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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ – Държавен фонд „Земеделие” 

ЕС – Европейски съюз 

КВО – Колективен върховен орган 

МЗХГ – Министерство на земеделиет, храните и горите 

МИГ – Местна инициативна група 

НП – Неприложимо 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

РСР – Развитие на селските райони 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

УО – Управляващ орган 

УС – Управителен съвет 
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3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ - Айтос 

В съответствие с подписаното Споразумение № РД 50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР между УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „МИГ - Айтос”, през отчетния 

период извършените дейности бяха насочени основно към подготвка на документи за 

обявавена на приеми по мерките от СВОМР 

През тримесечния отчетен период се сключиха редица договори, свързани с текущата 

дейност на Сдружението по управление и популяризиране на СВОМР. Възлагането на 

дейности на външни изпълнители се осъществи съобразно разпоредбите на Наредба № 1 от 

22.01.2016 г., г. и  приложимото действащо национално законодателство. 

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

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати за 

финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Кандидатите бяха 

информирани за възможностите за финансиране на тяхра проектна идея на конкретна мярка 

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

проектното предложение, както и за процеса на оценка- правилата и критериите по които тя 

се извършва.  Наблегна се на обстоятелството че, кандидатите следва да  имат ясна и 

практична идея и на това, че следва да осигурят  необходимия финансов ресурс, в случай на 

одобрение на проекта, вкл. и в частта на публичния принос по-проекта, тъй като изплащането 

на финансовато помощ се извършва след приключването на проекта. За периода на доклада 

са консултирани общо 35 потенциални кандидати –от които 1 представител на публичния 

сектор – община Айтос, 8 представителя на нестопанския сектор и 26 представители на 

стопанския сектор, в т.ч. 11 земеделски стопани и 15 представители на микропредприятия, 

опериращи в неземеделския сектор 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи 

Основните уязвими групи на територията на община Айтос, идентифицирани в анализа и 

проучването, проведени по време на подготовката на СВОМР от МИГ - Айтос, са три: 

самотни възрастни хора в пенсионна възраст, хора с увреждания и етнически 

малцинства: 

Уязвимата група от населението на територията на община Айтос – самотни възрастни 

хора в пенсионна възраст, особено живеещите в малки населени места, е изолирана. Техните 
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специфични нужди и основни потребности са от осигуряване на адекватни здравни и 

социални грижи, приобщаване и преодоляване чувството за самота и непотребност. Те могат 

да бъдат удовлетворени, чрез осигуряване на различни видове допълнителни услуги, 

предоставени им на място. 

Втората уязвимата група на хората с увреждания на територията на МИГ - Айтос има 

своето представителство в лицето на Териториална съюзна организация към Съюз на 

инвалидите в България и Териториален съюз на слепите в община Айтос към Съюз на 

слепите в България. С възможностите за подпомагането им, чрез действия заложени в 

Стратегията за ВОМР на МИГ – Айтос, ще се даде възможност на членовете на тези съюзи да 

реализират по-пълноценно своите възможности, ще спомогне за по-лесната интеграция в 

обществото и удовлетвореност от реализация. 

Третата уязвима група е тази на етнически малцинства: На територията на община Айтос 

живеят компактни групи от етнически малцинства – роми и турци. Голямата част от 

представителите и, основно от ромската общност, са с ниско ниво на образование и влошен 

здравен статус. Живеят в състояние на социална изолация и не участват в културния и 

обществения живот. Над половината от регистрираните безработни на територията на 

община Айтос през последните години са именно представители на тази група. 

В рамките на отчетния период МИГ – Айтос няма извършени конкретни дейности и/или 

събития свързани с участие на представители на трите уязвими групи.  

5. Изпълнение на целите на СВОМР 

Основна задача на  екипа на МИГ – Айтос е постигане на заложените в СВОМР в нея цели. 

Те са обособени в йерархична зависимост в стратегическа рамка имаща вида: Стратегическа 

цел, от която произтичат два основни приоритета, формулирани като Приоритет 1 и 

Приоритет 2, съдържащи от своя страна по няколко специфични цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  

Стимулиране на местното развитие и превръщане на територията на МИГ - Айтос в 

динамично развиващ се селски район, с разнообразен и устойчив бизнес, осигуряващ 

заетост, справедливи и стабилни доходи, с адекватни за 21-ви век условия, качество и 

стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси. 
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Постигането на стратегическата цел е прогнозирано и планирано да се извърши, чрез 

използване на модели и подходи за прилагане на двата основни приоритета, с общо пет 

разпределени по между им специфични цели. Специфичните цели от своя страна, е заложено 

да се постигнаи от страна на МИГ - Айтос, чрез насърчаване в участието и прилагането на 

съответните мерки за финансово подпомагане, като за целта са определени нужните средства. 

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес с висока 

добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението. 

• Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и 

устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции; 

• Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ - предвиден е бюджет от 200 000 

лева или 6,82% от общата стойност по СВОМР. 

• Специфична цел 1.2: Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната 

дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси 

вериги на доставка; 

• Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - За 

мярката са отделени 200 000 лева или 6,82 % от средствата по СВОМР. 

• Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски 

бизнес. 

• Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – тук е насочен най – 

голям ресурс от общия заложен по Приоритет 1 - 933 745,00 лева или 31,38 % от 

средствата СВОМР. С тези средства ще бъде подпомогнат неземеделският бизнес с цел 

разнообразяването на местната икономика и създаване на по-голям брой работни места 

/постоянна трудова заетост/. 

За ПРИОРИТЕТ 1 са предвидени и насочени средства в размер на общо 1 333 745 лева или 

45,46 % от одобрените средства по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“. 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и 

интегрирано, устойчиво и ефективно оползотворяване на природно-културните ресурси на 

територията на МИГ - Айтос. 

• Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и на услугите за местните 

общности; 
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• Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ - отделени са 1 400 000 лева или 47,72 % от 

средствата по СВОМР. 

• Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно използване на 

местните ресурси. 

• Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ – със заложен бюджет от 200 000,00 лева /6,82 %/. 

Общата стойност заложена за ПРИОРИТЕТ 2 на СВОМР е в размер на 1 600 000,00 лева 

или 54,54 % от всички средства по подмярка 19.2 „Прилагане на Стратегии за ВОМР“. 

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на по-горе 

цитираните 6 мерки от ПРСР 2014-2020 г.. По-големият бюджет предвиден за финансово 

подпомагане на инвестиции в частния неземеделски  и публичния сектор на територията на 

МИГ – Айтос, е обоснован от повишения интерес от страна на бизнеса и обществени 

организации към възможността за кандидатстване с проекти към организация на местно 

ниво, а също така и от възможността за създаване на допълнителни работни места, като част 

от националната и европейска рамка за развитие.  

Поставените специфични цели и избраните приоритети за развитие са взаимно обвързани с 

конкретни дейности, чието изпълнение ще способства за постигане на набелязаната 

стратегическа цел и ще доведе до развитието на  предприемаческия потенциал и капацитет за 

реализиране изпълнението на проекти от бенефициентите на СНЦ „МИГ – Айтос”, не само на 

територията на община Айтос, но и на национално ниво. 

Като основни приоритети за развитието на територията на МИГ – Айтос са изведени: 

добавяне на стойност към продукти от земеделски и неземеделски бизнес, чрез инвестиции за 

модернизиране на аграрния сектор, стимулиране на интензивно и устойчиво производство на 

плодове и зеленчуци, осигуряване на възможности за развитие на преработка и маркетинг на 

земеделски продукти. Друг не по-малко важен приоритет за постигане на основната цел, 

както на настоящата Стратегия за ВОМР, така и на национално и европейско ниво, е 

намаляване на бедността, чрез създаване на нови работни места, планирано за постигане, чрез 

подпомагане на инвестиции за развитие на бизнес.  

За осигуряване на „трайни спомени от преживявания” за посетителите на територията на 

община Айтос, с цел тяхното пребиваване да бъде в естетична среда, са необходими 

инвестиции в съпътстваща спортна, социална, културна и техническа инфраструктура, която 

да даде възможност за интересно и динамично преживяване, по-чест и по-дълъг престой. 
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Произвежданите на територията на МИГ – Айтос специфични местни продукти и изделия, 

съхранените стари занаяти, както и провеждането на ежегодния фолклорен фестивал 

„Славееви нощи”, могат успешно да бъдат интегрирани в специфичен туристически продукт, 

като по този начин ще се осигури не само добавена стойност за отрасъла, а и пазар за 

местните производители и занаятчии. Важно както за развитието на земеделския и бизнес 

сектор, така и за утвърждаването на туризма като водещ местен отрасъл е осигуряването и 

получаването на навременна консултантска и финансова помощ, каквато организациите биха 

получили от екипа на СНЦ „МИГ – Айтос”, чиято амбиция е да стимулира развитието и 

облагородяването на общината като цяло. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР на МИГ - Айтос през отчетния период 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ - Айтос 

Разработена и приета от УС на МИГ  е  единна недискриминационна и прозрачна за подбор и 

оценка на проекти към СВОМР на база Минималните изисквания, изготвени на   основание 

чл. 41, ал. 2 от ПМС161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между 

управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, съответно местните 

инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнението на Подхода Водено от общностите 

местно развитие. 

Предвид, че през отчетния период не са обявяви процедури за прием на проекти към 

Стратегияга за ВОМР  процедура не е прилагана на практика. 

• Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/индикативната годишна работна програма/ 

С решение на УС на СНЦ „МИГ – Айтос” от края на месец Ноември 2016 г е  одобрен  

Индикативен график на СНЦ ”МИГ – Айтос” за прием на проектни предложения през 

2017г., публикуван на 30.11.2016 г. на интернет старицата на Сдружението, с цел 

информиране на заинтересованите лица, относно планираните срокове за кандидатстване с 

проекти по мерките от СВОМР, за които се предвиждат приеми. Определените инидакитвни 

срокове за прем са в периода април-май 2017 година С оглед на нормативна неяснота около 

приема на проекти по Стратегиите за ВОМР  чрез  ИСУН 2020, както и други съпътстващи и 

очаквани промени в нормативната база и очаквани указания и документи от УО  и ДФЗ,  а 

също и депозирано до УО искане за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР 
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индикативният график е актуализиран, като сроквете за прием са пренесени за периода 

октомври-ноември 2017 година. 

Посочените нови срокове от индикативния график на практика отново не са спазени  и МИГ 

не е осъществил приеми  на проекти към СВОМР.  Основните причини за това са  от 

обективен характер и са следните: 

• Към месеците за предвиден нов период на прием, а и към края на 2017 година не  

подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР, с който 

се очаква  да настъпи промяна на параметри, вкл. критерии за оценка,  както за 

публичните, така и за частните мерки от Стратегията; 

•  Към месеците за предвиден нов период на прием все още не е приключила 

инициираната от ДФЗ и извършвана от УО на ПРСР проверка за  свързаност на 

членове на Управителния съвет на МИГ-Айтос, извършвана в контекста на 

допустимостта на МИГ по подмярка19.2 и 19.4. при така констарираните от ДФЗ - 

Разплащателна агенция при административните проверки обстоятелства.. 

• Не са публикувани на страницата на ДФЗ  образците на разработените специално 

за приема на проектни предложения по подмярка 19.2 от ПРСР (2014 – 2020 г.). 

документи: Таблица за допустими инвестиции и дейности (ТДИД), Бизнес план 

(БП), Анализ разходи ползи (финансов анализ) АРП, както и образец на 

контролния лист, по който Разплащателната агенция ще извършва проверка на 

проведените от МИГ процедури за подбор на проекти. Посочените документи 

касаят както публичните, така и частните мерки от СВОМР и са част от условията 

за кандидатстване. 

• Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати 

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

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати за 

финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Кандидатите бяха 

информирани за възможностите за финансиране на тяхра проектна идея на конкретна мярка 

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

проектното предложение, както и за процеса на оценка- правилата и критериите по които тя 

се извършва.  Наблегна се на обстоятелството че, кандидатите следва да  имат ясна и 
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практична идея и на това, че следва да осигурят  необходимия финансов ресурс, в случай на 

одобрение на проекта, вкл. и в частта на публичния принос по-проекта, тъй като изплащането 

на финансовато помощ се извършва след приключването на проекта. За периода на доклада 

са консултирани общо 35 потенциални кандидати –от които 1 представител на публичния 

сектор – община Айтос, 8 представителя на нестопанския сектор и 26 представители на 

стопанския сектор, в т.ч. 11 земеделски стопани и 15 представители на микропредприятия, 

опериращи в неземеделския сектор 

• Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор 

По всички мерки от Стратегията за ВОМР  са разработени проекти на Насоки за 

кандидатстване с проектни предложения, включващи Условия за кандидатстване и 

Условия за изпълнение, както и съпътстващите ги приложения с изключение на Таблица за 

допустими инвестиции и дейности (ТДИД), Бизнес план (БП), Анализ разходи - ползи 

(финансов анализ) –АРП, които следва да бъдат разработени и предоставени от ДФЗ, но към 

края на 2017 все още не са налични на страницата на ДФЗ.   

След пълната комплектация на Насоките за кандидатстване предстои разглеждането  и 

утвърждаването им, ведно със съответните Обяви за прием на проекти от УС на СНЦ „МИГ – 

Айтос, публикуването им на сайта на СНЦ „МИГ – Айтос” за  обществено обсъждане и 

предприемането на съответнте нормативно регламентирани стъпки за обявяването на прием в 

ИСУН 2020. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ - Айтос 

Във връзка с поддържането на деловодна система и архив от МИГ – Айтос, е изготвена 

„Инструкция за организация на деловодната дейност, документооборотът и 

архивирането в СНЦ ”МИГ – АЙТОС”, утвърдена от Председателя на УС, влизаща в сила 

от 01.01.2017 г. Чрез прилагането на системата за документиране и документооборот, 

съдържаща правилата за съставяне, оформяне, движение, използване и архивиране на 

документите, се цели отчитане на всички операции, процеси и трансакции с цел осигуряване 

на адекватна одитна пътека за проследимост и наблюдение; 
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3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ - Айтос, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ – Айтос 

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.  

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

следните теми:  

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 

 Панел 2: Оценка на проекти по  СВОМР: ПРАКТИЧЕСКА СЕСИЯ: 

Разработване на примерни образци на контролни листи  и оценителни доклади 

Панел 3: 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. 

 

• 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. 
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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. 

 

4. Действия на МИГ – Айтос по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите 

с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ - Айтос 

Мониторингът представлява цялостен системен и непрекъснат преглед на дейността по 

финансово управление и контрол в СНЦ „МИГ – Айтос” и има за цел да гарантира, че 

прилаганите механизми, функционират според предназначението си и че се променят по 

подходящ начин при промени в условията. 

„Системата на мониторинг и контрол в СНЦ „МИГ – Айтос”, включва процедури и 

инструменти, които гарантират подходящо и своевременно реагиране при констатиране на 

недостатъци и проблеми.. Чрез  нейното прилагане се цели предоставяне на ранна и/или 

навременна информация относно напредъка, респективно липсата на такъв, относно 

постигнатите резултати, пред компетентните органи - УО на ПРСР 2014 – 2020 г., ДФЗ, КВО 

на СНЦ „МИГ – Айтос” и други. По време на мониторинга ще се набират количествени и 

качествени данни за напредъка по прилагане на СВОМР, ще се сравняват с първоначално 

заложените индикатори, за да се определят евентуалните необходими корективни действия.  

МИГ – Айтос ще извършва редовни мониторингови посещения, според предварително 

разработен план - график, насочени към проследяване изпълнението на проектните дейности, 

качеството и действителността на услугите и инвестициите, обект на финансово подпомагане 

по СВОМР, спазване на законовите изисквания, правила и разпоредби.  

Заложена за изграждане и поддържка е собствена база данни, с помощта на която ще 

се проследяват определен набор от числови индикатори, между които: брой и стойност на 

подадените и одобрените заявления, сключените договори,  подадените искания за плащане,  

успешно приключили проекти и други, според необходимостта от отчитането им. Екипът на 

МИГ – Айтос ще поддържа актуална информация по отношение на напредъка по 

изпълнението на СВОМР като редовно проследява заложените индикатори. 
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5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

� Като основен проблем, възникнал пред  екипа на МИГ - Айтос по време на изпълнение 

на дейностите през отчетния период, са множеството неясноти, непълноти и  

противоречия в действащата нормативна уредба, касаеща прилагането на  

Стратегииге ВОМР. Коригиращите действия в тази посока са бавни, тъй като изискват 

множество консултации и  съгласувания, като в този процес бихме изтъкнали 

положителната роля на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, в която 

МИГ-Айтос членува от 2016 година. 

� През 2017 година МИГ не е осъществил приеми  на проекти към СВОМР.  Основните 

причини за това са  от обективен характер и са следните: 

• Към месеците за предвиден нов период на прием, а и към края на 2017 година не  

подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР, с който 

се очаква  да настъпи промяна на параметри, вкл. критерии за оценка,  както за 

публичните, така и за частните мерки от Стратегията; 

•  Към месеците за предвиден нов период на прием все още не е приключила 

инициираната от ДФЗ и извършвана от УО на ПРСР проверка за  свързаност на 

членове на Управителния съвет на МИГ-Айтос, извършвана в контекста на 

допустимостта на МИГ по подмярка19.2 и 19.4. при така констарираните от ДФЗ - 

Разплащателна агенция при административните проверки обстоятелства.. 

• Не са публикувани на страницата на ДФЗ  образците на разработените специално 

за приема на проектни предложения по подмярка 19.2 от ПРСР (2014 – 2020 г.). 

документи: Таблица за допустими инвестиции и дейности (ТДИД), Бизнес план 

(БП), Анализ разходи ползи (финансов анализ) АРП, както и образец на 

контролния лист, по който Разплащателната агенция ще извършва проверка на 

проведените от МИГ процедури за подбор на проекти. Посочените документи 

касаят както публичните, така и частните мерки от СВОМР и са част от условията 

за кандидатстване. 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос” 

Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна 

в практиката. Смисълът и се асоциира с въвеждането на нов продукт, технология, знания, 

услуга, производствен процес или нов начин на организиране на работата. 
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Съгласно определението за „Иновативност на Стратегия за ВОМР” в приложимата 

нормативна уредба, това е включване на нов подход, метод или средства за реализирането и, 

които не са прилагани до настоящия момент на територията на местната общност, чрез: 

- Възможност за създаване на нов за продукт или услуга 

- Въвеждане на иновативен метод и/или начин за решаване на местните проблеми 

и слабости 

По време на подготовката на Стратегията за ВОМР на МИГ – Айтос, бяха идентифицирани и 

ще бъдат оползотворени определени  възможности за създаването на нови продукти за 

територията на община Айтос, посредством включване на мерки и дейности, които поставят 

приоритет и предоставят възможности за въвеждане на нови форми на природосъобразно 

експлоатиране на местните ресурси. Местната инициативна група ще насърчава и стимулира 

подаване на проекти включващи дейности, чиято цел е въвеждане на иновативни подходи в 

производствените процеси и реализираните услуги, които използват по-пестеливо 

природните ресурси, внедряване на екологично съобразени и насочени технологии, 

използване на съвременни научни знания и разработки в сферата на земеделието и в 

преработвателните предприятия, подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на 

иновативни подходи за работа. Необходимо е да се разшири обхвата и визията за търсене на 

нови пътища за постигане на рентабилност и ефективност посредством доказани методи и 

чрез внедряване на утвърдени работещи добри практики от други страни за правилно 

решаване на проблемите на територията, чрез: 

• Изграждане на информационна (интерактивна) платформа за партньорите и 

участници в МИГ - Айтос, включително създаване на възможности за обучения, обмен на 

знания, сътрудничество, работа в локална мрежа, включително и с участие на представители 

на уязвимите групи; 

• Провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересовани страни; 

• Провеждане на периодични дискусионни срещи в разширен формат, между екипа на 

МИГ - Айтос, партньори и други; 

• За провокиране на активност и мотивация - иницииране провеждането на конкурс за 

иновативни практики; организиране на дни на мултиетническото и мултикултурното 

взаимодействие и други;  

Стратегията на ВОМР на МИГ – Айтос е в състояние да способства за изграждане на връзки 

между лица и организации със сходен предмет на дейности, респективно проблеми, 



СНЦ „Местна инициативна група – Айтос” 

 

 

16

обединявайки ги във фокус-групи и насърчавайки дискусии помежду им. Подобно споделяне 

на опит, добри и лоши практики, чрез обмен на знания ще доведе до подобряване на 

резултатите и генериране на нови идеи сред участниците. Този подход ще насърчи 

ефективното използване на ресурсите и ще повиши конкурентоспособността не само в 

земеделския но и до голяма степен и в останалите сектори на развитие. 

8. Управление на Местната инициативна група- Айтос 

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

8610140496, като представляващ юридическото лице „Десий“ ЕООД ( стопански 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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Персонал на МИГ-Айтос 
 

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 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение 

� 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. 

� В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД50-09-629/21.10.2016 година, съгласно член 10 от него  и основание член 39 от 

Наредба № 22 от 14.12.2015 година на МЗХ (Обн. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г. изм. и доп. ДВ. 

Бр.38 от 20 Май 2016г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25 Август 2017г)  на 05.09.2017 година е  ЗАЯВЕНА  

ПРОМЯНА  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА 
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СТРАТЕГИЯТА ЗА  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ-АЙТОС, като в 

Стратегията за ВОМР се правят следните изменения и допълнения:  

Съществуващ   текст в 

Стратегията за ВОМР 

Предложение за промяна в 

Стратегията за ВОМР 

Обосновка на исканата  

промяна  

В  РАЗДЕЛ 5                                                                                                                   

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 

В РАЗДЕЛ 5                                                                                                

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 

 

 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка. 
 В описанието  в одобрената 
СВОМР е наличен 

технически пропуск на 
съкращението «ЕТ». 

 

 

Предложената  промяна 
отразява  и привеждане на 
текста съобразно текста на 
чл.18 ал.1 на Наредба № 22 от 
12.12.2015 та МЗХ 

 

В разписването на Мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства“ 

Текстът в Допустими кандидати 

след т.3, в) изречение 1: 

 

„Допустими са само 

кандидати със седалище за 

ЮЛ и постоянен адрес за 

физическите лица на 

територията на МИГ“ 
 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста:  
 

 

«Допустими са само кандидати 

със седалище и адрес на 

управление за ЕТ и  ЮЛ и 

постоянен адрес за 

физическите лица  на 

територията на МИГ“. 
 

В разписването на Мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в 
земеделски стопанства 
Размер на финансовата помощ 

Текстовете: 
 

т.5 Финансовата помощ се 
увеличава с 15 на сто за 
инвестиции, изцяло свързани с 
изпълнявани от кандидата 
ангажименти по мярка 11 

"Биологично земеделие" от 
ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни 

ангажименти по мярка 214 

"Агроекологични плащания", 

направление "Биологично 
земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 

г 
 

т. 6. Финансовата помощ се 
увеличава с 20 на сто за 
проекти за колективни 

инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи 

над 10 земеделски стопани 

и/или групи/организации на 
производители 

 

т.7. Максималният размер на 
финансовата помощ за проект 
за колективни инвестиции, 

представен от един 

кандидат/ползвател на 

 

 

 

 

 

 

Се заменят с текстовете: 
 

т.5 Финансовата помощ се 
увеличава с 10 на сто за 
инвестиции, изцяло свързани с 
изпълнявани от кандидата 
ангажименти по мярка 11 

"Биологично земеделие" от 
ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни 

ангажименти по мярка 214 

"Агроекологични плащания", 

направление "Биологично 
земеделие" от ПРСР 2007 – 2013 

 

т. 6. Финансовата помощ се 
увеличава с 10 на сто за проекти 

за колективни инвестиции, 

представени от юридически 

лица, включващи над 10 

земеделски стопани и/или 

групи/организации на 
производители 

 

т.7. Максималният размер на 
финансовата помощ за проект за 
колективни инвестиции, 

представен от един 

Промяната на интензитета на 
помощта в посока на 
намаляване на одобрените в 
СВОМР по мярката  
стойностсти   по т.5,6 и 7, 

както и по отношение на  
максималното комбинирано 

подпомагане се прави с цел  

увеличаване на 
възможностите за повече 
проекти.  

Това е важно и с оглед на 
сравнително неголемия 
планиран размер на БФП по 

мярка 4.2.1  – 200 000 лева и 

оптималното му насочване и 

ефективно насочване към 

бенефициентите. 
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финансова помощ, отговарящ 

на повече от едно от условията 
по ал. 2, 3 и 4, е не повече от 90 

на сто от общия размер на 
допустимите за финансово 
подпомагане разходи 

 

 

Максимално комбинирано 

подпомагане – 90 % от общия 
размер на допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи. 

 

кандидат/ползвател на 
финансова помощ, отговарящ на 
повече от едно от условията по 

т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 е не 
повече от 70 на сто от общия 
размер на допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи. 

 

Максимално комбинирано 

подпомагане – 70 % от общия 
размер на допустимите за 
финансово подпомагане 
разходи. 

 

 

В разписването на Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка 
/маркетинг на селскостопански 

продукти“   

Текстът в Допустими 

кандидати, след т.3, изречение 
2 

 

„Допустими са само кандидати 

със седалище за ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите 
лица на територията на МИГ“. 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста:  
 

 

«Допустими са само кандидати 

със седалище и адрес на 
управление за ЕТ и  ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите 
лица  на територията на МИГ“. 

 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка. 
 В описанието в одобрената 
СВОМР е наличен 

технически пропуск на 
съкращението «ЕТ». 

 

 

Предложената  промяна 
отразява  и привеждане на 
текста съобразно текста на 
чл.18 ал.1 на Наредба        № 

22 от 12.12.2015 та МЗХ 

 

В разписването на Мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка 
/маркетинг на селскостопански 

продукти“  - 

в частта Размер на финансовата 
помощ: 

Абзац 2, съдържащ по-долу 
изписания текст: 
 

Финансовата помощ се 
увеличава с 10 на сто за: 
1. проекти, представени от 
млади земеделски стопани; 

2. интегрирани проекти, 

включително и такива, 
свързани със сливания на 
организации на 
производителите; 
3. проекти, които се изпълняват 
в обхвата на 
необлагодетелствани райони; 

4. проекти за колективни 

инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстът  се заличава 

Допусната е техническа 
грешка, като абзац от 
описанието на мярка 4.1.1   е 
поставен в описанието на 
мярка 4.2.1. 
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от 6 до 10 земеделски стопани. 

Финансовата помощ  се 
увеличава с 15 на сто за 
инвестиции, изцяло свързани с 
изпълнявани от кандидата 
ангажименти по мярка11 

"Биологично земеделие" от 
ПРСР 2014 - 

2020 г. или сходни 

ангажименти по мярка214 

"Агроекологични плащания", 

направление "Биологично 
земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 

г. 
Финансовата помощ по ал.1 се 
увеличава с 20 на сто за 
проекти за колективни 

инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи 

над 10 земеделски стопани 

и/или групи/организации на 
производители. 

 

В разписването на Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

Текстът в Допустими кандидати 

– изречение 3 

 

„Допустими са само кандидати 

със седалище за ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите 
лица на територията на МИГ“ 

 

 

 

Се заменя с текста:  
 

 

«Допустими са само кандидати 

със седалище и адрес на 
управление за ЕТ и  ЮЛ и 

постоянен адрес за физическите 
лица  на територията на МИГ“. 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка. 
 В описанието в одобрената 
СВОМР е наличен 

технически пропуск на 
съкращението «ЕТ». 

 

 

Предложената  промяна 
отразява  и привеждане на 
текста съобразно текста на 
чл.18 ал.1 на Наредба        № 

22 от 12.12.2015 та МЗХ 

 

В разписването на Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура”- в частта 
Допустими кандидати 

 

 

в частта Допустими кандидати, 

след т.3 

се добавя текста: 
 

„Допустими са само кандидати 

със седалище и адрес на 
управление  на територията на 
МИГ“ 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка. 
 В описанието на тази мярка в 
одобрената СВОМР е 
наличен технически пропуск 
на посочения текст 
 

 

В разписването на Мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура”, в частта 
Критерии за избор на проекти: 

Текстът на т.12 от таблицата: 

„Оценка на  Бизнес план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерият се привежда в 
съответствие с  условията при 

които ще се оценят проектите 
по мярка 7.2. 

Бизнесплан е приложим при 

частните инвестиционни 

мерки. 

По мярка 7.2 МИГ ще 
оценява качеството на 
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/реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 
МИГ“  

 

Се заменя с текста: 

„Оценка на  Анализа/Анализите-
реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 
МИГ“  

 

Анализа на ситуацията във 
връзка с предлаганата  
публична инвестиция 
инвестиция и Анализ «Ползи 

–разходи» 

 

В разписването на Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура” 

в частта Допустими кандидати, 

Текстът на т.2 

 

«Юридически лица с 
нестопанска цел със седалище 
на територията на МИГ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста: 
 

«Юридически лица с 
нестопанска цел със седалище и 

адрес на управление на 
територията на МИГ“ 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка. 
 В описанието на мярката  в 
одобрената СВОМР е 
наличен технически пропуск 
по отношение на посочването 

на текста «и адрес на 
управление» 

 

Предложената  промяна 
отразява  и привеждане на 
текста съобразно текста на 
чл.18 ал.1 на Наредба        № 

22 от 12.12.2015 та МЗХ 

 

В разписването на Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура” 

в частта Размер на финансовата 
помощ, 

Текстът на изречение 4 

 

„При изпълнение на проект, 
включващ само нестопански 

дейности и изпълняван от лице, 
регистрирано по реда на Закона 
за юридическите лица с 
нестопанска цел или по Закона 
за народните читалища, не се 
прилагат чл. 107 и 108 от 
Договора за функционирането 

на Европейския съюз“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста 
 

„При изпълнение на проект, 
включващ само нестопански 

дейности и изпълняван от лице, 
регистрирано по реда на Закона 
за юридическите лица с 
нестопанска цел не се прилагат 
чл. 107 и 108 от Договора за 
функционирането на 
Европейския съюз“ 

 

Читалищата не са допустим 

бенефициент по мярка 7.5. 

 

Заличаването в текста, 
предложен за промяна цели 

да предоврати и евентуално 

объркване сред кандидатите.  
 

 

 

В  РАЗДЕЛ 6                                                                                                                  

ФИНАНАНСОВ ПЛАН 

В РАЗДЕЛ 6                                                                                                                  

ФИНАНСОВ ПЛАН 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка, в резултат 
на която е пропуснато 

нанасянето на посочените 
стойности в съответните 
колони на таблицата на 
финансовия план на 
Стратегията за ВОМР. 

т.6.1. Индикативно 

разпределение на средствата по 

програми/фондове по мерки 

В таблицата е пропуснат запис 
в колона 3 ( обща сума в лева) и 

 

 

 

 

 

Вписват се в колона 3  2 933 745  
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колона 4 (%) на ред 1 Мерки, 

финансирани от ПРСР 2014-

2020 (ЕЗФРСР)   

 

и 100% 

Вписват се в колона 4   100 

т.6.2 Финансова обосновка на 
бюджета и разпределението на 
средствата по програми и 

мерки: 

 

Абзац 2 ПРИОРИТЕТ 1,               

1-во изречение ред 3, 

включващо текста: 

Мярка 19.1 „Прилагане на 
Стратегии за ВОМР“ 

 

Се заменя с коректно 
изписаната: 

 

 

Мярка 19.2 "Прилагане на 
операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно 

развитие" 

 

Отстраняване на очевидна 
техническа грешка 

РАЗДЕЛ 8: Описание на 
уредбата за управлението и 

мониторинга на стратегията, 
която показва капацитета на 
местната инициативна група да 
изпълни стратегията, и 

описание на специфичната 
уредба относно оценката 

 

РАЗДЕЛ 8: Описание на 
уредбата за управлението и 

мониторинга на стратегията, 
която показва капацитета на 
местната инициативна група да 
изпълни стратегията, и описание 
на специфичната уредба относно 

оценката 

 

В т. 8.1 Организационна 
структура на МИГ 

В „Звено за администриране на 
проекти“  

Текстът 

Дейности счетоводители 

 

 

Се заменя с текста 

Счетоводител 

С писмо  изх. №19-19-2-01-45 

на Директора на Дирекция 
«Развитие на селските 
райони» е одобрена 
кандидатурата на г-жа 
Антоанета Димова  във 
връзка със заявена 
необходимост от назначаване 
на счетоводител на МИГ  

В  т.8.2 „Управление на МИГ“ 

Органи за управление и 

контрол  

Текстът в абзац 3 

„ Контролния съвет на СНЦ 

“МИГ Айтос ” се състои от 3 – 

ма души, членове на Общото 

събрание. Избира се от Общото 

събрание за срок от 2 (две) 
години, без ограничение в броя 
на мандатите. Членовете на 
Контролния съвет избират от 
своя състав председател и 

секретар. Председателят 
представлява Контролния съвет 

 

 

 

 

Заличава се  изцяло 

 

 

 

След проведено Общо 

събрание  с  решение № 1 от 
27.07.2017 година на 
Бургаски окръжен съд са 
вписани промени в Устава на 
СНЦ „Местна инициативна 
група-Айтос“, вкл. 

заличаването на Контролния 
съвет като орган на МИГ-

Айтос. 
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и участва в заседанията на 
Управителния съвет със 
съвещателен глас. Основните 
задължения и права на 
контролния съвет са да 
контролира изпълнението на 
решенията на ръководните 
органи на сдружението; 

контролира изпълнението на 
бюджета и изразходването на 
финансовите средства на 
сдружението; извършва 
цялостни, тематични, 

периодични и извънредни 

проверки и ревизии в системата 
на МИГ „Айтос”, както и 

проверки по жалби и сигнали за 
законосъобразността и 

целесъобразността на 
финансовите, счетоводни, 

стопански, търговски, 

договорни и други дейности.  

Текстът  в скоби в  последния 
абзац  

/ОС, УС, КС и КИП/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста 

/ОС, УС и КИП/ 

 

 

 

В  т.8.2 „Управление на МИГ“ 

Описание на позициите и 

изискванията към 

изпълнителния директор и 

персонала 

Текстът в абзац 4: 

� Счетоводството на МИГ ще 
бъде възложено на външен 

изпълнител, с който след 

 

 

 

Се заменя с текста 

� Счетоводител на МИГ, 

отговарящ на чл.18 от 

С писмо  изх. №19-19-2-01-45 

на Директора на Дирекция 
«Развитие на селските 
райони» е одобрена 
кандидатурата на г-жа 
Антоанета Димова  във 
връзка със заявена 
необходимост от назначаване 
на счетоводител на МИГ 
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одобрение на Стратегията 
за ВОМР, ще бъде сключен 

Договор с основни 

изисквания, изпълнителя да 
бъде пряко отговорен за 
пълно водене на 
счетоводството на МИГ, да 
осъществява финансови 

консултации и финансов 
контрол по отношение на 
дейностите по под мярка 
19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на 
Стратегия за ВОМР“). 

Закона за счетоводството и 

пряко отговорен за пълно 
водене на счетоводството на 
МИГ, да осъществява 
финансови консултации и 

финансов контрол по 
отношение на дейностите по 

под мярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране 
на Стратегия за ВОМР“)  

РАЗДЕЛ 9: ИНДИКАТОРИ ЗА 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

РАЗДЕЛ 9: ИНДИКАТОРИ ЗА 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

 

 

Допуснати са очевидни 

технически грешки  - 

записаните в одобрената 
Стратегия за ВОМР  

стойности за посочените 
индикатори  отразяват 
невярно сборувани данни от 
идентичните индикатори по 

мерките от Стратегията за 
ВОМР. 

 

Предложенията за промени 

отразяват коректно 

изчислените стойности. 

В т.9.1 Индикатори за 
цялостното прилагане на 
стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени 

работни места 

 

-За Индикатор „Брой проекти, 

финансирани от Стратегията“  - 

колона Цел 2023 -  числото 20 

 

-За Индикатор „Стойност на 
одобрените заявления“  - 

колона Цел 2023 -  числото  4 

100 000 

 

-За Индикатор „Брой на 
сключените договори“  - колона 
Цел 2023 -  числото 20 

-За Индикатор „Брой 

бенефициенти, подпомогнати 

по Стратегията“  - колона Цел 

2023 -  числото 17 

 

 

 

 

 

Заменя се с числото  21 

 

 

 

Заменя се с числото  

 3 664 994 

 

 

Заменя се с числото  21 

 

 

 

Заменя се с числото  16 

 

 

Към края на 2017 година заявената промяна все още не е одбрена и към края на 2017 

година не е  подписан Анекс за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР 
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10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ - Айтос на направени препоръки в рамките на посещенията 

От страна на ДФЗ-РА – ОРА-Ямбол са извършени посещения на място след подаването на 

всяка заявка за плащане по подмярка 19.4. 

Посещения на място по подмярка 19.2 не са извършвани. 

11. Индикатори 

За отчетния период постигнатите индикатори са, както следва: 

В допълнително приложената Таблица 14 от Приложенията към настоящия доклад, са отразени 

специфичните индикатори за мониторинг и оценка, включително брой създадени работни места, 

заложени за постигане в следствие на изпълнението на СВОМР. 

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

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 селските райони и 

създаване на условия за разнообразяване на селскостопанските и икономическите дейности. 

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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Друга тема, която бе засегната и която е общ проблем е задържането на младите хора на 

територията на селските общини. 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред 

Входящата и изходящата кореспонденция водена и заведена по надлежния ред във 

връзка с изпълнението на одобрена за изпълнение СВОМР от СНЦ „МИГ – Айтос” по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” към мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., описана в хронологичен 

ред включва :  

Изходяши писма: 

- Изх. N 39/30.01.2017г. Придружително писмо, адресирано до ДФЗ – РА, относно 

подаване на Списък 122, описателни документи към него 

- Изх. N 40/31.01.2017г. Уведомително/Придружително писмо, адресирано до Дирекция 

„РСР” при МЗХГ, относно изпращане на Годишен доклад за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на СНЦ „МИГ – 

Айтос” за 2016 г. 

- Изх. N 41/08.02.2017г. Уведомително писмо, адресирано до Дирекция „РСР” при 

МЗХГ и  ДФЗ, относно предстоящо за провеждане  едно двудневно обучение в офиса на СНЦ 

„МИГ – Айтос”, на 24.02 и 25.02. 2017 г., на тема: „Оценка и мониторинг на проекти по СМР“ 

- Изх. N 42/09.02.2017г. Придружително писмо, адресирано до ОД на ДФЗ, относно 

подаване на Заявка авансово плащане 

- Изх. N 43/14.02. 2017г. Придружително писмо, адресирано до МЗХ, относно изпратен 

Годишен доклад по чл. 62, т.15 от Наредба 22/2015 г. на МЗХ 

- Изх. N 44/14.02.2017г. Уведомително/Придружително писмо , адресирано до  ДФЗ – 

РА, относно изпращане на допълнителен документ, към подадена Заявка авансово плащане  

- Изх. N 45/15.02.2017г. Уведомително писмо, адресирано до МЗХГ, относно Заявление 

за промяна на Изпълнителен директор 

- Изх. N 46/22.02.2017г. Уведомително писмо, адресирано до МЗХГ, относно 

отстраняване на нередовности по процедурата по чл. 45 от Наредба №22/2015 г. 

- Изх. N 47/24.02.2017г. Придружително писмо , адресирано до МЗХГ, относно Отговор 

питания бюджет 2017г. 
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- Изх. N 48/22.03.2017г. Придружително писмо и приложени документи , адресирано до 

МЗХГ, относно назначаване на нов Изпълнителен директор 

- Изх. N 53/21.04.2017г. Придружително писмо и приложени документи , адресирано до 

ДФЗ - РА, в относно изпращане на изискани удостоверения издадени от Главна Инспекция по 

труда 

- Изх. N 55/27.04.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ – РА, относно подаване на Списък обществени поръчки за първо тримесечие на 2017 и 

приложения 

- Изх. N 57/19.05.2017г. Придружително писмо, адресирано до ДФЗ – РА, относно 

отговор във връзка с отстраняване на нередовности по подадена заявка за 2016г. 

- Изх. N 58/19.05.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ – РА, относно Подновяване на Застрахователна полица по подмярка 19.1 

- Изх. N 60/06.06.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно искана Промяна на подаден бюджет за 2017 г. 

- Изх. N 61/22.06.2017г. Писмо, адресирано до ДФЗ, относно вид на авансовото 

плащане 

- Изх. N 62/27.06.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно Допълнителни документи за отстраняване на 

нередовности по заявка за първо тримесечие на 2017г. 

- Изх. N 64/19.07.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно удостоверения за актуално състояние във връзка с 

проверка за свързаност 

- Изх. N 65/19.07.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ, относно Коригираща заявка за авансово плащане 

- Изх. N 66/28.07.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

МЗХГ – Отдел „Договориране”, относно Предоставяне на материали за планирани, в процес 

на провеждане и проведени обществени поръчки независимо от източника им на 

финансиране за 2016 г. и за периода от  01.04.2017г. до 30.06.2017г. 

- Изх. N 67/14.08.2017г. Писмо и приложени документи, адресирани до МЗХГ и ДФЗ, 

относно Уведомяване за промени в устава и ОС на МИГ - Айтос 
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- Изх. N 68/23.08.2017г. Писмо - становище, адресирано до МЗХГ, относно Проверка 

свързаност 

- Изх. N 69/05.09.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно промяна на споразумение за финансиране и изпълнение 

на СВОМР на МИГ - Айтос 

- Изх. N 70/13.09.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ и ДФЗ, относно уведомяване за промени в УС на МИГ – Айтос 

- Изх. N 71/27.09.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно Заявление за одобрение на бюджет за 2018 г. 

- Изх. N 72/04.10.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно Допълнителни документи във връзка с промяна на УС 

на сдружението от 19.08.2017г. 

- Изх. N 73/04.10.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

Дирекция „РСР” при МЗХГ, относно отговор на заявление за промяна на СВОМР 

- Изх. N 77/20.10.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ, относно отговор и приложения към писмо с Изх. №01-6300/506/04.10.2017 г. 

- Изх. N 78/06.11.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ, относно изискани допълнителни документи в отговор на писмо с Изх. №01-

6300/506/04.10.2017г.  

- Изх. N 80/23.11.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ - РА, относно Документи във връзка промени в УС на МИГ – Айтос 

- Изх. N 81/14.12.2017г. Придружително писмо и приложени документи, адресирани до 

ДФЗ, относно оттегляне на подадени заявки за плащане 

Входящи писма: 

- Вх. N 21/13.01.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ- Дирекция 

„РСР”, относно Одобрение на счетоводител съгласно заявление с Вх.№ 19-19-2-01-45 от 

04.11.2016г. и допълнителна информация № 19-19-2-01-45 от 30.11.2016г. 

- Вх. N 26/14.02.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с Изх. №19-19-2-

01-45/09.02.2017г., относно Предоставяне на допълнителна информация относно внесения в 

МЗХГ бюджет за 2017 г. на СНЦ „МИГ-Айтос“ 
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- Вх. N 28/17.02.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Отстраняване на нередовности по процедурата за подбор на проекти  

- Вх. N 29/06.03.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Прилагане на приложимите правила за държавните помощи по отношение на предоставяне на 

помощ в рамките на одобрени стратегии за ВОМР 

- Вх. N 30/17.03.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с Изх. №19-19-2-

01-45/15.03.2017г, относно Уведомление за одобряване на Доклада по 19.4 за 2016 г. 

- Вх. N 31/17.03.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с Изх. №19-19-2-

01-45/15.03.2017г, относно Искане за представяне на трудов договор и декларации по образец  

относно новоизбрания Изп. директор на МИГ - Айтос 

- Вх. N 32/24.03.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с Изх. №19-19-2-

01-45/15.03.2017 г., относно Заповед за одобрение на бюджета на „МИГ-Айтос“ за 2016г. 

- Вх. N 34/10.04.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Одобрение смяна на Изпълнителен директор съгласно заявление от 16.02.2017 г. 

- Вх. N 35/13.04.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно 

Корекция на финансова помощ по мярка 19.1  - 1346,78 лв. 

- Вх. N 36/13.04.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно искане за 

представяне на удостоверения от Гл. инспекция по труда за ЮЛ в УС и КС на МИГ- Айтос 

- Вх. N 38/20.04.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Одобряване на бюджет 2017 г./частично/ със Заповед РД09-12/10.04.2017г. 

- Вх. N 40/05.05.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно 

Нередовности по заявка за 10-12 месец 2016 г. 

- Вх. N 41/15.05.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно 

РЕШЕНИЕ за Корекция на финансова помощ по подмярка 19.1  -1346,78 лв. 

- Вх. N 43/14.06.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно 

Предложение за Авансово плащане – 50% от бюджета за 2017г. 

- Вх. N 44/16.06.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ, относно 

Нередовности в заявка за 01-03 месец 2017г. 

- Вх. N 45/12.07.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с Изх. №92-

309/05.07.2017г, относно изискване на информация за свързаност 
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- Вх. N 46/18.08.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ с изх. №92-

309/10.08.2017г., относно изискване на допълнителна информация за свързаност 

- Вх. N 47/31.08.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ОД на ДФЗ - РА, 

относно Контролен лист от 17.08.2017г. за извършена проверка по 19.4 преди плащане 

- Вх. N 48/21.09.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Одобряване промени в състава на ОС на МИГ 

- Вх. N 49/02.10.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Допълнителна информация относно заявена промяна СВОМР 

- Вх. N 50/02.10.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

Допълнителни документити във връзка с промяната в състава на УС на МИГ- Айтос 

- Вх. N 51/10.10.2017г. Уведомително/Придружително писмо от ДФЗ , относно 

Отстраняване на нередовности по заявка за плащане 

- Вх. N 52/25.10.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно Писмо 

и Заповед за Одобряване на поискана актуализация на бюджет за 2017г. 

- Вх. N 53/13.11.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно Писмо 

за Одобряване на промени в УС на МИГ - Айтос 

- Вх. N 54/28.12.2017г. Уведомително/Придружително писмо от МЗХГ, относно 

изискана допълнителна информация относно бюджет за 2018г. 
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14. Приложения: 

 

Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от МИГ 

за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани от: 32 нп нп нп нп нп нп нп нп 

ЕЗФРСР  32 нп нп нп нп нп нп нп нп 
 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, работното 

място се отчита като 0,5 бр. 

 

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; нп нп нп нп нп 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
15 000 нп нп нп нп 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за одобрение 
от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  
колона 15 

разделена на 

колона 2 
за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мярка 4.1 

„Подкрепа за 
инвести-ции в 
земеделски 

стопанства 

4 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 
преработка 

/маркетинг на 
селскостопански 

продукти“ 
 

2 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4. 
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 

Инвестиции в създ. 

подобряване или 

разширя- ването на 
всички видове 
малка по мащаби 

инфраструктура 

7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 
Инвестиции за 

публично ползване 
в инфраструктура за 
отдих, турист. 
инфраструктура 

1 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 21 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 

стопанства“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 
преработка 

/маркетинг на 
селскостопански 

продукти“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4  
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 
малка по мащаби 

инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 

Инвестиции за 
публично 

ползване в 
инфраструктура 

за отдих, 
туристическа 
инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период, лв. 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди
я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит
е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мярка 4.1  „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 

стопанства“ 
200 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  „Инвестиции 

в преработка /маркетинг 
на селскостопански 

продукти“ 

200 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

933 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, подобр. или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 400 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

200 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 2 933 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за одобрение 
от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан
е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1: 

Развитие и стимулиране на 
предприемачество и 

устойчив бизнес с висока 
добавена стойност, 
осигуряващ заетост и 

стабилни доходи на 
населението 

13 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 2: 

Подобряване и разви тие 
на жизнената среда и 

качеството на живот и 

интегрирано, устойчиво и 

ефек тивно оползотворява 
не на природните и култур 

ни  ресурси на територията 
на МИГ  Айтос 

8 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 21 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

Приоритети на съюза за 

развитие на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на 
знания и иновациите в областта 
на селското и горското 
стопанство и селските райони с 
акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството 

и развитието на базата от знания в селските 
райони; 

нп нп нп нп нп нп 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел подобряване на 
екологичното управление и екологичните 
показатели; 

нп нп нп нп нп нп 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство; 

нп нп нп нп нп нп 

Повишаване на 
жизнеспособността на 
земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 
всички видове селскостопанска 
дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските 
технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент 
върху следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на увеличаването 

на пазарното участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство; 

нп нп нп нп нп нп 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията; 

нп нп нп нп нп нп 

насърчаване на организацията на 
хранителната верига, 
включително преработката и 

предлагането на пазара на 
селскостопански продукти,на 
хуманното отношение към 

животните и управлението на 
риска в селското стопанство с 
акцент върху следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и хранителната 
верига посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните пазари и 

къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и 

междубраншови организации; 

нп нп нп нп нп нп 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 
риска на стопанствата; 

нп нп нп нп нп нп 



СНЦ „Местна инициативна група – Айтос” 

 

 

38

 

 

Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 
свързани със селското и горското 

стопанство, с акцент върху 
следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в зони 

по „Натура 2000“ и в зони с природни или други 

специфични ограничения и земеделие с висока 
природна стойност, както и на състоянието на 
европейските ландшафти; 

нп нп нп нп нп нп 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите; 
нп нп нп нп нп нп 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
нп нп нп нп нп нп 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата 
икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство, с акцент 
върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство;  
нп нп нп нп нп нп 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост;  
нп нп нп нп нп нп 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на 
странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката; 

нп нп нп нп нп нп 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

нп нп нп нп нп нп 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с 
акцент върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 
нп нп нп нп нп нп 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

нп нп нп нп нп нп 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските райони; 

нп нп нп нп нп нп 

 FA Друга област  нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 
Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив 
бизнес с висока добавена 

стойност, осигуряващ заетост 
и стабилни доходи на 

населението 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 2: 
Подобряване и разви тие на 
жизнената среда и качеството 

на живот и интегрирано, 

устойчиво и ефек тивно 

оползотворява не на 
природните и култур ни  

ресурси на територията на 
МИГ  Айтос 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо:           
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди
я към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите
, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 
Развитие и 

стимулиране на 
предприемачество и 

устойчив бизнес с 
висока добавена 
стойност, 

осигуряващ заетост 
и стабилни доходи 

на населението 

1 333 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 2: 
Подобряване и разви 

тие на жизнената 
среда и качеството 

на живот и 

интегрирано, 

устойчиво и ефек 
тивно оползотворява 
не на природните и 

култур ни  ресурси 

на територията на 
МИГ  Айтос 

1 600 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 2 933 745             

 

 

Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 

2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 
сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 
е приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските 
райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление и 

екологичните показатели  

Проекти за 
сътрудничество по 

мярката за 
сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

нп нп 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания 
и иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските 
райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения нп нп 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати 

на всички земеделски стопанства и 

улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено 

с оглед на увеличаването на пазарното 

участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

P3 

Насърчаване на добро организиране 
на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 
селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 
на първичните производители чрез по-

доброто им интегриране в 
селскостопанската и хранителната верига 
посредством схеми за качество, които да 
добавят стойност към селскостопанските 
продукти, популяризиране на местните 
пазари и къси вериги на доставки, групи на 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 
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производителите и организации и 

междубраншови организации 

P3 

Насърчаване на добро организиране 
на хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 
селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в 
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, 
както и на състоянието на европейските 
ландшафти (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в 
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни 

или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, 
както и на състоянието на европейските 
ландшафти (За горско стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха) 

нп нп 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За 

земеделие и развитие на селските 
райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със 
селското и горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  

нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

Обща подпомогната 
площ (ха)  
(Отнася се за площта, 

обхваната от 

инвестиции за 

нп нп 
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селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост  

Общ размер на 
инвестициите 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването 

на възобновяеми източници на енергия, на 
странични продукти, отпадъци и остатъци, 

и други нехранителни суровини за целите 
на биоикономиката 

Общ размер на 
инвестициите 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) нп нп 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 
животински единици 

(ЖЕ) 
нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

15.1 и др. подобни на 
тях, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 
селското и горското стопанство  

Обща площ (ха) нп нп 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 
 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена субсидия  

Процент на 

изплащан
е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                
ПУБЛИЧНИ 8 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
МИГ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Публичен орган/ 

община 
4 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

НПО 4 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
други  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЧАСТНИ 13 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Малко или средно 

предприятие 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

13 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Физическо лице - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЕТ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 
приложимо) 

 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо от ЕЗФРСР:  21 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ОБЩО:  21 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди
я към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите
, одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

от ЕЗФРСР              
ПУБЛИЧНИ 1 600 000 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
МИГ  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Публичен орган/ 

община  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

НПО  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
други  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЧАСТНИ 1 333 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Малко или средно 

предприятие  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

1 333 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Физическо лице - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЕТ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 
приложимо) 

- нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ОБЩО: 2 933 745 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

 

Излишните редове се изтриват 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на 

проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления 

подадени 

в МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърлян
е 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди
я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 
инвестиции в 

зем. 

стопанства“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 
преработка 

/маркетинг на 
селск.продукти“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4  

„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създ., подоб. 

или 

разширяването 

на вс. видове 
малка по 

мащаби 

инфраст-ра 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 
Инвестиции за 
публично 

ползване в 
инфрастр-ра за 

отдих, 
туристическа 
инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
(излишните редове да се изтрият) 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 
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Таблица 14: Специфични индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на МИГ - Айтос, включително брой създадени работни места 

 

 

 

Дата: 12.02.2018 г.           Подпис: ..............П.............................  

Стоян Стоянов  
Председател на УС на СНЦ „МИГ – Айтос” 

Вид Индикатор Мерна единица Цел 2023 г. Източник на данни 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по СМР Брой 21 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 43 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой на одобрените заявения Брой 38 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на одобрените заявления Лева 4 100 000 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой на сключените договори Брой 21 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на сключените договори Лева 2 933 745 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на изплатените проекти Лева 2 933 745 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР Брой 17 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой реализирани иновации в стопанския сектор Брой 2 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Общ брой дейности, свързани с подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 
Брой 2 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой  предприятия от Аграрен сектор, с въведена модернизация и / 

или иновация 
Брой 2 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ Брой 120 Отчети МИГ - Айтос 

Брой дейности за популяризиране на СМР Брой 18 Отчети МИГ - Айтос 

Дял от населението на територията, което се ползва от проектите 
по СМР 

% 65% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос, НСИ 

Въздействие Създадени работни места Брой 32 Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 


