени 

Брой на проведени  
обучения за местни 
лидери 

2 (15 души) 100%  
(всички 

идентифицирани 
неформални 
местни лидери 
младежи 18-30 

г.) 

100% 
(всички 

идентифицирани 
неформални 
местни лидери 

жени) 

Брой на населението, 
обхванато от 
информационните 
събития 
 

18 000 (40% от цялото 
население в 
територията) 

50% от 
наличното 

население 18-30 
г.  

75% от 
наличното 

население жени 

Изготвена стратегия за 
местно развитие 

1 - - 

Регистрирана МИГ 1 - - 
Брой работни места - 
новосъздадени  и 
поддържани  

Новосъздадени – 0 
Поддържани – 2  

2 1 

 
 
 
16. Раздел ІІ, точка 9 „Други резултати”  
 
В тази точка следва да представите допълнителни резултати, планирани за постигане от 
прилагането на проекта, като тяхното представяне следва да бъде във формата на 
таблицата в т. 8.  
 
Раздел ІІ, точка 10, Описание на ангажирането на жени, младежи и други социални 
групи (вкл. малцинства) в прилагането на проекта. 
                          
Моля представете в рамките на един параграф подхода и няколко основни стъпки за 
обхващането на посочените групи, например пълно обхващане на населените места със 
смесено или преобладаващо малцинствено население от информационната кампанията; 
специални събития за младежки/женски организации и т.н. 
 
 
 
 

Списък на приложенията 
 
 

Приложение 1:  Критерии за оценка на Заявлението за подпомагане  по под-мярката; 
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Приложение 2:  Примерен образец на доклад от Кмета на общината и решение на 
Общинския съвет  описани в протокола; 
Приложение 3:  Протокол за избор на партньори (обща среща); 
Приложение 4:  Протокол от срещи ; 
Приложение 5:  Примерен образец на покана за подготвителни срещи; 
Приложение 6:  Определение на неформален лидер; 
Приложение 7: Примерна таблица, съдържаща видовете  допустими разходи по дейности; 
Приложение 8: Таблица с примерна структура на планираните разходи с ДДС, в 
зависимост от вида на бенефициента и вида на разходите по проекта. 
Приложение 9:  Примерна таблица за областите на действие на експертите от четирите 
експертни групи; 
Приложение 10: Пояснения относно допустимостта на офис оборудването за 
функциониране на офиса – по видове и количества 
Приложение 11: Примерна Таблица за допустимите разходи по дейности на база 
референтни цени 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Критерии за оценка на Заявленията за подпомагане за предоставяне на финансова 
помощ по под-мярка „Придобиване на умения и постигане на обществена активност 
на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от ос 

4 – ЛИДЕР 
на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.   

Наредба 14/ 03.04.2008 г. 
 

Критерии Максимум 
брой точки 
 

Раздел в  
Заявлението за 
подпомагане  

1.Капацитет и кохерентност /свързаност/ на 
предложената територия 

20  

1.1 Капацитет на територията   
 

10 
 

II. т.1 
ІІ.т.2 

 Наличие на критична маса* население в трудоспособна 
възраст  (по последни налични данни на НСИ, в 
зависимост от годината на кандидатстване) 

4  

 Финансово-икономически ресурси: наличие на критична 
маса активни икономически субекти, юридически лица от 
нестопанския сектор, обучени лица по други проекти, 
наличие на неформални лидери, всички с възможности за 
разработване и успешно прилагане на проекти 

6  

1.2 Хомогенност на територията 
 

10 II.т. 2 

Географска цялостност – свързаност, и характеристика на 
природните ресурси даващи възможност за формиране и 
сплотяване около обща цел 

3  

Социално-културни характеристики на територията – 
общи история, традиции, култура, наличие на хомогенни 
групи, характеризиращи се със социална сплотеност и 
идентичност  

3  

Административни и инфраструктурни характеристики – 
брой на населените места/ общини, брой и вид 
администрации, с които ще работят, характеристики на 
основната инфраструктура – пътища, комуникации, 
водоснабдяване и канализация, електроснабдяване, както, 
характеристики на икономическата и друга специфична 
инфраструктура.  

3  

Наличие на проекти в процес на изпълнение или с 
предстоящо стартиране, които допринасят за хомогенния 
характер на територията 

1  

2. Качество на предлаганото партньорство и действия 
за изграждане на капацитет, проведени преди 
кандидатстването 

20 I. т.3 
 

2.1. Проведени публични събития като част от 
подготовката на настоящото заявление за подпомагане 
(след  поканата) – обяви и покани за уведомяване и 
сбирки на широката общественост, проведени съвместни 
дейности на партньорите  в процеса на подготовка на 
заявлението – (срещи, събития), брой и тип участници 

15  
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избрали партньорите, ангажирани с подготовка и 
прилагане на настоящия проект, мотиви за избора на 
партньори.  
2.2. История на партньорството – други съвместни 
дейности на партньорите, осъществени преди поканата за 
настоящия проект 

5  

3. Качество на методологията/баланс между 
предложените дейности, качество на плана за 
действие, ефективност на предложените разходи/. 

30 ІІ. т.5, II.т. 7.1, 
ІІ. т. 6.1, ІІ т.8 

Адекватност на конкретните под-дейности и задачи към 
всяка основна дейност. 
 

6 ІІ. т.5, ІІ. т.7.1 

Предвидените дейности като количество и тип осигуряват 
постигането на заложените резултати 
 

6 ІІ т. 5, ІІ т. 7.1, 
ІІ т.8 

Реалистичност на общия бюджет и бюджета по отделни 
дейности с оглед  постигане на очакваните резултати, 
съгласно целите на под-мярката 

8 II.т. 7.1 

Логически обвързан график на дейностите и реалистична 
продължителност за изпълнение на отделните дейности 

6 ІІ. т. 6.1 

Адекватен принос на партньорите за постигане на 
резултатите 
 

4 ІІ т. 5 

4. Капацитет за прилагане на проекта/ капацитет на 
кандидата и партньорите, технически капацитет на 
предложения състав от експерти/. 

20 II. т. 5, II. т.7.4, 
І т. 4  

Достатъчен предишен опит – по 2 точки за всеки 
релевантен проект  
 

4 (2х2) І т. 4 

Осигурен квалифициран (или опитен) персонал извън 
задължителните експерти – координатор и технически 
асистент  

10 ІІ т. 7.4 

Техническа и финансова обезпеченост (наличие на офис 
място и оборудване, осигурени транспорт, комуникации и 
др., осигурени финансови средства за старт на 
дейностите. 

6 II. т. 5 

5. Заявления, които представляват пакет от минимум 
шест допустими дейности, включващи дейностите по 
чл. 3, ал.1, т.1,2,3,4,5 и 8. 

20 II. т. 5, II. т.6, 
II. т.7.1 

5.1. Включени са шест или повече дейности, но не са 
включени всяка една от дейности  1, 2, 3, 4, 5 и 8 в пакет. 

10 II. т. 5, II. т.6, 
II. т.7.1 

5.2.  Включен е пълният пакет от дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 8 
или пълния пакет от дейности 1, 2, 3, 4, 5 и 8 плюс 
дейност  6 и /или дейност 7. 

20 II. т. 5, II. т.6, 
II. т.7.1 

Всичко    110 
 
Забележка: Оценките за критериите 1,2,3 и 4 се сумират като сбор от точките за всеки 
един от под-критериите за съответния критерии. Оценката за критерий 5 е или по т. 5.1. 
или по точка 5.2. в зависимост от вида и броя на включените в проектното предложение 
дейности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
ПРИМЕРЕН ОБРАЗЕЦ 
 

О Б Щ И Н А      ... 
 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
.... 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
от ...  – Кмет на Община ... 

 
 

 Относно: Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на 
селските райони (2007-2013) 
 
 
 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с публикувана покана за набиране на Заявления за подпомагане по под-
мярка 431-2 от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/, Община .... е 
провела следното: ..... (в един параграф може да се докладват проведените дейности, 
като е необходимо да се посочат брой събирания, срещи, отправени покани, списъци на 
участници и т.н.). 

 
Община .... отправи покана към община ... за създаване на съвместна МИГ, тъй като 

община ... няма право да формира самостоятелна МИГ, като резултатът е .... (този текст 
се добавя, ако е приложимо).  

 
Прилагам Протокол от обща среща на  ...., проведена на .. и образец на 

Декларацията за партньорство по чл. 8 ал. 3 от Наредба от 3.04.2008 г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения 
и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни 
инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 
2007 - 2013 г., обн., ДВ, бр. 39 от 15.04.2008 г. 

 
Предвид гореизложеното и в допълнение на Решение ... (протокол ...) (ако е 

приложимо), ви предлагам да вземете следното: 
   
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

на основание ...   
 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ реши: 
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1. Одобрява участието на общината в създаване на публично-частно партньорство за 

подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските 
райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на 
местна инициативна група на …… (цялата територия на общината / или  на 
територията на землищата на следните населени места (моля избройте населените 
места)/ 

  и територията на общините………/населените места…………(в случаи, че 
партньорството обхваща повече общини.. 

 
2. Въз основа на Протокол от съвместна среща, състояла се на ... (дата) приема като 

партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението 
следните организации: 

 
За стопанския сектор………………………………………………………………….….. -  

                                  /наименование на организацията седалище, адрес на управление, ЕИК/ 
представлявана от 

………………………………...………………………...…………..…..  
/трите имена, длъжност/ 

 
За нестопанския сектор……………………………………………………………….….. -  

/наименование на организацията седалище, адрес на управление, ЕИК/ 
представлявана от 

………………………………...………………………...…………..…..  
/трите имена, длъжност/ 

 
 

3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ, да подаде 
документи и да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на 
потенциални МИГ” от Програмата за развитие на селските райони да бъде 

 
.………………………………….…………………………………………………..  

/пълно наименование на организацията, седалище, адрес на управление, ЕИК/ 
 

представлявана от:....…………………………...………………………………………………. 
/трите имена, длъжност/ 

 
 

4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и подписване на патньорската 
декларация: ………………… ……………..……………………………  

/трите имена, длъжност/ 
(в случаите, когато общините са няколко те трябва да определят представител на една 

от тях да ги представлява и подписва партньорската декларация). 
 
5. Община ... се ангажира да оказва съдействие и участва чрез своя представител и други 
лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от 
ПРСР.  
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6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, общината осигурява: помещение за 
офис на проекта, офис техника - ..., оборотни финансови средства в размер на ...., които ще 
бъдат възстановени от бюджета на проекта, друго .... (в случаите, когато общината 
предоставя подкрепа, като се указва каква точно е тя) 
 

 
 
 

КМЕТ на ОБЩИНА ...: ……………………. 
/ .... / 

 
ВАЖНО! 
 
Протоколът от  заседанието на Общинския съвет по съответната точка 
от дневния ред, трябва да отразява горепосоченото съдържание, 
съгласно Докладната записка и съответните административни 
реквизити. 
 
Датата на решението на Общинския съвет трябва да предхожда датата 
на подписване на декларацията за партньорство. 
 
Решението на Общинския съвет трябва да бъде с дата след дата на 
публикуване на Покана за набиране на проектни предложения от МЗХ. 
 
Препис-извлечението от Решението на Общинския съвет да е 
подпечатано с мокър печат на Общинския съвет, да е подписано от 
председателя на Общинския съвет и/или от техническия сътрудник, 
изготвил преписа с пълното му име и дата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОБРАЗЕЦ 

 
ПРОТОКОЛ 

 
От среща за определяне на партньорите  

за кандидатстване по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) 

  
 
Днес, ............................, се проведе среща между представители на местната власт, 
стопанския и нестопанския сектор от територията на община/общини...........................,  с 
цел определяне на партньори за подготовка на проект и кандидатстване по мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за териториите на 
потенциални МИГ в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 
(2007-2013 г.)   
 
Беше постигнато съгласие относно: 
 
1. Партньорите, които ще подготвят и подадат заявлението за кандидатстване, са следните: 
 

1. Община .............................., представител на общините от територията, която следва 
да определи конкретен представител с Решение на ОбС; 
 
2. ........................................................................................................................................., 
(пълно наименование, седалище и адрес на управление, представлявано от: трите имена, длъжност, ЕГН) 
 
 представител на стопанския сектор. 
 
3. ........................................................................................................................................., 

        (пълно наименование, седалище и адрес на управление, представлявано от: трите имена, длъжност, ЕГН) 
 
      представител на нестопанския сектор. 
 
2. Водещият партньор, който ще кандидатства за получаване на финансовата помощ, е:  

.................................................................................................................................................... 
                          (посочете, коя от трите организации – партньори ще бъде водещ партньор) 
 
3. Законните или изрично упълномощени представители на организациите се ангажират да 
подпишат партньорската декларация по образец, която е част от задължителния пакет 
документи за кандидатстване. 
 
4. Друго..... 
 
Присъствали на срещата: 
 

Име, презиме, 
фамилия 

Организация Телефон за връзка Подпис 

    
1.     
2.    
4.    
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5.    
6.    
7.    
8.    
....    
 

Съставил:……..………………… 
         

/трите имена, длъжност/ 
 
 
Моля, опишете мотивите за създаване на партньорството и обосновете нуждата от 
провеждане на тази срещи.  
 
Моля, обърнете внимание на чл. 3, ал. 2 от Наредба 14, и посочете само един 
представител на стопанския сектор, само един представител на нестопанския сектор 
и само един представител на местните власти за съответната територия, избрани 
провеждане на срещите, които да бъдат посочени в декларацията за партньорство.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

П Р О Т О К О Л 
 

№………….. 
 

от проведена среща на ……………..2008 г. 
  

ОТНОСНО: Подготовка на документи за кандидатстване за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ” от 
Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) 

 
 
Днес, .....................2008 г., се проведе среща между представителите на /стопански, 
нестопански сектори или на местните власти/....................... от територията на 
община/общини.........................................,  с цел ......  
 
На срещата бяха обсъдени следните въпроси: 

.....  
 
Беше постигнато съгласие относно следното: 
 
Присъствали на срещата: 
 
№  Име, презиме, 

фамилия 
Организация Длъжност Телефон за 

връзка 
Подпис 

1.       
2.      
3.      
4.      
5      
6.      
7.      
...      
..      

 
  

Съставил:……..………………… 
         

/трите имена, длъжност/ 
 

Моля, опишете мотивите за създаване на партньорството и обосновете нуждата от 
провеждане на тази срещи.  
 
Моля, обърнете внимание на чл. 3, ал. 2 от Наредба 14, и посочете само един 
представител на стопанския сектор, само един представител на нестопанския сектор 
и само един представител на местните власти за съответната територия, избрани 
провеждане на срещите, които да бъдат посочени в декларацията за партньорство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Примерна покана за на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група 

 
 

П О К А НА 
 
 
 
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 
Общинската администрация / Общинските администрации на община / общините ... има 
удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна 
група по подхода ЛИДЕР. Срещата ще се проведе на ... от ... часа в ...., залата на ... 
 
ОТНОСНО: ..... 

 

Примерни теми на срещите:  

По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и 
прилагането му в България и реда и условията за разработване и подаване на 
подготвителни проекти по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 
обществена активност за територии за потенциални местни инициативни групи” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 – „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за територии за потенциални местни инициативни 
групи”. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на МИГ, които ще 
кандидатстват за финансиране от ПРСР, както и за провеждането на поредица от 
информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ. 

и/или 

Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-
частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2, ос 4 
ЛИДЕР на ПРСР „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони. 

За гражданите от общините/населени места  .... има организиран транспорт с автобуси. 
Автобусите ще потеглят както следва.... Ако желаете да ползвате организирания 
транспорт, е необходимо да потвърдите вашето участие до .... в (на телефон....)  
 

Местните инициативни групи се създават съгласно Програмата за развитие на селските 
райони, ос 4 ЛИДЕР, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те 
включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. 
МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва 
диалога и сътрудничеството в селските райони.  

 
Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони 
посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и 
селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и 
очакванията на местните хора.  
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Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ може да се 
намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните 
http://www.mzh.government.bg/ 

 
Моля, приложете документи, от които да е видно, че тази покана е била публично 
достояние, и за провеждането на срещите са били информирани широк кръг от хора 
на съответната територия: 
 

• публикации от вестници, записи от радио или телевизионно излъчване, 
договори с медии за излъчване или публикуване на поканата, снимков 
материал - само снимки придружаващи протоколите от проведените срещи; 

 
• покани с изходящ номер, снимков материал - само снимки придружаващи 

протоколите от проведените срещи, покани–плакати: в случай, че 
територията не разполага с вестник, кабелна телевизия и т. нат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
Пояснение относно понятието „неформален лидер”: 
 
Представител на определена социална група (жени, младежи, спортисти, творци и 
занаятчии, хора занимаващи се с обществено полезна дейност (благотворителност, 
дарения), просветител и духовно религиозно лице, човек с ярки полезни изяви в някаква 
област. Неформални лидери са: 
 
- Популярни, известни и извън рамките на определената групата; 
- Уважавани и признати за авторитети от гражданите; 
- Способни за упражняват влияние и да привличат други хора към определена кауза/идея, 
т.е. имащи последователи. 
 
Много важно: формалните лидери могат да притежават качества на неформални лидери, 
но докато заемат някаква формална лидерска позиция не могат да бъдат разглеждани като 
неформални лидери – например председателят на общинския съвет може да е много 
уважаван учител с влияние сред родители, училищни настоятелства и др.,  но докато е 
председател не може да се възприема като неформална фигура, тъй като актуалната  му 
роля е свързана с изпълнение на формални задължения.  
 
Една от дейностите в проекта е насочена именно към привличане и работа с неформалните 
лидери, а не лицата във формална ръководна позиция, което впоследствие ще улесни 
приобщаването и на много други местни хора. 
 
Наличието на неформални лидери се констатира емпирично (в практиката на място), те се 
определят и посочват от самата местна общност. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 
ВАЖНО!  
 

• Бюджетът (Таблица допустимите разходи по дейности по т.7.1 от Заявлението за подпомагане) на кандидатите за 
получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони от ПРСР 
задължително се попълват в EXCELL формат!  

 
 

ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА, СЪДРЖАЩА ВИДОВЕТЕ  ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ  
 

 
Допус-
тими 
разходи 

№ Вид на дейността  
(по чл……) 

Видове разходи Коли-
чество 

Едини-
чна цена 
с ДДС 

 
/лева/ 

Обща 
сума с 
ДДС 

 
/лева/ 

Обща 
сума 
без 
ДДС 
/лева/ да не 

Одобре-
на сума 

 
/лева/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- Разходи за възнаграждения на 
външни експерти за различните видове 
анализи  
Чл. 17, т. 2 

    

- Разходи за възнаграждения на 
външни експерти за извършване на 
представителни изследвания   
Чл. 17, т. 2 

    

- Външни експерти за специфични 
анализи за СМР  
Чл. 17, т. 2 

    

1 Дейност №1 

 проучвания в селските райони 
(териториални, социално-
икономически анализи и др.) за 
целите на подготовката на 
стратегията за местно развитие; 
изграждане на бази данни; 
 
 
 

- Външни експерти за подготовка и 
провеждане на анкети  
Чл. 17, т. 2 
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- Външни изпълнители (допълнителен 
персонал) за провеждане на анкети Чл. 
17, т. 8 

    

- Външен изпълнител за извършване на 
проучвания и анализи  
Чл. 17, т. 8 

    

- Външен изпълнител за създаване на 
база данни 
Чл. 17, т. 8 

    

- Външни изпълнители (допълнителен 
персонал) за провеждане на анкети Чл. 
17, т. 8 

    

- Други     
       

- Външни експерти за провеждане на 
обучения за придобиване на умения за 
разработване на стратегия (лектори, 
модератори) 
Чл.17, т.2 

    

- Организационни разходи за 
провеждане на обученията в т.ч. 

наем зала 
нощувки 
транспорт 
кафе паузи 
обяд 
материали за обучаемите 
(папки, химикали, учебни 
материали) 
копирни услуги 
други 

Чл.17, т.9 

    

2 Дейност №2 

обучение, придобиване на 
умения, техническо и финансово 
обезпечаване (заплати, 
възнаграждения на експерти и 
др.) за състава/екипа, ангажиран 
в подготовката на стратегията за 
местно развитие; 
 
 
 

- Външен изпълнител за провеждане  
на обучения за придобиване на умения 
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за разработване на стратегия  
Чл.17, т.8 
- Други     

 
- Външни експерти за провеждане на 

обучения на местни лидери за 
придобиване на умения за подхода 
ЛИДЕР и разработване на 
стратегия (лектори, модератори) 

Чл. 17, т. 2 

    

- Организационни разходи за 
провеждане на обученията в т.ч.: 

наем зала 
нощувки 
транспорт 
кафе паузи 
обяд 
материали за обучаемите 
(папки, химикали, учебни 
материали)  
копирни услуги 
други 

Чл. 17, т. 9 

    

- Външен изпълнител за провеждане  
на обучения на местни лидери за 
придобиване на умения за подхода 
ЛИДЕР и разработване на стратегия 
Чл. 17, т. 8 

    

3 Дейност №3 

обучение на местни лидери за 
подхода ЛИДЕР; 
 
 

- Други     
 

- Външен изпълнител за организация 
на учебно пътуване в чужбина 

Чл. 17, т. 8 

    4 Дейност №4 

учебни посещения за 
представители на - Транспортни разходи за     
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участниците в учебно посещение в 
чужбина 

Чл. 17, т. 10 
- Разходи за нощувки за участниците 

в учебно посещение в чужбина 
Чл. 17, т. 11 

    

- Разходи за дневни за участниците в 
учебно посещение в чужбина 

Чл. 17, т. 11 

    

- Транспортни разходи за посещения 
на представител на МИГ от ЕС   

Чл. 17, т. 10 

    

- Разходи за нощувки при посещения 
на представител на МИГ от ЕС   

Чл.17, т.11 

    

- Разходи за дневни при посещения 
на представител на МИГ от ЕС   

Чл. 17, т. 11 

    

- Разходи за преводачески услуги  
Чл. 17, т. 7 

    

- такси за участия в изложения, 
конференции, срещи, обучения и 
т.н. 

Чл. 17, т. 12 

    

потенциалните Местни 
инициативни групи (МИГ) или 
за представители на МИГ от 
другите страни - членки на 
Европейския съюз, за 
придобиване на практически 
знания за това, как се разработва 
и прилага стратегията за местно 
развитие; 
 
 

- Други     
 

5 Дейност №5 

работни групи и 
информационни събития за 
окуражаване на активното 
участие на населението в 
процеса за местно развитие; 
 

- Организационни разходи за 
провеждане на мероприятията на 
работните групи 

наем зала 
нощувки 
транспорт 
кафе паузи 
обяд 
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материали (папки, химикали, 
учебни материали) 
копирни услуги 
други  

Чл. 17, т. 9 
- Външни експерти при 

организиране на информационни 
събития (лектори, модератори) 

Чл. 17, т.2 

    

- Организационни разходи за 
провеждане на информационни 
събития 

наем зала 
нощувки 
транспорт 
кафе паузи 
обяд 
материали (папки, химикали, 
учебни материали) 
копирни услуги 
други 

Чл.17, т.9 

    

- Външни изпълнители за 
организиране на информационни 
събития  

Чл.17, т.2 

    

 

- Други     
 

6 Дейност №6 

информация, събития и 
семинари за информиране на 
местното население за 
предстоящата покана за избор 
на МИГ по подхода ЛИДЕР от 

- Организационни разходи за 
провеждане на събития и семинари за 
информиране на местното население 

наем зала 
нощувки 
транспорт 
кафе паузи 
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обяд 
материали (папки, химикали, 
учебни материали) 
копирни услуги 
други 

Чл.17, т.9 
- Външни експерти при провеждане 
на събития и семинари за информиране 
на местното население (лектори, 
модератори) 
Чл.17, т.2 

    

- Външни изпълнители при 
провеждане на събития и семинари за 
информиране на местното население  
Чл.17, т.8 

    

ПРСР и за дискутиране и 
популяризиране на 
предложената стратегия за 
местно развитие; 
 
 

- Други      
 

- Външни експерти за разработване 
на текстове за информационни 
материали 

Чл.17, т.2 

    

- Външни изпълнители за дизайн и 
предпечатна подготовка и печат на 
разработените информационни 
материали (брошури, плакати, 
дипляни, формуляри, СМР, 
обозначителна табела, лого) 

Чл.17, т.8 

    

- Външни изпълнители за 
изработване на бозначителни 
табели, табла) 

Чл.17, т.8 

    

7 Дейност №7 

разработване и издаване на 
информационни материали, 
необходими за подготовката и 
публичността на подготвяния 
проект на стратегия за местно 
развитие; 
 
 

- Разходи за публикуване и 
излъчване на информационни 
текстове и др. по местни радиа и 
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кабелни телевизии. 
Чл.17, т.8 
- Външен изпълнител за 

разработване на текстове за 
информационни материали 

Чл.17, т.8 

    

- Външен изпълнител за създаване и 
поддръжка на електронна страница. 

Чл.17, т.8 

    

- Преводачески услуги 
Чл.17, т.7 

    

- Други     
 

- Външен експерт за попълване на 
формуляра 
Чл.17, т.2 

    

- Правни услуги  
Чл.17, т.14 

    

- Държавни такси 
Чл.17, т.13 

    

- Нотариални такси 
Чл.17, т.13 

    

- Одит  
Чл.17, т.8 

    

8 Дейност №8 

подготовка на формуляра и 
документите за кандидатстване 
на МИГ по покани за избор на 
местни инициативни групи, 
провеждан от Министерството 
на земеделието и 
продоволствието (МЗП); 
 
 

- Други     

 
А Общо   х х  

 
Допус-
тими 
разходи 

№ Общи разходи за управление на 
проекта (по чл…….) 

Видове разходи Коли-
чество 

Едини-
чна цена 
с ДДС 

 
/лева/ 

Обща 
сума с 
ДДС 

 
/лева/ 

Обща 
сума 
без 
ДДС 
/лева/ да не 

 

Одобре-
на сума 

 
/лева/ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
• Разходи за персонала по проекта 
Чл.17, т.1 

    

Координатор     
Експерт 1     
Експерт 2     
Експерт 3     
Експерт 4     
Технически асистент     
• Разходи за покупка на ново офис 
оборудване  
Чл.17, т.3 

    

- бюра     
- заседателни маси     
- столове (офис, заседателни)     
- флипчарт     
- стационарни компютри     
- преносими компютри      
- принтер     
- копирна машина     
- факс апарат     
- скенер     
- мултимедиен проектор     
- екран за мултимедия     
- фотоапарат     
- видеокамера     
- телефонни апарати     
- мобилни телефонни апарати     
- шкафове за документи     
- отоплителни уреди     
- климатик     

 Дейност №2: 
обучение, придобиване на 
умения, техническо и финансово 
обезпечаване (заплати, 
възнаграждения на експерти и 
др.) за състава/екипа, ангажиран 
в подготовката на стратегията за 
местно развитие; 

- кошчета      
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- други     
• Разходи за външни услуги 
за оперативното функциониране на 
офиса 
Чл.17, т.4 

    

- счетоводно обслужване     
- разходи за функциониране на офиса 
за месец  

    

или     
- наем на офис     
- интернет     
- телефонни услуги     
- електроенергия     
- вода     
- отопление     
- поддръжка на офиса (почистване)     
- други     
• Разходи за офис консумативи 
Чл.17, т.5 

    

- офис консумативи на месец      
или     

- хартия     
- тонер     
- химикали     
- моливи     
- СD     
- преносима памет     
- телбод      
- органайзер за бюро     
- класьори     
- папки     
- други канцеларски материали     
• Разходи за софтуер свързан с      
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дейността по проекта   
Чл.17, т.6 
- софтуер за създаване на база данни     
- софтуер за текуща дейност     
• Разходи за командировки на  
на персонала по проекта  
Чл.17, т.11, в т.ч. 

    

* разходи за транспорт в страната     
* разходи за нощувки в страната     
* разходи за дневни в страната     
• Разходи за командировки на  
персонала по проекта в чужбина 
Чл.17, т.11 

    

* разходи за транспорт в страната     
* разходи за нощувки в страната     
* разходи за дневни в страната     

 
Б Общо х х  

 
В Обща сума на разходите по всички дейности /А+Б/ х х  

 
 
Бележки: 
• При попълване колона 4 (количество ) от Раздел А на Таблица за допустимите разходи по дейности задължително следва да се  

посочи броя на планираните мероприятия по всеки вид дейност и да се конкретизира продължителността и броя на участниците за  
всяко мероприятие (Пример: 1 бр. обучения, по два дни, за 15 участника). 

 
• Разходите за персонала по проекта, посочен в т.7.4 от Заявлението (координатор, експерти 1,2,3 и 4 и техническият сътрудник), 

следва да се посочат в Раздел Б на Таблицата по т.7.1 от Заявлението за кандидатстване. 
 
• Координаторът и техническият асистент участват във всички дейности по реализиране на проекта! 
 
 



  35 от 56   
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

ТАБЛИЦА С ПРИМЕРНА СТРУКТУРА НА ПЛАНИРАНИТЕ РАЗХОДИ С ДДС, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА  
БЕНЕФИЦИЕНТА И ВИДА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТА. 

 
 

Тип кандидат 
 

Община НПО 
Стопански сектор Вид разход Мярка 

Макси-
мално 
коли-
чество 

Цена Вид дейност

рег. по 
ЗДДС 

не рег. по 
ЗДДС 

рег. по 
ЗДДС 

не рег. по 
ЗДДС 

Документи за 
отчитане на 
разходите 

Бе-
лежка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Разходи за 
персонал 

  Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Трудови 
договори, 
- Ведомости за 
заплати, 
 
 
- Граждански 
договори, 
- Сметки за 
изплатени суми 

 

Координатор дни 90       
Експерт 1  дни 50       
Експерт 2 дни 90       
Експерт 3 дни 30       
Експерт 4 ни 50       
Технически 
асистент  

4-часов 
или цял 
работен 
ден – 
месечна 
ставка 

До 20 
месеца 

 
 
 
 
 

Приблиз
ително 
30% от 
общия 
бюджет 

 

Не е 
стопанска 
дейност 
(доставка) 
по смисъла 
на ЗДДС 
 
Заплащане 
за положен 
труд по 
договор 
(трудов или 
граждански) 
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2. Разходи за 
наемане на 
външни експерти 

        

Допълнителни 
външни експерти 
 
(наети по 
граждански 
договори, ако се 
наемат чрез фирма 
следва/могат да се 
отнесат по т. 8) 
 

дни В 
зависи-
мост от 
задачата, 
общо 
около 50 
дни за 
всички 
експерти 

 Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Граждански 
договори, 
-Сметки за 
изплатени суми 
 
 
- Фактури 
- Платежен 
документ 

 

3. Разходи за 
покупка на ново 
офис оборудване  
 

   На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
-Платежен 
документ 

 



  37 от 56   
 
 

 

по проекта 
Бюджетът следва да 
се разпредели за 
покупка на основно 
офис оборудване, 
включително 
стационарни и 
преносими 
компютри, 
принтери, факс 
машини, копирни 
машини и др. 

брой  В размер 
до 10% 
от 
общата 
стойност 
на 
проекта 

       

4. Разходи за 
външни услуги, 
необходими за 
оперативно 
функциониране на 
офиса 
(включително 
доплащане за 
счетоводно 
обслужване, наем, 
ел. енергия и др.)  
 

договори
/сметки 

 около 
3% от 
общия 
бюджет 

На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
- Протоколи за 
разпределиение  
- Платежен 
документ 

 



  38 от 56   
 
 

 

5. Разходи за офис 
консумативи, 
канцеларски 
материали  

месечно   около 
1% от 
общия 
бюджет 

На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
- Платежен 
документ 

 

6. Разходи за 
софтуер, свързан с 
осъществяваната 
дейност  

брой  около4 
% от 
общия 
бюджет 

На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
-Платежен 
документ 
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икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

7. Разходи за 
преводачески 
услуги 
 
(наети по 
граждански 
договори, ако се 
наемат чрез фирма 
следва/могат да се 
отнесат по т. 8) 
 

договори  около 2 
% от 
общия 
бюджет 
До 15 лв. 
на 
страница 
и 200 лв. 
на ден за 
устен 
превод 

Не е 
стопанска 
дейност 
(доставка) 
по смисъла 
на ЗДДС 
 
Заплащане 
за положен 
труд по 
граждански 
договор) 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Граждански 
договори, 
- Сметки за 
изплатени суми 
 
 
 

 

8. Разходи за 
външни 
изпълнители  
 
(Доставки на 
услуги, 
предоставени от 
фирми) 
 
 
(лектори или друго 
като физически 

договори  около 20 
% от 
общия 
бюджет 

На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
-Платежен 
документ 
 
 
 
 
 
 
 
- Граждански 
договори, 
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лица - същото 
като при 
преводачески 
услуги) 

икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

- Сметки за 
изплатени суми 
 

9. Организационни 
разходи за 
провеждане на 
семинари  
 
 
 
 
(лектори или друго 
като физически 
лица - същото 
като при 
преводачески 
услуги)  

брой  около 7 
% от 
общия 
бюджет 
 

На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Фактури 
-Платежен 
документ 
 
 
 
 
 
- Граждански 
договори, 
-Сметки за 
изплатени суми 
 
 

 

10. Транспортни   около        
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разходи в страната 
и чужбина 

5% от 
общия 
бюджет 

10.1. За персонала 
по проекта = 
командировка с 
размер (съгласно 
Наредбата за 
командировки) 

   Не е 
стопанска 
дейност 
(доставка) 
по смисъла 
на ЗДДС 
 
Осигурява 
условия за 
изпълнение 
на  
служебни 
задължения 
на 
персонала  

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- Заповед за 
командировка, 
ведно с 
прилежащите към 
нея разходо-
оправдателни 
документи 
(фактури за 
закупено гориво, 
билети за 
обществен превоз)  

 

10.2. За участници 
в мероприятията  
 
 

   Разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати и 
същевремен
но не е 
свързан с 
персонала 
по проекта, 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- билети за 
обществен превоз 

 
- фактури за 
закупено гориво 
(разхода се 
определя 
пропорционално 
на изминатите 
километри от 
местоживееното 
на участника до 
мястото на 
провеждане на 
мероприятието и 
съобразно 
разходната норма 
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поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта  

на автомобила, 
използван за 
превоза)  

10.3. За участници 
в мероприятията  
 
(ако се ползва 
услуга на 
транспортна 
фирма и се отчетат 
с фактура 
следва/могат да се 
отнесат по т. 8 или 
по т.9) 

   На  
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати и 
същевремен
но не е 
свързан с 
персонала 
по проекта, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- фактури за 
транспортна 
услуга при 
организан и 
осигурен/нает от  
кандидата по 
проекта превоз 
 
- платежен 
документ  

 

11. Нощувки и   около        
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дневни в страната 
и чужбина  

10% от 
общия 
бюджет 

11.1. За персонала 
по проекта = 
командировка 
(съгласно 
Наредбата за 
командировки-
нямат лимит) 

   Не е 
стопанска 
дейност 
(доставка) 
по смисъла 
на ЗДДС 
 
Осигурява 
условия за 
изпълнение 
на  
служебни 
задължения 
на 
персонала  

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- фактура 
- платежен 
документ 

 

11.2. За участници 
в мероприятията 
 
 

   Разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати и 
същевремен
но не е 
свързан с 
персонала 
по проекта, 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- фактура 
-платежен 
документ 
 
фактура на 
името на 
физическото 
лице-участник, 
но създава 
предпоставки за 
злоупотреби, 
препоръчвам 
организирано 
наемане на 
места за 
нощувка 
(варианта е 
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поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта  

описан в т.11.3) 

11.3. За участници 
в мероприятията  
 
(ако се ползва 
услуга на фирма и 
се отчетат с 
фактура 
следва/могат да се 
отнесат по т. 8 или 
по т.9) 

   На 
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати и 
същевремен
но не е 
свързан с 
персонала 
по проекта, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- фактури за 
услуга при 
организани и 
осигурени от  
кандидата по 
проекта нощувки 
 
-платежен 
документ 

 

12. Такси за   около На Не се Не се Не се Не се - фактури  
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участие  
 

0.5% от 
общия 
бюджет 

основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

 
- билети за входна 
такса 

13. Държавни и 
нотариални такси 
за регистрация на 
МИГ  
 
 

  около 
0.5% от 
общия 
бюджет 
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13.1 Държавни 
такси  за 
регистрация на 
МИГ  
 

  Освободена 
доставка по 
ЗДДС 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

  

13.2. Нотариални 
такси  

  На  
основание  
чл.70, ал.1, 
т.2 от ЗДДС 
когато 
разхода е за 
осъществява
не на 
дейност, 
която не е 
стопанска 
(независима 
икономичес
ка дейност) 
за всички 
типове 
кандидати, 
поради 
което 
средствата 
следва да се 
възстановят 
по проекта 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Не  се 
финансира 
и по 
проекта, т.е 
следва да се 
покрие със 
средства, 
осигурени 
от 
кандидата 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит, ако е 
за 
нестопанска 
дейност 
(каквато е 
дейността 
по проекта),  
т.е. не се 
възстановяв
а чрез НАП, 
а следва да 
се 
възстанови 
по проекта 
 
 

Не се 
начислява и 
не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

- фактури  

14. Правни услуги  
 

  около 
1% от 

Освободена 
доставка по 

Не се 
начислява и 

Не се 
начислява и 

Не се 
начислява и 

Не се 
начислява и 

- Граждански 
договори, 
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(наети по 
граждански 
договори, ако се 
наеме фирма 
следва/могат да се 
отнесат по т. 8) 
 
 

общия 
бюджет 

ЗДДС  не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

не се ползва 
данъчен 
кредит 
 
Следва да 
се финан-
сира изцяло 
по проекта 

-Сметки за 
изплатени суми 
 
 
- фактури 
-платежен 
документ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА ЗА ОБЛАСТИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЧЕТИРИТЕ ЕКСПЕРТНИ ГРУПИ 
 
 
№ Вид на дейността  

(по чл. 3, ал. 1 от Наредбата) 
Групи експерти, ангажирани в дейността 

1 2 3 
1 Дейност №1  

проучвания в селските райони (териториални, социално-икономически анализи и др.) 
за целите на подготовката на стратегията за местно развитие; изграждане на бази 
данни; 

 Експерти от групи 1, 2 и 4 

2 

 

Дейност №2 
 
бучение, придобиване на умения, техническо и финансово обезпечаване (заплати, 
възнаграждения на експерти и др.) за състава/екипа, ангажиран в подготовката на 
стратегията за местно развитие; 

Експерти от групи 1, 2, 3 и 4 

3 

 

Дейност №3 
 
обучение на местни лидери за подхода ЛИДЕР; 

Експерти от групи 1, 3 и 4 

4 

 

Дейност №4 
 
учебни посещения за представители на потенциалните Местни инициативни групи 
(МИГ) или за представители на МИГ от другите страни - членки на Европейския съюз, 
за придобиване на практически знания за това, как се разработва и прилага стратегията 
за местно развитие; 

Експерти от групи 1, 2, 3 и 4 

5 Дейност №5 

работни групи и информационни събития за окуражаване на активното участие на 
населението в процеса за местно развитие; 

Експерти от групи 1, 2, 3 и 4 
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6 

 

Дейност №6 
 
информация, събития и семинари за информиране на местното население за 
предстоящата покана за избор на МИГ по подхода ЛИДЕР от ПРСР и за дискутиране и 
популяризиране на предложената стратегия за местно развитие; 

Експерти от групи 1, 2, 3 и 4 

7 

 

Дейност №7 

разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и 
публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие; 

Експерти от групи 1, 2 и 4 

8 

 

Дейност №8 
 
подготовка на формуляра и документите за кандидатстване на МИГ по покани за избор 
на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на земеделието и 
храните (МЗХ); 

Експерти от групи 2, 3 и 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ПОЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕТО ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИСА – ПО ВИДОВЕ И 
КОЛИЧЕСТВА 

 
1. Допустимо е офис-оборудване в размер на до 10% от стойността на допустимите разходи 
 
2.  Допустимо е закупуване само на софтуер - стандартен офис-пакет и антивирусен софтуер, съобразени с броя на закупените компютри 
и лаптопи 
 
3. Допустимо е офис-оборудване както следва: 
 

1 компютърна система (стационарен компютър и монитор) 
2 лаптоп до шест броя компютри (в т.ч. лаптопи) 
3 принтер до четири броя 
4 копирна машина до два броя  
5 скенер до един брой  
6 мултифункционално устройство - скенер, факс, принтер, копир до един брой  
7 телефон до един брой  
8 телефон/факс до един брой  
9 мултимедиен проектор до един брой  

10 екран до един брой  
11 мобилни телефони до два броя  
12 флипчарт до три броя  
13 фотоапарат до един брой  
14 видеокамера до един брой  
15 обзавеждане на работно място (бюро, стол, шкаф, контейнер)  до четири броя 
16 бюра до четири броя 
17 офис столове до четири броя 
18 шкаф за документи до четири броя 
19 каса за документи до един брой  
20 контейнер за бюро до четири броя 
21 маса за срещи до един брой  
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22 посетителски столове до двадесет броя  
23 машина подвързване спирала до един брой  
24 рутер до един брой  
25 климатик до един брой  
26 UPS до един брой  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
 
 

 
ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НА БАЗА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 

 
 
№ 
по 
ред 

Видове разходи Мерна единица Еединична цена с ДДС  
/в лева/ 

1 2 3 4 
Референтни цени за разходи по дейности 

км. по пътен лист  и съгл. 
наредба за командировките в 
страната (гориво) 

 1 Транспортни разходи в страната 

по документ (билети)  
2 Дневни в страната бр. дни и съгл. наредба за 

командир. в страната 
до 20,00 

3 Нощувки в страната бр. дни и съгл. наредба за 
командир. в страната 

до 60,00 

4 Разходи за наемане на чуждестранен лектор на ден до 500,00 
5 Допълнителни външни експерти, лектори на ден до 200,00 
6 Допълнителни външни изпълнители (анкети, интервюта) на ден до 150,00 
7 Наем зала на ден до 300,00 
8 Наем техника на ден до 150,00 
9 Семинари, раб.срещи и т.н (копиране, кетъринг /само кафе-

паузи или кафе-паузи и обяд/, наем зала, материали за 
обучение) 

на обучаем за ден до 80,00 

10 Храна и кафе паузи за работните срещи, семинари, обучения в 
човекодни 

човекодни до 35,00 

11 Кафе пауза при информационни събития, фокус групи и др.-
кафе, напитки, дребни сладки 

човекодни до 15,00 
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12 Копирни услуги брой страници до 0,15 
13 Външен изпълнител провеждане на семинари за услуга до 3 600,00 
14 Външен изпълнител обучение на екипа за услуга до 2 800,00 
15 Външен изпълнител обучение на местни лидери за услуга до 9 000,00 
16 Външен изпълнител проучвания териториални, социални, 

икономически и др. 
за услуга до 20 000,00 

17 Външен изпълнител подготовка и поддръжка на база данни за услуга до 4 000,00 
18 Външен изпълнител за популяризиране и визуализация на 

проекта 
за услуга до 2 000,00 

19 Външен изпълнител за изготвяне и входиране на проект за услуга до 9 600,00 
20 Външен изпълнител организация задгранично пътуване за услуга, по документ  
21 Транспортни разходи в чужбина - самолетни и др. билети по документ  
22 Транспортни разходи в чужбина - местен транспорт по фактура, с отразен № на 

договора, доклад и/или документ 
от посетен МИГ в чужбина  

 

23 Транспортни разходи в чужбина - собствен транспорт съгласно Наредбата за 
командировките в чужбина, 
доклад и/или документ от 
посетен МИГ в чужбина 

 

24 Нощувки в чужбина бр. дни и съгласно Наредбата за 
командировките в чужбина  

 

25 Дневни в чужбина бр. дни и съгласно Наредбата за 
командировките в чужбина  

 

26 Разходи за преводачески услуги бр.дни  до 240,00 
27 Разходи за преводачески услуги бр. страница до 20,00 
28 Разходи за информационни кампании/медийно отразяване на 

проекта 
общо до 1 500,00 

29 Външен изпълнител - интернет страница и лого за услуга до 1 800,00 
30 Външен изпълнител - изработване и монтаж на табели/табла за услуга до 1 200,00 
31 Външен изпълнител – подготовка на информационна брошура 

и др. материали за печат 
за услуга до 1 600,00 
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32 Стикери, листовки, анкетни карти брой до 0,60 
33 Брошури,бюлетини,дипляни и плакати (50/70) брой до 5,00 
34 Рекламен постер и обяви брой до 10,00 
35 Излъчване в медидии-рубрика кабелна телевизия брой до 200,00 
36 Публикации в местен/ областен вестник брой до 250,00 
37 Филм за лидер брой до 2 000,00 
38 Отпечатване на стратегия за местно развитие брой до 6,00 

39 Държавни, нотариални такси брой до 500,00 
40 Правни услуги за услуга до 2 300,00 
41 Такси за участие в изложения, форуми, конференции брой до 350,00 

Референтни цени за разходи за персонала по проекта 
42 Разходи за заплащане на експерт 1 на ден  до 200,00 
43 Разходи за заплащане на експерт 2 на ден  до 200,00 
44 Разходи за заплащане на експерт 3 на ден  до 200,00 
45 Разходи за заплащане на експерт 4 на ден  до 200,00 
46 Разходи за заплащане на персонал (координатор) на ден  до 200,00 
47 Разходи за заплащане на персонал (технически асистент) на месец  до 800,00 
48 Транспортни разходи км. по пътен лист  и съгласно 

Наредбата за командировките в 
страната (гориво) или по 
документ (билети) 

 

49 Дневни  бр. дни и съгласно Наредбата за 
командировките в страната 

до 20,00 

50 Нощувки бр. дни и съгласно Наредбата за 
командировките в страната  

до 60,00 

Референтни цени за разходи за офис-оборудване и консумативи 
51 Компютърна система (стационарен компютър и монитор) бр.  до 1 800,00 
52 Лаптоп бр. до 2 000,00 
53 Принтер бр. до 600,00 
54 Копирна машина бр. до 2 500,00 
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55 Скенер бр. до 400,00 
56 Мултифункционално устройство - скенер, факс, принтер, 

копир 
бр. до 1 000,00 

57 Телефон бр.  до 70,00 
58 Телефон/факс бр. до 360,00 
59 Мултимедиен проектор бр. до 3 000,00 
60 Екран бр. до 360,00 
61 Мобилни телефони бр. до 150,00 
62 Флипчарт бр. до 300,00 
63 Фотоапарат бр. до 800,00 
64 Видеокамера бр. до 1 000,00 
65 Обзавеждане на работно място (бюро, стол, шкаф, контейнер)  бр. до 1 500,00 
66 Бюра бр. до 300,00 
67 Офис столове бр. до 150,00 
68 Шкаф за документи бр. до 350,00 
69 Каса за документи бр. до 500,00 
70 Контейнер за бюро бр. до 175,00 
71 Маса за срещи бр. до 1 000,00 
72 Посетителски столове бр. до 70,00 
73 Кошчета бр. до 10,00 
74 Калкулатор бр. до 30,00 
75 Машина подвързване спирала бр. до 350,00 
76 Рутер бр. до 220,00 
77 Флаш памет бр. до 40,00 
78 Климатик бр.  до 1 800,00 
79 UPS бр. до 300,00 
80 Разходи за оперативното функциониране на офиса за месец до 250,00 
81 Интернет услуги за месец до 30,00 
82 Телефонни услуги за месец до 150,00 
83 Ел. eнергия (без отопление) за месец до 50,00 
84 Вода за месец до 20,00 
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85 Отопление, включително с ел. eнергия за месец до 150,00 
86 Счетоводни услуги-абонамент за месец до 300,00 
87 Канцеларски материали-офис консумативи за месец до 100,00 
88 Софтуер ms office стандартен пакет бр. до 400,00 
89 Софтуер антивирусен бр. до 165,00 

Референтни цени за разходи на човекоден 
90 Обучение без обяд с кафе-паузи  от 5,00 до 20,00  
91 Обучение с обяд и с кафе-паузи  от 20,00 до 40,00 
92 Организационни разходи за провеждане на срещи и обучения 

на обучаем (копиране, кетъринг (само кафе-паузи или кафе-
паузи и обяд), наем зала, материали за обучение) 

 от 40,00 до 70,00 

93 Материали за участници в обучение  от 5,00 до 20,00 
    
Посочените в таблицата референтни цени са препоръчителни.  
При отклонение от тях, в посока увеличение, кандидатът следва да представи детайлна обосновка за необходимостта от по-
високата стойност на разхода. 
Таблицата е изготвена по данни, получени на извадков принцип от всички 77 проекта, преминали проверките за административно 
съответствие и допустимост и след съгласуване с всички членове на комисията за избор. Проектните предложения са получени в МЗХ 
по първата покана за набиране на проектни предложения по подмярка 431-2 на ПРСР за периода 18.06.2008 г. - 18.09.2008 г. 
Проверени бяха 26 проекта (при отчитане отдалечеността на обхванатите територии от гр. София, наличие или липса на пилотни 
проекти преди публикуване на обявата и реално посочени цени в проектите). За по-голяма прецизност маргиналните стойности 
(необосновано високи и нереално ниски) не са взети предвид при анализа.  
 
 
 
 
 


