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

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ - АЙТОС” 

 

 

Период на отчитане 
 

01.01.2018 – 31.12.2018г. 

Номер на договора за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 

РД 50 – 146/ 21.10.2016г. 

ЕИК на МИГ 

 

147263016 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

ул. „Васил Левски“ №2  

п.к. 8500, гр.Айтос,  

община Айтос, област Бургас,  

Република България 

Председател на Управителен орган 

/ представляващ МИГ 

 

Стоян Иванов Стоянов 

Председател на УС на МИГ-Айтос 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

моб.тел. +359 886881212 

e-mail: mig_aytos@abv.bg 

www.mig-aytos.com 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за 
ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в 
състава (ако има такива)  
 

 Промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

През 2018 година са извършени следните промени, засягащи управлението на 

стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос 

o Сключено е Допълнително споразумение за промяна в СВОМ с N РД 50-

146/30.03.2018 между УО  на ПРСР 2014-2020 и Сдружение „Местна 

инициативна група – Айтос“  

o С решение на Общото събрание, проведено на 7 май 2018 са одобрени  

промени в Стратегията за ВОМР, които са  одобрени от  УО на ПРСР 2014-

2020 и е подписано Допълнително споразумение N РД50-146/23.08.2018 

год. 

 Промени в устава на СНЦ „МИГ-Айтос“ 

С решение на Общото събрание, проведено на 7 май 2018 година е извършена 

промяна в Устава на СНЦ „МИГ-Айтос“, касаеща представителството на СНЦ 

„МИГ-Айтос. С направените промени Сдружението се представлява от Председател 

и Заместник – председател/и ( заедно и поотделно). 

 Промени в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Айтос“ 

На основание, постъпило Заявление от управителя на „ТОНИ-16“ ЕООД, ЕИК 

200014030 от 26.02.2018 година е прекратено членството на „ТОНИ-16“ ЕООД с 

представител Петър Иванов Димов, стопански сектор. 

На основание Заявление на управителя на „Информ-консулт 2000“ ЕООД, ЕИК 

102654252 от 27.02.2018 година е прекратено членство на  „Информ-консулт 2000“ 

ЕООД  с представител Ивелина Иванова Георгиева, стопански сектор. 

С решение на Управителния съвет на МИГ-Айтос от 02 март 2018 година за член на 

Общото събрание на МИГ е прието търговско дружество“ Евелир“ ЕООД, гр.Айтос, 

ЕИК 203598206 ул.“ Христо Ботев“№7 . За представител в Общото събрание на МИГ, 

с решение на собственика на капитала е определена Елена Димитрова Тюлекова, 

стопански сектор. 

Със същото решение за член на Общото събрание на МИГ е прието и търговско 

дружество „Алтес Хаус“ ЕООД, гр.Айтос, ЕИК 204428783, ул.“ Христо Ботев“№7. За 

представител в Общото събрание на МИГ, с решение на собственика на капитала е 
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определена Димитринка Тодорова Паскалева. За представител в Общото събрание на 

МИГ,с решение на собственика на капитала е определена Димитринка Тодорова 

Паскалева, стопански сектор. 

Актуалният списък на членовете на Общото събрание е публикуван на интернет- 

страницата на МИГ Айтос – www.mig-aytos.com . 

Извършените промени в Общото събрание и неговия състав не нарушават 

съотношението между представителите на отделните сектори - публичен, 

нестопански и стопански. 

 Промени в Управителен съвет на МИГ-Айтос 

Управителният съвет на МИГ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. 

С направените промени в Устава на сдружението, с протоколно решение от 

03.09.2018 г., Управителният съвет  избра за свой Заместник - председател г-н Милен 

Георгиев Лазаров. Промяната е отразена в Публичния регистър на Агенцията по 

вписванията, съгласно ЗЮЛНЦ. 

Няма промяна в състава на Управителния съвет за отчетния период.  

Актуалният списък на членовете на Управителния съвет е публикуван на интернет- 

страницата на МИГ Айтос- www.mig-aytos.com . 

Промени в седалището и офиса на МИГ през отчетния период няма. 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, 
които засягат екипа, ако има такива и т.н.  

 

Основният екип, ангажиран в процеса на прилагане на СВОМР се състои от следните 
четири позиции: 
 

1.Изпълнителния директор на МИГ „Айтос“ се избира от Управителния съвет. 
Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в 
трудовия му договор. Изпълнителният директор, при упълномощаване от страна на 
Председателя на УС, представлява Сдружението в страната и чужбина, включително 
пред държавни органи, институции и учреждения и др. Той управлява програмната и 

финансовата дейност на Сдружението, сключва договори, предлага на УС за избор 
щатния състав, бюджета и програмата на Сдружението, включително Стратегия за 
ВОМР, както и отчетите, докладите и заявките за плащане, свързани с нейното 
прилагане.За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния 
съвет и Общото събрание съгласно одобрените и подписани длъжностни 
характеристики  

Изпълнителния директор има координиращи и ръководни функции по целия процес 
на реализация на Стратегията за ВОМР.  

 

2. Експерт прилагане на Стратегия за ВОМР. Той  има основна роля и участие в 
прилагането на Процедурата за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ и 
в частност участие в процесите по: информиране на местната общност; подпомагане 
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на участниците в процеса по подаване на заявления за подпомагане, изпълнение на 
проектите, подаване на заявки за плащане; проверка административното 
съответствие и допустимост на заявленията за подпомагане; наблюдение оценка и 
мониторинг на проектите и на самата Стратегия за ВОМР; провеждането на обучения 
за местни лидери и др.). 
 

3. Експерт „Административни дейности“ извършва и отговаря за част от 
административната работа на Звеното за администриране на проекти по съгласуване 
и публикуване на поканите за прием, приемане и регистрация на заявленията за 
подпомагане в ИСУН, в електронния регистър и в системата база данни на МИГ. Той 
има и подпомагащи и координиращи функции по административната дейност на 
организацията и отговаря за организирането изпълнението и отчитането на всички 
дейности на МИГ по под мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, 

включително и по обявяването и провеждането на обществените поръчки на МИГ 

„Айтос“, съгласно ЗОП, във връзка с управлението на финансовите средства на МИГ 

 

4.Счетоводител. Финансово-счетоводната дейност на МИГ се извършава от 
счетоводител нает на 4 часов работен ден, който е  пряко отговорен за пълното 
водене на счетоводството на МИГ, за осъществяване на финансови консултации и 
финансов контрол по отношение на дейностите по под мярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на Стратегия за ВОМР“). 

 

През периода на доклада  са извършени следните промени в екипа на МИГ Айтос. 

1. С писмо изх.  № 95 от 08.03. 2018 година до УО на ПРСР  е поискана промяна 

на изпълнителния директор на МИГ г-н Георги Илиев Митев с г-жа Ивелина 

Иванова Георгиева , отговаряща на изискванията на  чл.13, ал.3 от Наредба № 

22 от 2015 година на МЗХГ, считано от 8 март 2018 година. С Доклад  №93-

3122/25.04.2018 г. на Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 е одобрена 

смяната на изпълнителния директор Георги Илиев Митев с Ивелина Иванова 

Георгиева. 

2. С писмо изх. № 99 от 04.04.2018 година  до УО на ПРСР  е поискана промяна 

на счетоводителя на МИГ г-жа Антоанета Георгиева Димова с г-жа 

Димитрина Иванова Арнаудова, отговаряща на изискванията на  Наредба № 

22 от 2015 година на МЗХГ, считано от 29 март 2018 година. С Доклад №93-

4145/28.05.2018 г. на Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 е одобрена 

смяната на позицията  „счетоводител“ – Антоанета Георгиева Димова с 

Димитрина Иванова Арнаудова. 

3. С писмо изх. № 111 от 18.07.2018 година е поискана промяна на експерт“ 

Прилагане на стратегия за ВОМР“ на МИГ г-жа Гергана Тодорова Янева с г-н 

Румен Михайлов Димитров, отговарящ на изискванията на  чл.13, ал.4 от 
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Наредба № 22 от 2015 година на МЗХГ, считано от 16.07.2017 година. С 

Доклад №93-6701/05.09.2018 г. на Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020 е 

одобрена смяната на експерта „ВОМР“ – Гергана Тодорова Янева с Румен 

Михайлов Димитров. 

4. С молби от 30.11.2018 г., изпълнителният директор и счетоводителят на екипа 

на МИГ – Айтос, са поискали прекратяване на трудовите правоотношения  по 

взаимно съгласие , считано от 03.12.2018 г. С решение на Управителния съвет 

молбите на г-жа Ивелина Иванова Йорданова и г-жа Димитрина Иванова 

Арнаудова са удовлетворени. 

В периода на отчета  персоналът на МИГ  включва следните позиции и лица:  

 Изпълнителен директор:  

№ Име, презиме, фамилия Дата на 

назначаване 

Дата на 

освобождаване 

1. Георги Илиев Митев  Н/П1
 26.01.2018 г. 

2. Ивелина Иванова Йорданова  07.03.2018 г. 03.12.2018  г. 

 

От 04.12.2018 год. длъжността изпълнителен директор е незаета. УС на 

МИГ-Айтос е предприел необходимите действия за избор на нов 

изпълнителен директор. С решение на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ от 

05/12/2018 е одобрена г-жа Марийка Василева Георгиева, отговаряща на 

изискванията  на чл.13, ал.3 от Наредба № 22 от 2015 г. Предстои подписване 

на трудов договор и изпращане на документите за одобрение до УО на ПРСР 

2014-2020 год. 

 Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР: Румен Михайлов 

Димитров; 

№ Име, презиме, фамилия Дата на 

назначаване 

Дата на 

освобождаване 

1. Гергана Тодорова Янева Н/П2
 06.06.2018 г. 

2. Румен Михайлов Димитров 18.07.2018 г. Н/П 

 

 Експерт „Административни дейности“ – Деян Димитров 

Господинов; 

                                                 
1
 Датата на назначаване е извън времевия обхват на доклада 

2
 Датата на назначаване е извън времевия обхват на доклада 



6 

 

 Счетоводител:  

№ Име, презиме, фамилия Дата на 

назначаване 

Дата на 

освобождаване 

1. Антоанета Георгиева Димова  Н/П3
 06.03.2018 г. 

2. Димитрина Иванова Арнаудова 29.03.2018 г. 03.12.2018  г. 

От 04.12.2018 год. длъжността счетоводител  е незаета. УС на МИГ-

Айтос е предприел необходимите действия за избор на нов счетоводител  в 

съответствие с изискванията на чл.13, ал.3 от Наредба № 22 от 2015 г. и 

изисквания на чл.18 от Закона за счетоводството 

 

3. Реализирани дейности 

 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

 

Дейностите реализирани от СНЦ „МИГ-Aйтос” през отчетния период са съгласно 
заповед № РД 09-107 / 14.02.2018 г. за одобрение на планираните дейности и разходи 
по подмярка 19.4”Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г . за 2018 

година. Изпълнените дейности и съответно извършените разходи за управление на 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие  са по следните направления: 

 

За периода на доклада са извършени  дейности, свързани с управлението и 

администрирането на Стратегията: 

3.1.1.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. Разходите за заплати 

включват направените разходи за заплащане на всички служители от екипа по 

изпълнение на стратегията, в т.ч. възнаграждения на служителите и осигурителни 

вноски за сметка на осигуреното лице . 

Разходите за заплати са отразени  в Таблица 1.  

 

3.1.2.Разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за 

временна неработоспособност и други, дължими от работодателя по силата на 

нормативен акт. 

Разходите за социални и здравни осигуровки са отразени в Таблица 1. 

 

                                                 
3
 Датата на назначаване е извън времевия обхват на доклада 
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3.1.3.Разходи за услуги, свързани с прилагането на стратегията (правни, 

счетоводни  и други). 

В този раздел са направени разходи за наем на офис, разходи за комуникация и 

външни услуги (стационарен и мобилен телефон, доставка на интернет услуга, 

ел.енергия и други). 

Всички направени разходи са отразени в р. I. II “Непреки разходи’’ към Таблица 1. 

При извършените непреки разходи са спазени изискванията на чл.5, т.3 от Наредба1, 

чл.6, ал.2- 15% от разходите по т.1. 

 

3.1.4.Разходи за командировки на екипа на МИГ, съгласно Наредбата за 

командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 

1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и 

специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 

2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.). 

През отчетния период са направени разходи за командировки на екипа на МИГ..  

Счетоводителят на МИГ-Айтос, Димитрина Арнаудова е  участвала в еднодневно 
обучение за работа с ИСУН 2020 на 18.09.2018 год. 
Разходите за командировки са отразени във Таблица 1. 

 

3.1.5.Финансови разходи, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи. 

През отчетния период са направени разходи за банкови такси и такси за издаване на 

изискуеми документи отразени в Таблица 1. 

 

3.1.6. През отчетния период Управителният съвет на МИГ прие  Правила за избор на 

външни експерти оценители.  

Проведена бе процедура за провеждане на конкурс за избор на външни експерт-

оценители на проекти по СВОМР на„МИГ-Айтос” в срок от 07.09.2018. г. до 

27.09.2018 г. при стриктно спазване на правила за избор и подбор на външни 

експерти–оценители на проекти по СВОМР на„МИГ-Айтос”, приети с решение на 

управителния съвет от 13.08.2018 год. г. Подадени бяха 20 заявления за участие в 

конкурса. Конкурсът премина през следните етапи: 1. Проверка по документи за 

наличието на изискуемите документи и съответствие с посочените в обявата 

изисквания; 2. Подбор на външни експерти. Комисия в състав: Стоян Стоянов, 

Председател на УС, Румен Димитров, експерт по прилагане на СВОМР и Деян 
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Господинов, експерт „Административни дейности“и  взе решение за одобрение или 

неодобрение на всеки кандидат, въз основа на посочените изисквания и документите, 

приложени в потвърждение на тези изисквания. Всички кандидати бяха допуснати до 

втория етап на конкурса. Изготвен и публикуван бе списък с одобрените външни 

оценители – 20 човека. 

 

3.1.7. Подготвени са Насоки за кандидатстване по мярка 7.2. от Стратегията за 

ВОМР, включително условия за кандидатстване, условия за изпълнение и други 

приложими документи .  

3.1.8. Подготвени са Правила и ред за оценка на проектни предложения към 

Стратегията за ВОМР, които са приети с решение на 27.10.2018 г. и са публикувани 

на интернет страницата на МИГ-Айтос: www.mig-aytos.com 

 

3.10.Поради недостиг на финансови ресурси дейността не е проведена 
 

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): 

 

През отчетния период не са планирани и не са осъществявани проучвания и анализи 

на  територията на МИГ. 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос 

Важен инструмент за информиране на местните общности  на територията на МИГ-

Айтос е разработеният информационен портал с адрес: www.mig-aytos.com. От него 

може да бъде получена актуална информация за събития, новини, свързани с 

дейността на МИГ-Айтос и процеса на прилагане на СВОМР. Публикувана е цялата 

изискуема информация съгласно изискванията за публичност на чл. 86, ал.2 от 

Наредба № 22 от 2015. Интернет страницата е функционален с практичен и 

атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и бързо обновяване на 

съдържанието. 

Изготвена е и публикувана информация в местния регионален вестник „Народен 

приятел“ свързана с информация за мерките по Стратегията за ВОМР на МИГ- 

Айтос. Дейността не е финансирана със средства от бюджета на МИГ-Айтос. 

Други дейности от одобрения бюджет не са изпълнени. 
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- за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за 

местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, 

включително роми, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и 

други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на 

подхода. 

 

През отчетния период дейността не е реализирана 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности през отчетния период 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/ заповед 

за одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на 

дейността 

Единица 

мярка 

Брой 

един
ици 

Единичн
а цена, 

лв. 

Обща ст-ст 

на 

планирани
те разходи, 

лв. 

Извър
шване 

на 

дейност
та 

Обща ст-ст 

на 

извършени
те разходи 

съгл. 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплатена 

финансова 
помощ лв. 

ДА/НЕ 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 

I.I ПРЕКИ РАЗХОДИ 

155633,80 

  

91655,52 

   

1 

Разходи за 

заплати и други 

възнаграждения 

на персонала 

Изп. Директор брой 12 2 250,00 27 000,00 ДА 
23201,30 

  
5931,82 

Експерт 
„Прилагане 
СВОМР" 

брой 12 1 680,00 20 160,00 ДА 17956,44 5040,00 

Експерт 
„Администр. 
дейности” 

брой 12 1 680,00 20 160,00 ДА 

19329,50 

 

  

5041,88 

Счетоводител – 

4 часа 
брой 12 740,00 8 880,00 ДА 8494,41 1614,55 

Соц. и здравни 
осигуровки - 
работодател 

година 12 1 200,15 
14446,80 

 
ДА 

12608.08 

  

3049,01 

  

2 

Разходи за 

възнаграждения 

и осигуровки, 

дължими от 

работодателя на 

експерти, 

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, 

външни 

експерти и др.); 

2.1. Разходи за 
възнаграждения 
и осигуровки на 
консултанти по 
прилагане на 
СВОМР 

човеко 
дни 

15 90,00 1350,00 НЕ 0,00   0,00  

2.2. Възнаграж 

дение за КППП 

човеко 
дни 

30 90,00 2700,00 НЕ 0,00   0,00  

2.3. Възнаграж 

дение за 
оценители на 
проекти 
(външни 
експерти и 
членове на КВО 

на МИГ - 

членове на 
КИПП) за АСД  

 

на проект 60 40,00 2 400,00 НЕ 0,00   0,00  
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2.4. Възнаграж 

дение за 
оценители на 
проекти 
(външни 
експерти и 
членове на КВО 

на МИГ - 

членове на 
КИПП) за ТФО 

 

на проект 60 50,00  3 000, 00 НЕ  0,00  0,00 

  

2.4. Възнаграж 

дение за 
помощник -
оценители на 
проекти  

на проект 30  30,00 900, 00 НЕ  0,00  0,00 

3 

Разходи за 

командировки в 

страната на 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

на МИГ 

3.1 Разходи за 
командировки в 
страната на 
екипа и 
членовете на 
КВО на МИГ -  

съгласно 
Наредба за 
служебни 
командировки в 
страната 

година 1 7 000,00 7 000,00 ДА 
236,08 

  

56,15 

 

  

4 

Разходи за 

закупуване на 

офис техника, в 

т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

4.1. Закупуване 
на 
многофункцион
ална копирна 
машина с черно 
бял печат макс. 
формат А4 

брой 1 3762 ,00 3762 ,00 НЕ 0,00   0,00  

4.2. Закупуване 
на цифров 
фотоапарат 

брой 1     400,00 400,00 НЕ 0,00  0,00  

4.3. Закупуване 
на мултимедиен 
проектор 

брой 1 950,00 950,00 НЕ 0,00  0,00  

4.4. Закупуване 
на екран за 
протектор със 
стойка 

брой 1 200,00 200,00 НЕ 0,00  0,00  

4.5. Закупуване 
на правно 
информационен 
софтуер  

брой 1 732,10 732,10 НЕ 0,00  0,00  

5 

Разходи за 

застраховане на 

закупени по реда 

на Наредба №1 от 

22.01.2016г. след 

подписване на 

споразумението за 

изпълнение на 

стратегия 

дълготрайни 

материални 

активи, както и 

на такива, 

5.1 Разходи за 
застраховане на 
закупени по реда 
на Наредба №1 от 
22.01.2016г. след 
подписване на 
споразумението за 
изпълнение на 
стратегия 
дълготрайни 
материални 
активи, както и на 
такива, закупени  

година 1 2500,00 2500,00 НЕ 0,00  0,00  
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закупени  по реда 

на Наредба №16 

от 2015 г. за 

прилагане на 

подмярка 19.1 „ 

Помощ за 

подготвителни 

дейности“ на 

мярка 19. „Водено 

от общностите 

местно развитие“ 

по реда на 
Наредба №16 от 
2015 г. за 
прилагане на 
подмярка 19.1 „ 

Помощ за 
подготвителни 
дейности“ на 
мярка 19. „Водено 
от общностите 
местно развитие“ 

6 

Разходи за 

обучения на 

екипа и 

членовете на 

КВО във връзка 

с прилагането 

на СВОМР 

6.1 Обучение - 
1.двудневно за 
членове на 
екипа и  КВО, 

на тема: "Роля 
на МИГ в 
процеса на 
изпълнението на 
проекти към 

Стратегията за 
ВОМР“ /най-

малко 10 души/ 

брой 1 1 220,00 1 220,00 НЕ 0,00  0,00  

7 

 Разходи, 

свързани с 

публични 

отношения, 

разходи за 

организиране на 

срещи на МИГ, 

разходи за 

работа в мрежа, 

участие на 

екипа и 

членовете на 

КВО в срещи с 

други МИГ и 

други; 

7.1 Разходи  за 
участие на 
екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган  
в срещи с други 
МИГ в страната 
за работа в 
мрежа, обмяна 
на добри 
практики и др. 

година 1 700,00 700,00 НЕ  0,00  
0,00 

  

  

7.2 Разходи за 
организиране и 
провеждане на 
заседания на 
колективния 
върховен орган 
на МИГ  

брой 1 250,00  250, 00 НЕ 0,00 0,00 

  

7.3 Разходи за 
организиране и 
провеждане на 
заседания на 
колективния 
управителен 
орган  на МИГ 

брой 4 80,00  320, 00  НЕ 0,00 0,00 
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8 

Разходи за 

участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и 

на 

Европейската 

селска мрежа за 

развитие на 

селските 

райони; 

8.1. Разходи за 
участие на 
екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган 
в дейности на 
НСМ и ЕСМ, 

Асоциация 
"Българска 
национална 
ЛИДЕР мрежа" 

година 1 3 500,00 3 500,00 НЕ 0,00  0,00  

9 

Разходи за 

закупуване на 

лек автомобил с 
над 150 к.с. и с 

над 5+1 места 

9.1 Разходи за 
закупуване на 
лек автомобил с 
над 150 к.с. и с 
над 5+1 места 

брой 1 30 000,00 30 000,00 НЕ 0,00  0,00  

9.2 Разходи за 
техническо 
обслужване на 
лек автомобил 

година 1 150,00 150,00 НЕ 0,00  0,00  

9.3 Разходи за 
годишни 
винетни такси за 
лек автомобил 

година 1 97,00 97,00 НЕ 0,00  0,00  

10 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси 

за управление 

на сметки, такси 

за издаване на 

изискуеми 

документи 

10.1 Финансови 
разходи, в т. ч. 
банкови такси за 
управление на 
сметки, такси за 
издаване на 
изискуеми 
документи 

 година 1 696,40 696,40 ДА 428,40 

 

 

82,00 

 

 

11 

Разходи за 

мониторинг и 

оценка на 

стратегията за 

ВОМР за 

изпълнение на 

задълженията 

на МИГ по чл. 

34, параграф 3, 

буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 

1303/2013 

11.1. Разходи за 
мониторинг и 
оценка на 
стратегията за 
ВОМР за 
изпълнение на 
задълженията на 
МИГ по чл. 34, 

параграф 3, 

буква "ж" от 
Регламент (ЕС) 

1303/2013 

година 1 900,00 900,00 НЕ 0,00  0,00  
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I.II. НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ  

 

(чл.5 т.3 от Наредба 1, 

чл.6 ал.2 - 

 15 % от разходите по 

т.1) 

Непреки разходи 
съгласно чл.5, т.3 

– съгласно чл.9, 

ал.2, т. 
3,5,6,8,10,12,18., 

т3. Разходи за 
услуги, свързани с 
прилагането на 
стратегията 
(правни, 
счетоводни, 
одиторски и 
други); 
т5. Разходи за 
наем на офис; 
т6. Разходи за 
комуникация и 
външни услуги 
(телефон, 
интернет, 
пощенски и 
куриерски услуги, 
топло- и 
електроенергия, 
вода, охрана на 
офиса, ел. подпис 
и др.); 
т8. Разходи за 
закупуване на 
офис консумативи 
и канцеларски 
материали; 
т10. Разходи за 
наем на лек 
автомобил с под 
150 к.с. и с над 
5+1 места за МИГ 

т12. Разходи за 
закупуване на 
гориво за лек 
автомобил; 
т18. Други 
непредвидени 
оперативни 
разходи, необх. за 
функциони ране 
на офиса. 

опростен 
разход 

% 15 13 590,27 ДА 

 

 

7661,31 

 

  

 

 

2310,92 

 

 

 
ОБЩО І - ТЕКУЩИ РАЗХОДИ   49 449,12 0,00 

II. 
РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ 
 

1 

Разходи за 

популяризиране 

информиране и 

публичност 

1.1.  Разходи за  
поддръжка и 
актуализация на 
интернет 
страница на 
МИГ-Айтос 

месец 12 145,40 1 744,80 ДА 

 

1740 

  

 

435,00 

  

1.2. Разходи за 
подготовка и 
реализиране на 
публикации в 
печатни и 
електронни 
медии и 
излъчвания в 
радио- и 

брой 10 233,00 2 330,00 НЕ 0,00  0,00  
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телевизионни 
медии на покани 
за организирани 
събития и други, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ 

1.3. Разходи за 
подготовка и 
изготвяне на 200 

броя USB флаш-

памет(16 GB 

,метал и 
пластмаса) с 
информация за 
подхода ВОМР, 

мерките и 
условията за 
подготовка и 
изпълнение на 
проекти, 
брандирани 
съгласно 
изискванията за 
визуализация 

брой 200 17,41 3 482,00 НЕ 0,00  0,00  

1.4.Разходи за 
дизайн и 
изработка на 
информационни 
банери(сгаваеми 
и преносими) за 
публични 
събития на 
МИГ- винил, 
сгъваема 
метална стойка, 
едностранен 
пълноцветен 
печат(4 +0) и 
съгласно 
изискванията за 
визуализация 

брой 2 200,00 400,00 НЕ 0,00  0,00  

1.5. Разходи за 
създаване и 
поддръжка на 
актуална 
информация – 

изработка и 
монтаж на 18 

броя 
информационни 
табла (17 за 
всяко населено 
място от 
територията на 
МИГ и едно за 
офиса на МИГ) 

за информиране 
на местното 
население 

брой 18 200,00 3 600,00 НЕ 0,00  0,00  
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относно процеса 
на прилагане на 
Стратегията за 
ВОМП и 
дейността на 
МИГ- 

алуминиева 
рамка, коркова 
основа 
1.6. Разходи за 
уникален дизайн 
и изработка на 
метален плакет 
с акцент върху 
логото на МИГ-

Айтос-
орел(символ 
свързан с 
местната 
идентичност) 

брой 120 55,00 6 600,00 НЕ 0,00  0,00  

2 

Разходи за 

отпечатване на 

брошури, 

материали за 

обучение и 

други печатни 

материали 

2.1. Дизайн, 
предпечат и 
печат на 
информационни 
плакати за 
оповестяване на 
публични 
събития на 
МИГ- ФОРМАТ 

А3, 

едностранно, 
пълноцветен 
печат( 4+0) и 
съгласно 
изискванията за 
визуализация 

брой 250      2 ,00  500,00 НЕ 
 

0,00 

2.2. Изготвяне 
на копмлект 
визитни 
картички за 
екипа и 
членовете на  на 
УС на МИГ- на 
български и 
английски език-
дизайн,печат и 
предпечат- 
пълноцветен 
печат( 4+4) и 
съгласно 
изискванията за 
визуализация 

брой 1100  0,30 330,00 НЕ 0,00 0,00 

2.3. Разходи за 
издаване на 
информационен 
бюлетин на 
МИГ-Айтос 8 

издания в тираж 

2000 броя – 

предпечат, 

за 
издание 

8 1 100,00 8 800,00 НЕ 0,00 0,00 
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печат и 
разпространение 
– формат А4,  8 

стр., 
пълноцветен 
печат( 4+4) и 
съгласно 
изискванията за 
визуализация  
2.4.Падове, 
А5,офсетова 
хартия 70 гр. 
Едностранно 
пълноцветен 
печат( 4+0), 

обем 20 листа и 
съгласно 
изискванията за 
визуализация- 
предпечат и 
печат 

брой 1000 0,85 850,00 НЕ 0,00 0,00 

2.5 Писмени 
преводи на 
материали, 
свързани с 
популяризиране
то на 
територията на 
МИГ 

брой 50 15,00 750,00 НЕ 0,00 0,00 

3 

Разходи за 

организиране на 

обучения, 

семинари и 

информационни 

срещи за местни 

лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от 

бедност целеви 

групи 

3.1. Обучение на 
местни лидери 
на тема „Лидери 
на общността : 
ролята на 
местните лидери 
в процеса на 
развитие на 
територията и 
прилагане на 
Стратегията за 
ВОМР“- едно 
двудневно 
обучение за най- 
малко 20 

участника (зала, 
кафе-пауза, 
консумативи и 
хартия, лектор). 

обучение 1 1 620,00 1 620,00 НЕ 0.00 0,00 

Всичко ІІ РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ  
878,40 

 

 

ОБЩО (I+II) : 
230 216,86 

  
51 327,52 

 

91655,51 

 

 

През отчетния период, екипът на СНЦ „МИГ – Айтос” осъществи дейности, свързани 

с индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални 
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кандидати за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. 

Проведени са  47 индивидуални консултации. Потенциалните бенефициенти бяха 

информирани за възможностите за избор на конкретна мярка за финансово 

подпомагане от СВОМР, стъпките и времетраенето на процеса от изготвяне на 

проектното предложение, подаването му за разглеждане и евентуалното му 

одобрение. В хода на консултациите се акцентира на необходимостта кандидатите да 

разполагат или имат ясна идея за финансиране,както и  от къде ще осигурят 

необходимия  финансов ресурс, в случай на одобрение на проекта, в т.ч. и 

съфинансирането по проекта. 

 

Таблица 2 – Индикатори 

 

Общият брой консултирани лица през отчетния период е 47, oт които 4 лица 

със специфични потребности.   

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

1. Един от основните проблеми през отчетния период е текучество в екипа на 

МИГ-Айтос и необходимостта от време за рекруктиране, въвеждане и адаптация 

на новите членове на екипа в спецификата на работния процес. В тази връзка УС 

на МИГ е предприел мерки за своевременното попълнение на екипа. 

С решение на УС от 05/12/2018 год. за нов изпълнителен директор на МИГ е 

избрана г-жа Марийка Василева Георгиева, отговаряща на изискванията на чл.13, 

ал.3 от Наредба № 22 от 2015 година на МЗХГ. 

2. Поради недостиг  на финансов ресурс не са извършени планираните 

разходи в пълен обем за популяризиране, информираност и публичност,  

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 
0 30  17 47 

Брой на участниците в 
обучения 

     

Брой на участниците в 
семинари и информационни 

срещи 
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разходите за обучение, разходите за закупуване на офис техника и софтуер, 

доставка на лек автомобил и др.  

Предприети действия 

С решение на Управителния съвет на СНЦ “Местна инициативна група – Айтос“ 

е предприета процедура за отпускане на овърдрафт и внесено предложение от 

Стоян Стоянов, председател на УС (Вх.№Oбс – 412 от 12/12/2018 г.)  за 

сключване на Договор за поръчителство с „Алианц банк България“ АД за 

обезпечаване на овърдрафт, необходим за текущи разходи и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос . Общинският  съвет на Община Айтос, на 

свое заседание от 20 декември 2018 година е дал съгласие за отпускането  на 

овърдрафт в размер на 200 000 (двеста хиляди)  лв. (Решение №596) .В ход е 

процедура за отпускането му.  

 

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

приложимо).     

 

Неприложимо. 

Дата: 25/01/2019 год. 

 

Представляващ МИГ: ………………П………………………… 

Стоян Стоянов 

 Име, фамилия, подпис 

 


