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

селските райони” 

 



1. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на стратегията за 

ВОМР, органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в 

състава (ако има такива)  

 

През 2017 година  са извършени следните промени, касаеща органите на управление на 

МИГ: 

С решение на Общото събрание, проведено на 17 март 2017 година е извършена 

промяна в Устава на СНЦ „МИГ-Айтос, с която отпада Контролния съвет като орган на 

Сдружението. 

С решения на Общото събрание са одобрени и промени в Стратегията за ВОМР, които 

са  заявени пред УО на ПРСР за одобрение 

Общо събрание на МИГ-Айтос 

На основание Заявление на управителя на „ВИА“ ЕООД, ЕИК 102694019 от 31.03.2017 

година е прекратено членството на „ВИА“ ЕООД с представител Ганчо Пенчев Пенчев 

в Общото събрание на МИГ-Айтос. 

С решение на Управителния съвет на МИГ-Айтос от  17 април 2017 година за член на  

Общото събрание на МИГ е прието търговското дружество „ДЖИ ПИ ПИ“ ЕООД,                  

ЕИК 204541864, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул. „Славянска“ № 89. 

За представител в Общото събрание на МИГ с решение на собственика на капитала е 

определен Ганчо Пенчев Пенчев. 

Поради смъртта на 18 май 2017 година на Иван Йорданов Иванов- дотогавашен 

собственик и управител на „ДЕСИЙ“ ЕООД e подадено заявление до УС на МИГ-

Айтос от Десислава Иванова Стоянова, вписана на 30 май 2007 година в Търговския 

регистър за собственик на капитала и управител на „ДЕСИЙ“ ЕООД за приемането й в 

Общото събрание като представител на „ДЕСИЙ“ ЕООД. 

Управителен съвет на МИГ-Айтос 

С решение № 1 от 28.08.2017 година на Бургаски окръжен съд са вписани промени в 

партидата  на СНЦ „Местна инициативна група-Айтос“, свързани с промяна в състава 

на Управителния съвет, както следва: 

1.Заличени са  вписаните като членове на Управителния съвет Христина  Стоилова 

Христова, ЕГН 7103030793, представляваща Народно читалище “Васил Левски 1869“                     

(нестопански сектор)  и Иван Йорданов Иванов, ЕГН 6212240900, представляващ 

юридическото лице от стопанския сектор „Десий“ ЕООД. 

2. Вписани са  нови членове на Управителния съвет: Десислава Иванова Стоянова, ЕГН 

8610140496, като представляващ юридическото лице „Десий“ ЕООД ( стопански 
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сектор)  и Георги Евгениев Петров, ЕГН9208120500- физическо лице, самоопределил се 

като представител на нестопанския сектор. 

Вписването  отразява решенията на проведеното на 19 август 2017 година Общо 

събрание на МИГ-Айтос относно промени в състава на Управителния съвет. Същите са 

съобразени с изискването на чл.12 ал.1 т.5 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 

година. 

С оглед спазване изискванията на  чл.43, ал.1, т.2 от Наредба № 22 от 2015 г. на МЗХ до 

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. е изпратено Заявление за одобрение на промяна на 

споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ – Айтос  № РД 50-146/21.10.2016 г. 

във връзка с промяна в състава на колективния управителен орган.   УО на ПРСР 2014-

2020 е одобрил извършената промяна. 

 

Отчитайки извършените промени, Управителния съвет на МИГ –Айтос към момента е в 

следния състав и представителство по сектори:  

1. Община Айтос гр. Айтос, ул. „Христо Ботев” № 60, представлявана от  Стоян Иванов 

Стоянов Публичен сектор  

 2. „Десий” ЕООД, гр. Айтос, ЕИК200377455 гр. Айтос, ул. „Лозенград” № 4, 

представлявано  от  Десислава Иванова Стоянова Стопански сектор  

3. „АЙ ДЖИ КОНСУЛТ”ЕООД, ЕИК147059622 гр. Айтос, ул. „Арда” № 17б, 

представлявано от  Георги Петров Янев Стопански сектор  

4. Георги Евгениев Петров гр. Айтос, ул. „Карнеги” № 3, Физическо лице, Нестопански 

сектор  

5. СНЦ „Футболен клуб Вихър Айтос”, гр. Айтос, БУЛСТАТ102675549 гр.Айтос, ул. 

„Филип Кутев” №15 , представлявано от Валентин Стаматов Иванов - Нестопански 

сектор;  

6. „Чери 2001” ЕООД, ЕИК202036171 гр. гр.Айтос, ул. Софроний № 3, представлявано 

от    Милен Георгиев Лазаров  - Стопански сектор; 

 7. Пламен Костадинов Димов гр. Айтос, ул.Стефан Караджа, №18; Физическо лице 

Нестопански сектор  

Актуалните списъци на членовете на Управителния съвет и Общото събрание на 

СНЦ„МИГ-Айтос“ са публикувани на интернет страницата на МИГ-Айтос                                 

www.mig-aytos.com 
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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.  

 

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

1. С писмо изх.  № 27 от 03.11. 2016 година до УО на ПРСР  е поискана промяна в 

екипа на МИГ, включваща  разкриването на  нова длъжност „счетоводител“- на 

непълен работен ден /4 часа/, считано от 01.01.2017 година. Предложена е 

кандидатурата на г-жа Антоанета Георгиева Димова, отговаряща на 

изискванията на Наредба № 22 от 2015 година на МЗХ. 

Исканата промяна е одобрена от УО на ПРСР с писмо № 19-19-2-01-45 от 

10.01.2017 година. 

2. С писмо изх. № 45 от 15.02.2017 година  до УО на ПРСР  е поискана промяна на 

изпълнителния директор на МИГ г-н Петко Иванов Петков с г-н Георги Илиев 

Митев, отговарящ на изискванията на  чл.43, ал.1 т.1, ал. 2 и ал.3 от Наредба № 

22 от 2015 година на МЗХ, считано от 01.03.2017 година. 

Исканата промяна е одобрена от УО на ПРСР с писмо № 19-19-2-01-45 от 

04.04.2017 година 

 След извършените промени персоналът на МИГ  включва следните позиции и лица:  

• Изпълнителен директор: Георги Илиев Митев 

• Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР: Гергана Тодорова Янева; 

• Експерт „Административни дейности“ – Деян Димитров Господинов 

• Счетоводител: Антоанета Георгиева Димова 

 

3. Реализирани дейности 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията: 

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

администрирането на стратегията, в съответствие с  одобрените дейности и разходи  

съгласно Заповедта за одобрение на дейностите и разходите по подмярка 19.4 "Текущи 

разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" за 2017 г. 

� На 24 и 25 февруари 2017 г. от 9.30 до 17.30 часа, в залата на МИГ – Айтос, в 

град Айтос, проведе двудневно обучение на представители на екипа, членове 

на Управителния съвет и на Общото събрание на МИГ – Айтос на тема 

„Оценка и мониторинг на проекти по СВОМР” 

В обучението взеха участие 12 представители съгласно присъствените списъци от 

двата дни на провеждане.  
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Лектор на обучението беше Нели Кадиева.  

В рамките на двата дни участниците в обучението получиха знания и умения по 

следните теми:  

• На 24 февруари 2017 г., петък – първия ден от обучението бяха представени 

теми, покриващи част от материала от Панел 1: Оценка на проекти по  

СВОМР, а именно:  

o Стъпки при подбор на проекти към СВОМР и ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ: 

Планиране и организиране на процеса на прием на заявления за 

предоставяне на финансова помощ към стратегията за ВОМР и проверка 

за административно съответствие   

o Техническа оценка на проекти: същност и етапи 

• На 25 февруари 2017 г. – втория ден от обучението, продължи работата по 

следните теми 

o По Панел 1: Оценка на проекти по  СВОМР: ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ: 

Разработване на примерни образци на контролни листи  и оценителни 

доклади 

o След приключване с тази практическа сесия участниците бяха запознати с 

Панел 2: Мониторинг на проекти по Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Айтос, включително 

задължения на МИГ за мониторинг  (Наредба 22/2015), система и 

индикатори за мониторинг и оценка на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ – Айтос, и ПРАКТИЧЕСКА 

СЕСИЯ: Разработване на примерни образци. 

През цялото време на обучението участниците имаха възможност да задават 

въпроси и да се води дискусия по интересуващите ги теми. Всеки участник получи 

материали за обучението – презентации по темите.  

За участниците в обучението бяха осигурени кафе-паузи и обяди.  

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител  по реда на чл. 20 

ал.4 т.3 от ЗОП на  „Лидер партнерс“ ЕООД  с Договор от 03.02.3017 година.   

� Представител на МИГ – Айтос – Георги Илиев Митев – участва в обучение на 

тема „Теория и практика в областта на държавните помощи“, организирано от 

„Плутон 1” ООД -  гр. Пловдив в партньорство с Асоциация „Българска 

национална Лидер мрежа“ (асоциация на МИГ в България). Обучението се   се 

проведе на 18 и 19 април 2017 г. в град Пловдив - хотел „Империал . 
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� Изпълнителният директор на МИГ – Айтос Георги Митев участва в 

организираната от УО на ПРСР Работна среща-семинар  на 7-9 юни 2017 в г. 

Разлог, "Терра комплекс" с представители на МИГ, УО на  ПРСР, УО на 

оперативните програми и ДФ „Земеделие”, свързана с прилагането на  

Стратегиите за ВОМР. 

� Представители на МИГ – Айтос г-н Георги Янев - член на УС и г-жа Радослава 

Димитрова  - представител на „Ай Джи Консултинг“ – член на ОС  взеха участие 

в  четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР/ВОМР, която се 

проведе в гр. Правец в периода  10-12 октомври 2017 г. Конференцията  бе 

организирана от  Министерството на земеделието, храните и горите съвместно с 

Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“. Конференцията бе посветена 

на 10-годишнината от прилагането на подхода ЛИДЕР/Водено от общностите 

местно развитие в България. Във форума взеха участие 225 представители на 

управляващи органи, разплащателни агенции, местни инициативни групи, 

Национални селски мрежи и ЛИДЕР асоциации от 18 държави от Европейския 

съюз и трети страни; 

�  Изпълнителният директор на МИГ – Айтос Георги Митев участва в 

организираната от УО на ПРСР по инициатива на Асоциация „Българска 

Национална Лидер Мрежа“  на 28 септември 2017 в г. работна среща в МЗХГ  на 

тема: „Въпроси, свързани с  изпълнението на стратегиите за ВОМР във връзка с 

промените в нормативната база по подмярка 19.2“. 

� Екипът на МИГ и членове на УС участваха в срещите организирани по време на 

работното посещение на членове на управителния съвет и екипа на МИГ 

Исперих в МИГ-Айтос в периода 11-13 декември. Работното посещение бе с цел 

обмяна на опит и обсъждане на идеи за бъдеща съвместна работа. На срещите 

бяха представени стратегиите на МИГ, обсъдени бяха проблеми, трудности и 

решения при прилагането на Стратегиите за ВОМР през периода 2014-2020 – 

годишно програмиране, обявяване на приеми и оценка на проекти. Бе 

дискутирано и организационното развитие и укрепване на МИГ, 

предизвикателствата пред Управителните съвети и екипите на МИГ. На срещата 

с представители на местната власт на Община Айтос бе дискутирано 

взаимодействието между МИГ и местната власт в развитието на територията, 

обсъждане на конкретни фактори на влияние в подкрепа на земеделието, 

преработвателната промишленост, услуги за икономиката и населението в 
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селските райони и създаване на условия за разнообразяване на 

селскостопанските и икономическите дейности. Друга тема, която бе засегната и 

която е общ проблем е задържането на младите хора на територията на селските 

общини. 

 

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) 

 

Не са изпълнявани 
 

- за популяризиране, информиране и публичност: 

• Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението 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 стратегията 

ВОМР. Публикувана е цялата изискуема информация съгласно изискванията за 

публичност на чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015. 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна 

навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

 

Дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т3. на външен изпълнител - Договор от 

01.11.2016 г. с „ТБГ” ООД за абонаментна поддръжка на динамично уеб приложение, за 

осигуряване на публичност и информираност относно степента на изпълнение на 

Споразумение за изпълнение на СВОМР с № РД 50-146/21.11.2016 

 

Други дейности от одобрения бюджет не са изпълнени. 

- 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 

Не са изпълнявани 
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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 
помощлв. 

ДА/НЕ 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 

I.I ПРЕКИ РАЗХОДИ  139 342,12   46 298,91    

1 

Разходи за 

заплати и други 

възнаграждения 

на персонала 

Изп. Директор брой 12 2 250,00 27 000,00 ДА 13 500,00  0,00  

Експерт 
„Прилагане 
СВОМР" 

брой 12 1 680,00 20 160,00 ДА 10 080,04  0,00  

Експерт 
„Администр. 
дейности” 

брой 12 1 680,00 20 160,00 ДА 
10 080,04 

  
0,00  

Счетоводител – 

4 часа 
брой 12 740,00 8 880,00 ДА 4 440,00  0,00  

Соц. и здравни 
осигуровки - 
работодател 

година 12 1 172,21 14 066,52 ДА 6 995,16  0,00  

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 

40 50,00 2 000,00 НЕ     

2.2. Възнаграж 

дение за КИП 

човеко 
дни 

14 92,40 1 293,60 НЕ     

2.3. Възнаграж 

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

на МИГ - 

членове на 
КИП) 

на проект 60 80,00 4 800,00 НЕ     

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 3 000,00 3 000,00 ДА 712,01  0,00  

4 

Разходи за 

закупуване на 

офис техника, в 

т. ч. правен и 

4.1. Офис стол брой 1 100,00 100,00 НЕ     

4.2. Закупуване 
на счетоводен 
софтуер 

брой 1 270,00 270,00 НЕ     
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счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

4.3. Преносим 

компютър с 
лицензиран 
софтуер 

брой 1 800,00 800,00 НЕ     

4.4. Телефон ни 
апарати 

брой 4 100,00 400,00 ДА* 0,00  0,00  

4.5. Бюро брой 1 130,00 130,00 НЕ     

4.6. Други 
(завеси и/или 
щори) 

брой 1 200,00 200,00 НЕ     

5 

Разходи за 

застраховане на 

дълготрайни 

материални 

активи  

5.1 Застрахов ка 
на ДМА (съгл. 
нормативната 
наредба) 

година 1 100,00 100,00 ДА* 0,00  0,00  

5.2 Разходи за 
автокаско и 
гражданска 
отговорност 

година 1 2 000,00 2 000,00 НЕ     

6 

Разходи за 

обучения на 

екипа и 

членовете на 

КВО във връзка 

с прилагането 

на СВОМР 

6.1 Обучение - 
1бр. двудневно 
за членове на 
екипа и  УС, на 
тема: "Оценка и 
мониторинг на 
проекти по 
СМР" /най-
малко 10 души/ 

брой 1 1 220,00 1 220,00 ДА* 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 Участие на 
екипа и 
членовете на УС 

в срещи с други 
МИГ 

година 1 700,00 700,00 НЕ     

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 1 500,00 500,00 ДА 100,00  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     
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9.2 Разходи за 
техническо 
обслужване на 
лек автомобил 

година 1 150,00 100,00 НЕ     

9.3 Разходи за 
годишни 
винетни такси за 
лек автомобил 

година 1 97,00 97,00 НЕ     

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 1 400,00 400,00 ДА 391,66  0,00  

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 1 965,00 965,00 НЕ     

I.II. НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ  

 

(чл.5 т.3 от Наредба 1, 

чл.6 ал.2 - 

 15 % от разходите по 

т.1) 

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 

опростен 
разход 

% 15 13 539,98 ДА 3 150,21  0,00  
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непредвидени 
оперативни 
разходи, необх. за 
функциони ране 
на офиса. 

 
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 12 150,00 1 760,76 ДА 878,40  0,00  

1.2. Рекламен 
филм с 
времетраене 15 

мин., FULL HD 

публикац
ии 

1 6 000,00 6 000,00 НЕ     

1.3. Излъчвания 
на рекламен 
филм - поне 10 

излъчвания в 
регионален 
ефир 

брой 1 2 330,00 2 330,00 НЕ     

1.4.Рекламен 
клип - 
времетраене 1 

мин., FULL HD 

брой 1 400,00 400,00 НЕ     

1.5. Излъчвания 
на рекламен 
клип - поне 100 

излъчвания в 
регионален 
ефир 

брой 1 12 500,00 12 500,00 НЕ     

1.6. Обучителни 
филми - 3 бр. с 
времетраене 5 

мин., FULL HD 

брой 1 6 000,00 6 000,00 НЕ     
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1.7. Радио 
реклама - запис 
и обработка   

брой 1 800,00 800,00 НЕ     

1.8. Излъчване 
на радио 
реклама - поне 
150 излъчвания 
в регионален 
ефир 

брой 1 11 000,00 11 000,00 НЕ     

1.9. PR текстове 
- създаване и 
предпечатна 
подготовка 

брой 1 1 200,00 1 200,00 НЕ     

1.10. 

Публикации в 
печатни медии - 
10 бр. на цветна 
вътрешна 
страница 

брой 1 2 000,00 2 000,00 НЕ     

1.11. Електрон 
ни банери поне 
в 2 сайта 

брой 1 3 600,00 3 600,00 НЕ     

1.12 Подготов 
ка и отпечатва 
не на 
информацион 
ни табели, 8мм 

дебелина, 
директен печат 

брой 2 300,00 600,00 НЕ     

1.13 Разходи за 
дизайн, 
предпечат и 
печат на 520 

бр.информацион
ни постери, А3 

брой 520 4,10 2 132,00 НЕ     

2 

Разходи за 

отпечатване на 

брошури, 

материали за 

обучение и 

други печатни 

материали 

2.1. Брошури - 
5000 бр. А4,  

двойно 
прегъната 

брой 1 7 000,00 7 000,00 НЕ 
  

2.2. Постери - 
1000 бр., А3, 

4+4 

брой 1 2 592,00 2 592,00 НЕ 
  

2.3. Стикери - 
1000 бр., ПВЦ 

фолио 
брой 1 970,00 970,00 НЕ 

  

2.4. Папки - 
1000 бр., А4, 

картон 250 гр. 
брой 1 2 780,00 2 780,00 НЕ 

  

2.5. Каталози - 
1000 бр., А5 

твърда корица, 
обем мин.32 

стр., 4+4 

брой 1 7 200,00 7 200,00 НЕ 
  

2.6. Превод на 
англ.език 50 стр. брой 1 750,00 750,00 НЕ 

  

2.7. ДВД - 1000 

бр. брандинг и 
картонена 
опаковка 

брой 1 4 100,00 4 100,00 НЕ 
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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. Разходи за 
организиране и 
провеждане на 
двудневно 
обучение за най-
малко 20 местни 
лидери: Тема 1: 

"Запознава не с 
изисквани ята за 
допустимост на 
бенефициенти 
по мерки: 4.1.1, 

4.2.1, 6.4, 7.2 и 
7.5" 

Тема 2: 

"Изготвяне на 
Проектно 
предложение и 
уточняване на 
необходимите 
съпътстващи 
документи, съгл. 
изискванията 
заложени в 
СМР" 

обучение 1 1 620,00 1 620,00 НЕ 
  

Всичко ІІ РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ  
878,40 0,00 

ОБЩО (I+II) : 230 216,86   51 327,52 0,00 

 

*Дейността е изпълнена, но не е финансирана със средства от подмярка 19.4 

 

 

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

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални 

кандидати за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. 

Проведени са  19 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. 
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Таблица 2 - Индикатори 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 

мерки за тяхното отстраняване. 

 

� Във връзка с установена от ДФЗ - Разплащателна агенция при 

административните проверки свързаност на членове на Управителния съвет, 

обстоятелствата, касаещи свързаността бяха обект на проверка от страна на 

създадена към МЗХГ комисия. Заключението на комисията е, че МИГ-Айтос е 

допустим по подмярка 19.2 и подмярка 19.4, като свързаността е отстранена. 

Това становище е получено в ДФЗ в началото на м.декември 2017 година. С 

оглед изчакване на решението на комисията бе забавено изпълнението на  

поисканото за 2017 година авансово плащане със Заявка за плащане по реда на 

чл.7 ал.2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г.  Същото е получено от МИГ на 22 

декември 2017 година. Следствие на  неяснотата относно допустимостта на 

МИГ-Айтос и забавеното авансово плащане  не са изпълнени значителна част от 

одобрените дейности за текущи разходи и за популяризиране на стратегията за 

ВОМР. В това отношение следва да отбележим, че като стойност, по-голямата 

част от дейностите по популяризиране, информиране и публичност съгласно 

Списъка за предварителен контрол, представен в ДФЗ попадат в обхвата на 

процедура по  чл.20 ал.3 т.3 от ЗОП.    С оглед на датата на осигуряване на 

финансирането и регламентираното от закона  времетраене на процедурата, бе 

невъзможно същата да бъде проведена и изпълнена в рамките на оставащите 

работни дни до края на 2017 година.  

� Разходите, извършени в периода 01.01.2017- 30.06.2017 година  са финансирани 

със средства на сдружението е не  са заявени за възстановяване от  ДФЗ-РА  от 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 
- 21 - 14 35 

Брой на участниците в 
обучения 

1 5 0 6 12 

Брой на участниците в 
семинари и информационни 

срещи 

- - - - - 
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одобрения бюджет по подмярка 19.4 , респективно не  са включени в Таблица 1 

в настоящия доклад. В Таблица  са отразени разходите, извършени в периода 

01.07.2017-31.12.2017, които са заявени за възстановяване от ДФЗ по реда на 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

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

приложимо).  

 

Във връзка с установена от ДФЗ - Разплащателна агенция при административните 

проверки свързаност на членове на Управителния съвет, обстоятелствата, касаещи 

свързаността бяха обект на проверка от страна на създадена към МЗХГ комисия. 

Заключението на комисията е, че МИГ-Айтос е допустим по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4, като свързаността е отстранена. Това становище е получено в ДФЗ в началото на 

м.декември 2017 година.  С оглед изчакване на решението на комисията бе забавено 

изпълнението на  поисканото за 2017 година авансово плащане със Заявка за плащане 

по реда на чл.7 ал.2 от Наредба № 1 от 22 януари 2016г.  Същото е получено от МИГ на 

22 декември 2017 година. Следствие на  неяснотата относно допустимостта на МИГ-

Айтос и забавеното авансово плащане  не са изпълнени значителна част от одобрените 

дейности за текущи разходи и за популяризиране на стратегията за ВОМР. В това 

отношение следва да отбележим, че като стойност, по-голямата част от дейностите по 

популяризиране, информиране и публичност съгласно Списъка за предварителен 

контрол, представен в ДФЗ попадат в обхвата на процедура по  чл.20 ал.3 т.3 от ЗОП.  С 

оглед на датата на осигуряване на финансирането и регламентираното от закона  

времетраене на процедурата, бе невъзможно същата да бъде проведена и изпълнена в 

рамките на оставащите работни дни до края на 2017 година.  

 

 

 

 

Дата: 29.01.2018 г.      Представляващ МИГ: ………П……………… 

Стоян Иванов Стоянов 

Председател на УС на СНЦ „МИГ – Айтос” 


