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

 

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на „МИГ СРЕДЕЦ” 

 

 

Период на отчитане 

01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

Номер на договора за изпълнение на 

стратегия за ВОМР 

РД 50-192/29.11.2016 г. 

ЕИК на МИГ 

175922438 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

Гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Лиляна Димитрова” 1, 

ет. 2 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

Димо Иванов Найденов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

lider_sredets@abv.bg 

0882881359 

0882881358 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

  
 

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

селските райони” 
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1. Управление на Местната инициативна група. 

През отчетния период  настъпиха следните промени в органите за управление: 

  

1.1. Управителен съвет 

1.1.1. Представителя на Община Средец - Божидар Божинов бе заменен с  Иван 

Жабов на основание Решение № 283/24.02.2018 г. на Общински съвет Средец, 

Решение №16/30.05.2017 г. от редовно заседание но ОС на „ МИГ Средец“,  

Решение от 02.01.2018 г. на Бургаски окръжен съд и одобрен от УО на ПРСР с 

писмо с изх. № 91-505/17.04.2018 г.; 

1.1.2. Прекратяване на членството на НЧ „Пробуда 1897“ с представител |Кета 

Кънева  и избиране на нов член – Сдружение волейболен клуб „ Странджа“ с 

представител Петър Гайдов. Промените се осъществиха с Решение 

№1/05.02.2018 г. на НЧ „ Пробуда 1897“, Решение №19/07.03.2018 , Решение 

№ 20/07.03.2018 г. на ОС „ МИГ Средец“  и отразена промяна в Агенцията по 

вписванията(Търговски регистър).Промяната е одобрена от УО на ПРСР с 

писмо с изх.№ 19-19-2-01-8/15.06.2018 г.; 

 

1.2. Общо събрание 

1.2.1. Прекратяване членството на „Дива Прим“ ЕООД с представител Пламен 

Иванов и приемане на нов член Пламен Иванов – земеделски производител на 

основание Заявление  от Пламен Иванов –Управител на „ Дива – Прим“ ЕООД 

от 06.02.2018 г., Решение 21/07.03.2018 г. и Решение №22/07.03.2018 г на ОС „ 

МИГ Средец“ . Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-

2-01-8/15.06.2018 г. 

 

1.2.2. Преобразуване на член от ОС – ДП  „Опитна станция по земеделие – Средец“  

с ЕИК 200451464 с представител  в „ МИГ Средец“  Надя Палова е 

преобразуван   в „ Научен център по земеделие – Средец“, вписан в Регистър 

Булстат с ЕИК 177259205 на основание Закона за Селскостопанска академия, 

обнародван в Държавен вестник бр.22/13.03.2018 г.  с представител в „МИГ 

Средец“ с Надя Палова, уведомително писмо до „ МИГ Средец“ от 02.05.2018 

г. Промяната е одобрена от УО на ПРСР с писмо с изх.№ 19-19-2-01-

8/28.06.2018 г. 

 

През отчетния период  СНЦ „МИГ Средец“  извърши пререгистрация в 

Търговския регистър , съгласно нормативните изисквания. 

 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

През отчетния период в състава на персонала   на СНЦ „МИГ Средец“  промени не са 

настъпили. 

 

Персонал : 

1.Русанка Георгиева Лапова – Изпълнителен  директор; 

2.Стоянка Тодорова Иванова- експерт по прилагане Стратегията за ВОМР; 

3.Тодорка  Иванова Кънчева-счетоводител. 

 

3. Реализирани дейности: 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 
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През периода са извършени разходи за възнаграждения и осигуровки на  персонала 

съгласно одобрения бюджет за 2018 г. от УО на ПРСР със Заповед № РД 09-

102/14.02.2018 г. 

3.1.2. Непреки  разходи: 
През отчетния период са извършени следните непреки разходи за : 

1. Разходи за наем офис  - Договор за отдаване  под наем на общински обект от 

дата: 23.02.2016 г.; 

2. Електроенергия и вода; 

3. Телефон;  

4. Пренос на данни и интернет -Договор № РД 50-192-10/02.01.2018г. с „ДЖИ-

ТЕХ 3” ЕООД и Анекс от 02.05.2018 г.; 

5. Пощенски и куриерски услуги; 

6. Доставка на офис консумативи и канцеларски материали; 

7. Подновен  е електронния  подпис. 

8. Други:  

• Правна защита и съдействие - подготовка на промяна и вписване на 

промени в Бургаски окръжен съд(Договор № 6/05.01.2018 г. ,Сер.В № 

0000074556).  

• Обслужване от Служба по трудова медицина на „ МИГ Средец”  от  „СТМ 

ЕВРО- БУЛМЕДИК” ООД  - Договор № 3141- IІІ/ 05.04.2018 г. и Анекс  от 

05.04.2018 г.; 

• Измерване на факторите на работната среда по ежегоден параметър на 

контрол „Осветеност“  от фирма „Фактор инженеринг“ ЕООД ; 

 

3.1.3. Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя 

свързани с прилагане на стратегията: 

През отчетния период е извършена оценка от КППП по една процедура в ИСУН за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-

МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот„  по мярка 2.9.3 от СВОМР, ОП РЧР 2014-2020. 

Извършен е разход за Секретар - Лена Радева  (Договор №РД 50-192-12-1/ 29.03.2018 

г.) и трима членове с право на глас – Таня Божинова (Договор № РД 50-192-12-2/ 

29.03.2018 г.),  Васка Каптебилова(Договор № РД 50-192-12-3/29.03.2018 г.) и с Слава 

Бахчеванска(Договор № РД 50-192-12-4/29.03.2018 г.), които са оценили постъпилото 

един брой  проектно предложение.  

3.1.4. Други текущи разходи: 

 

1. Разходи за командировки на  екипа  и членовете на Колективния върховен 

орган на „МИГ Средец“  включително и разходи за участие в дейности на 

Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони 

 

• Председателя на УС, инж. Димо Найденов взе участие  на 26.03.2018г. и 

27.03.2018 г. в  Двудневна среща-семинар на тема: „Инструменти за развитие 

на Местните инициативни групи, местните общностите и територии”, 

организирана от СНЦ „ България Трейнинг“, „ Агритур“ ЕООД и Асоциация „ 

„Българска национална ЛИДЕР мрежа“ в Парк-хотел „Москва“ , София; 

• Персонала  и Председателя на УС от 04.06. до 07.06 2018 г. взеха участие в 

Международна конференция „ Бъдещето на подхода ЛИДЕР 2020+“ в Албена, 

организирана МЗХГ, Европейска ЛИДЕР асоциация за развитие на селските 

райони и Асоциация „ „Българска национална ЛИДЕР мрежа“;  
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• Председателя на УС, инж. Димо Найденов участва в Конференция по ЛИДЕР 

(2014-2020) в Германия, провинция Бавария, гр. Баххерн на Вьортзее в 

периода 05.07.2018 г. до 07.07.2018 г. вкл. ; 

• Други  командировки  свързани с прилагане на СВОМР. 

 

2. Разходи за закупуване на офис техника , в това число правен и счетоводен 

софтуер и офис оборудване и обзавеждане  

 

През отчетния период  „ МИГ Средец“ извърши:  

• Закупуване и доставка на 4броя офис  стола за работно място, чрез  Договор № 

РД -50-192-12/01.06.2018 г. „ Закупуване и доставка на  офис столове за 

работно“ с   Изпълнител „КЛАМЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 

 

• Актуализация на Счетоводен софтуер- модул актуализация, чрез Договор от 

15.08.2018 г. „За актуализация и обслужване на програмни системи. Кадри и 

работни заплати/ТРЗ/, Счетоводна информационна система в „СНЦ Местна 

инициативна група Средец“ с Изпълнител „ПЕРФЕКТ СОФТ ЕКСПЕРТ“ 

ЕООД. 

 

3. Техническо обслужване на автомобила: 

 

През отчетния период „МИГ Средец“ извърши следните разходи свързани с 

автомобила „Мазда“  с рег. № А 31 - 06 МВ, собственост на „МИГ Средец“:  

 

• Закупуване на Винетен стикер;  

• Застраховане на автомобила – „Гражданска отговорност“;  

• Годишен технически преглед; 

• Техническо обслужване на автомобила – смяна на акумулатор и  сезонна 

подмяна на гуми. 

 

4. През отчетния период  са извършени и разходи за застраховане на 

дълготрайни активи; 

 

През отчетния период  не са извършени разходи за такси за участия на персонала в 

обучения. 

 

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): 

 

1. Eдно проучване на тема: „Проучване на териториалния потенциал на „МИГ 

Средец“ и нагласите за производство и маркетинг на местни продукти в 

контекста на популяризирането и прилагането на Стратегията за ВОМР като 

инструмент за развитие на конкурентноспособна местна икономика”, съгласно 

Договор № РД 50-192-11/02.04.2018 г. с  Изпълнител Михаил Желязков 

Мусов, Доктор по икономика 

 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

1. Поддръжката  на интернет страницата на „МИГ Средец”- www.mig-sredets.eu  

се осъществява с Договор № РД 50-192-9/02.01.2018 г. с  „ДЖИ-ТЕХ 3” ЕООД 

и Анекси от: 01.03.2018 г. и 02.05.2018 г.; 
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2. Изготвени и публикувани са три статии  в регионален ежедневник  

„Черноморски фар”  на основание сключен Договор № РД 50-192-8/23.01.2018 

г. за  информиране на местната общност, както следва : 

 

•••• 25 януари  2018  г. брой 17 – Покана  за прием на проектни предложения по 

мярка2.9.3, процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-

МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот“  ; 

 

•••• 21ноември 2018  г., брой  219 – Покана за участие на местната общност в 

информационни семинари ; 

 

•••• 05 декември 2018 г., брой 229 - Покана за участие на местната общност в 

информационни срещи . 

 

3. На основание  Договор № РД 50-192-16/12.11.2018 г. „Изготвяне и 

отпечатване на печатни информационни материали“ с Изпълнител  

„БУРГАСКИ ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД, са  изготвени  и отпечатани 

следните печатни информационни материали: 

•••• Дипляна  – А4, тираж 1,  количество - 500 броя; 

•••• Информационен бюлетин – брой 1, тираж1, количество – 300 бр.; 

•••• Информационен бюлетин – брой 2, тираж1, количество – 300 бр.; 

 

4. На основание  Договор № РД 50-192-13/25.09.2018 г. „Изработка и доставка на 

рекламни материали към  Стратегия за ВОМР на МИГ Средец“ с Изпълнител 

„БУРГАСКИ ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД, са  изработени и доставени  

следните рекламни материали: 

•••• Работен бележник, количество -  100 бр.; 

•••• Календари  - 150 бр.; 

•••• Блокнот 100 листа , формат А5 – 100 бр.; 

•••• Блокнот 100 листа , формат А4 – 100 бр.; 

•••• Флаш памет USB – 100 бр.; 

•••• Химикалки – 200  бр.; 

•••• Рекламни фланелки – 150 бр. 

 

• 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. 

1. Организиране  и провеждане на  едно двудневно  обучение за  местни лидери 

от територията на „МИГ Средец” на тема: „Управление, изпълнение и 

отчитане на проекти”. Обучението се организира и проведе на 15.10. и 16.10. 

2018 г. в град Средец, чрез Договор № РД 50-192-14/25.09.2018 г. 

„Организиране  и провеждане на  обучение за местни лидери  на тема: 

„Управление, изпълнение и отчитане на проекти” с Изпълнител 

„КОСТАДИНОВ БГ“ ЕООД. В обучението взеха участие 22 участници . 

 

2. Организиране  и провеждане на информационни семинари, както следва: 

 

•••• Два  информационни семинара на тема: „ Изпълнение на Стратегията за 

ВОМР  към настоящия момент. Презентиране на проекти от бенефициенти с 
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реализирани проекти и проекти в процес на изпълнение. Споделяне на опит, 

проблеми и трудности при кандидатстване и изпълнение на проекти. 

Семинарите се проведоха на следните дати: Първи семинар - 27.11.2018 г. в 

гр. Средец; втори семинар -  28.11.2018 г. в гр. Средец . Общо в двата 

семинара участваха 43 участници; 

  

•••• Един  информационен семинар с представителите на ромската общност в гр. 

Средец на тема: „Запознаване с насоките за кандидатстване по процедурите с  

прием от декември месец“. Семинара се проведе на 29.11.2018 г. В семинара 

взеха участие 13 участници. 

Трите информационни семинара се организираха и проведоха, чрез Договор № РД 

50-192-15/05.11.2018 г. „Организиране  и провеждане на информационни семинари за 

местни лидери  и представители на уязвимите групи ” с Изпълнител „КОСТАДИНОВ 

БГ” ЕООД 

 

3. Организиране на осем(8) информационни срещи за най- малко десет 

участници на среща на тема: Информиране на местната общност за 

отворените приеми по мерки от стратегията за ВОМР в ИСУН 2020. 

Презентиране на Насоките за кандидатстване по процедури : 

1.  № BG06RDNP00119.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства“; 

2. № BG06RDNP001-19.178 „МИГ Средец-Подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

3. №BG06RDNP001-19.168 „МИГ Средец - подмярка 7.2 ”Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони”. 

 

Информационните срещи се състояха на:  

• 11.12.2018 г. в  гр. Средец , участвали 13 участници; 

• 12.12.2018 г. в  с.Факия, участвали 14 участници;  

• 13.12.2018 г. в   гр. Средец, участвали 14 участници; 

• 14.12.2018.г. в гр. Средец , участвали 11 участници; 

• 17.12.2018 г. в с. Момина църква, участвали 15 участници;  

• 18.12.2018 г. в гр. Средец , участвали 11 участници;  

• 19.12.2018 г. в с.Загорци, участвали 14 участници;  

• 20.12.2018 г. в с. Дюлево, участвали 10 участници. 

 

 Осемте информационни срещи се организираха и проведоха, чрез Договор №  РД 50 

192-17/03.12.2018 г. „Организиране и провеждане на информационни срещи за 

местни лидери  и представители на уязвимите групи ”  с Изпълнител 

„КОСТАДИНОВ БГ“  ЕООД. 

 

През отчетния период  във връзка с отворения прием по процедура за подбор на 

проекти № BG05M9OP001-2.015 „ВОМР-МИГ СРЕДЕЦ - За по-добър живот“,  

мярка 2.9.3 от СВОМР, ОП РЧР 2014-2020 без да се извършва разход се 

осъществиха един семинар в гр. Средец и  пет информационни срещи в селата  
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Факия, Дебелт, Драчево, Буково, Бистрец  и всяка сряда бе ден на отворените 

врати с цел консултиране.  

 

 
Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период/01.01. - 31.12.2018г./ 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/запове

д за одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на 

дейността 

Единиц

а 

мярка 

Брой 

единиц

и 

Единич

на 

цена, 

лв. 

Обща 

стойност 

на 

планиран

ите 

разходи, 

лв. 

Извър

шване 

на 

дейнос

тта 

ДА/НЕ 

Обща 

стойност на 

извършените 

разходи 

съгласно 

подадени 

заявки за 

плащане, лв. 

Изплатен

а 

финансов

а помощ, 

лв. 

    I 
    Текущи разходи 

        
    лв.                     82 888.05         60 731.06 30 666.67 

1 

Разходи за заплати, 

както и задължителни 

по силата на 

нормативен акт 

разходи за социални и 

здравни осигуровки за 

персонала, 

обезщетения за 

временна 

неработоспособност и 

други, дължими от 

работодателя 

Изпълнителен 

директор 
месец 12 1 345.00 16 140.00 да 16 140.00 8 070.00 

Есперт по 

прилагане на 

Стратегия 

ВОМР 

месец 12 1 325.00 15 900.00 да 15 900.00 7 950.00 

Счетоводител месец 12 662.50 7 950.00 да 7 949.95 3 975.00 

Осигурителни 

вноски  от 

работодател 
месец 12 611.85 7 342.20 да 7 342.19 3 783.06 

2 

Непреки разходи  Непреки разходи 

съгл. чл.9, ал.2, т. 

3,5,6,8,10,12,18 

 

година 1 7 099.00 7 099.00 да 5 896.87 2 806.48 

3 

Разходи за 

възнаграждения и 

осигуровки, дължими 

от работодателя на 

експерти, свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, външни 

експерти и други); 

Председател 

КИП 

човекод

ен 
36 92.40 3 326.40 да - - 

Секретар КИП 
човекод

ен 
36 92.40 3 326.40 да 92.40 92.40 

Оценители на 

проекти,участва

щи в КИП - 3 чл 

брой 

оценени 

проекти 

23 300.00 6 900.00 да 200.00 200.00 

Външни 

експерти 

човекод

ен 
15 133.90 2 008.50 не - - 

4 

Разходи за 

командировки на 

екипа и членовете на 

колективния върховен 

орган на МИГ съгласно 

Наредбата за 

командировките в 

страната, приета с 

Постановление № 72 

на Министерския 

съвет от 1986 г. 

 година 1 4 567.42 4 567.42 да 3 050.21 330.42 

5 

Разходи за закупуване 

на офис техника, в т. ч. 

правен и счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

 

Закупуване и 

доставка на 

офис столове за 

работно място 

 

брой 4 150.00 600.00 да 600.00 600.00 

Счетоводен 

софтуер- модул 

актуализация 
брой 1 378.13 378.13 да 378.13 - 

6 

Разходи за техническо 

обслужване и годишни 

винетни такси за лек 

автомобил, закупен по 

реда на тази наредба и 

Винетен стикер, 

годишен 

технически 

преглед, 

година 1 1 100.00 1 100.00 да 281.63 243.63 
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Наредба № 23 от 2009 

г.; 

техническо 

обслужване – 

текущо, масла, 

смяна на гуми 

7 

Разходи за 

застраховане на 

закупени след 

подписване на 

договора за 

изпълнение на 

стратегия дълготрайни 

материални активи по 

реда на тази наредба, 

както и на такива, 

закупени по реда на 

Наредба № 23 от 2009 

г. до срока, определен 

за задължително 

застраховане съгласно 

същата наредба; 

 година 1 2 000.00 2 000.00 да 222.09 222.09 

8 

Разходи за обучения 

на екипа и членовете 

на колективния 

върховен орган във 

връзка с прилагането 

на стратегията за 

местно развитие; 

Такси за участие  

в обучения за 

персонала на 

МИГ 

брой 

таски 
4 300.00 1 200.00 не   

9 

Разходи за участие на 

МИГ в дейности на 

Националната и на 

Европейската селска 

мрежа за развитие на 

селските райони 

 година 1 1 600.00 1 600.00 да 1 299.69 1 299.69 

11 

Финансови разходи, в 

т. ч. банкови такси за 

управление на сметки, 

такси за издаване на 

изискуеми документи 

Банкови такси, 

липса на 

задължения към 

общините, 

свидетелства за 

съдимост  и др. 

изискуеми 

документи 

година 1 1 450.00 1 450.00 да 1 377.90 1 093.90 

II 

Разходи за популяризиране на 

стратегията за ВОМР на 

територията на нейното 

изпълнение  

    

лв.      21 474.30     20 066.80 5 084.90 

1 

Разходи за 
проучвания и анализи 
на съответната 
територия 
(териториални, 
икономически, 
социални и други 
анализи и проучвания 

 

 

 

 

 

 

брой 

 

 

1 

 

 

 

 

4 010.00 

 

 

 

 

4 010.00 

 

 

да 

 

 

4 010.00 

 

 

4 010.00 

  

 

За поддръжка 

на интернет 

страница 

 

месец 

 

12 

 

145.40 

 

1 744.80 

 

да 

 

1744.80 

 

872.40 

2 

Разходи за 

популяризиране, 

информиране и 

публичност: 

За създаване и 

реализиране на 

публикации в 

печатни и 

електронни 

медии и 

излъчвания в 

радио- и 

телевизионни 

медии на покани 

за организирани 

брой 9 230.00 2 070.00 да 662.50 202.50 
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събития и други, 

свързани с 

популяризиране 

дейността на 

МИГ 

  

Изготвяне и 

отпечатване на 

печатни и 

информационни 

материали 

       

  
Дипляна – 

тираж 1 
брой 500 0.60 300.00 да 300.00 - 

  

Информационен 

бюлетин – 2 

броя с по 1 

тираж от 300 бр. 

брой 600 3.20 1 920.00 да 1 920.00 - 

  

Изработка и 
доставка на 
рекламни 
материали  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Работен  

Бележник с дати 

- настолен 

брой 100 10.00 1 000.00 да 

 

 

999.96 

 

- 

Календари брой 150 5.39 808.50 да 808.50 - 

Блокнот 100л.- 

А-5 
брой 100 5.10 510.00 да 510.00 - 

Блокнот 100л.- 

А-4 
брой 100 5.10 510.00 да 510.00 - 

Флаш памет с 

надпис 
брой 100 17.41 1 741.00 да 1740.96 - 

Химикали брой 200 2.60 520.00 да 520.08 - 

Рекламни 

фланелки- 

цветни 

брой 150 13.80 2 070.00 да 2 070.00 - 

 

Разходи за 

организиране на 

обучения, семинари 

и информационни 

срещи за местни 

лидери и 

представители на 

уязвими групи, 

свързани с 

подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на проекти 

и други, свързани с 

популяризиране на 

стратегията за 

ВОМР и прилагане 

на подхода. 

Обучение за 
местни 
лидери 
„Управление, 
изпълнение и 
отчитане на 
проекти” – 
двудневно – 
за мин. 20 
участника 

брой 1 1 620.00 1 620.00 да 1 620.00 - 

3  
Информационни 
срещи(за мин. 10 
души) 

брой 8 210.00 1 680.00 да 1 680.00 - 

  

Инф.семинари - 

( за мин.  20 

души) 
брой 2 380.00 760.00 да 760.00 - 

Инф. семинар( 

за мин.10души ) 
брой 1  210.00 210.00 да 210.00 - 

ОБЩООБЩООБЩООБЩО    104362.35   80 797.86     35 751.57 
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Таблица 2 - Индикатори 

 

 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

 

През отчетния период не се  появиха  проблеми при изпълнението на дейностите . 

 

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

приложимо).    

 

НП 

 

 

 

Дата: 24.01.2019 г. 

Представляващ МИГ: …………………………….. 

Инж. Димо Найденов 

Председател на УС  

на „МИГ СРЕДЕЦ” 

 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

10 - 12  22 

Брой на участниците в 

обучения 
6 - 16 - 22 

Брой на участниците в 

семинари и 

информационни срещи 

- 46 - 112 158 


