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

 

  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ - АЙТОС” 

 

 

Период на отчитане 
 

01.01.2019 – 31.12.2019г. 

Номер на договора за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 

РД 50 – 146/ 21.10.2016г. 

ЕИК на МИГ 

 

147263016 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

ул. „Васил Левски“ №2  

п.к. 8500, гр.Айтос,  

община Айтос, област Бургас,  

Република България 

Председател на Управителен орган 

/ представляващ МИГ 

 

Стоян Иванов Стоянов 

Председател на УС на МИГ-Айтос 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

моб.тел. +359 886881212 

e-mail: mig_aytos@abv.bg 

www.mig-aytos.com 

 

 

 

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

 

 

  
 

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

селските райони” 

 



2 

 

1. Управление на Местната инициативна група. 

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

органите на управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в състава (ако има 
такива)  
 

 Промени в управлението стратегията за Водено от общностите местно развитие 

През 2019 година са предприети действия и са извършени следните промени, засягащи 

управлението на стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос, свързани с подписване на 

Допълнителни споразумения: 

 Допълнително споразумение № РД 50-146 от 17.05.2019 г.  

В рамките на отчетния период МИГ  - Айтос изготви и внесе за разглеждане  в УО на ПРСР 

Заявление за промяна на Споразумението за изпълнение на СВОМР с вх. № 19-19-2-01-

45/29.03.2019 г. Промяната се основава на следните обстоятелства и аргументи: 

 Получено е писмо в ИСУН2 2020 от Дирекция „РСР”, свързано с проверка на  

процедура за подбор на проекти, BG06RDNP001-19.226 МИГ-Айтос–Мярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура”, с което сме уведомени, че при проверката на 

процедурата е установено, че в раздел „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ – Критерий за избор на проекти № 1 „Дейностите по 

проекта се осъществяват в: * в границите на селата от територията на МИГ Айтос;  * 

в границите на землището на град от територията на МИГ Айтос:“ представлява 

условие за допустимост, защото териториалния обхват на мярката е проектите по 

процедурата да се изпълняват на територията на община Айтос, което следва да се 

коригира с Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на 

стратегия за ВОМР № РД 50-146/21.10.2016 г. Поради наличие на аналогични 

критерий в мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” и др. несъответствия са поискани и др. промени. 

 На проведеното Общото събрание на СНЦ „МИГ- Айтос” на 23.03.2019 год., е взето 

решение за изменение на СВОМР на  СНЦ „МИГ-Айтос“. С писмо с изх. № 

137/28.03.2019 г., е заявена промяна в Споразумение за изпълнение на стратегия за 

ВОМР № РД 50-146/21.10.2016 г. 

 

Съществуващ текст в Стратегията за ВОМР Предложение за 

промяна в Стратегията 

за ВОМР 

Обосновка на 

исканата 

промяна 

В разписването на Мярка 4.1.1”Подкрепа за   
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инвестиции в земеделски стопанства” 
 

Текстът в  Допустими разходи  

„Допустимите разходи за консултантски 

услуги, свързани с подготовката и 

управлението на проекти не могат да 
превишават:  
1.едно на сто от допустимите разходи – проекти 

с инвестиции само за земеделска техника и/или 

разходи по т.10-12; 

2. пет на сто от допустимите разходи по т.1-12  

- за проекти с включени инвестиции за 
създаване на трайни насаждения и/или 

строително-монтажни дейности и/или 

строително-монтажни дейности и/или 

оборудване и/или машини, но не повече от 

левовата равностойност на 35 000 евро.” 

 

 

 

 

Текстът:„но не повече от 
левовата равностойност 
на 35 000 евро” се 

заличава. 

 

 

 

 

Обосновка: 
Допусната е 
техническа грешка в 

описанието на 
разхода. 
 

Правно основание: 

Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.2  „при наличие 
на очевидна грешка”. 

В разписването на Мярка                 4.2.1 

„Инвестиции в преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“   
 

Текстът в Допустими разходи  

„Допустимите разходи по т. 11 не може да 
превишават следните стойности: 

1. за консултантски услуги, свързани с 
подготовката и управлението на проекта, като 

част от разходитепо т. 11 не могат да 
превишават 5 на сто от допустимите разходи по 

т. 1 - 10, 

нонеповечеотлевоватаравностойностна 35 

000 евро; 

 

Текстът: 
„нонеповечеотлевоватар
авностойностна 35 000 

евро” се заличава 

 

 

 

 

 

 

Обосновка: 
Допусната е 
техническа грешка в 

описанието на разхода 
 

Правно основание: 

Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.2  „ при наличие 
на очевидна грешка” 

В  разписването на Мярка                   7.2 

„Инвестиции за създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” 
 

 

В Раздел „Критерии за избор на проекти”, 

Критерий № 1 

Текстът 
„1.Дейностите по проекта се осъществяват в: 

* в границите на селата от територията на МИГ 

Айтос-20 т. 
* в границите на землището на град от 
територията на МИГ Айтос- 20 т.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста: 

1.Дейностите по проекта 
се осъществяват: 
 - на територията  на 
населено място/ 

населени места с общо 

население до 500 души -

20 т. 
 - на територията  на 
населено място/ 

населени места с общо 

население от 501 до 

1500души -25 т. 
- на територията  на 
населено място/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка:                                    
Критерийзаизборнапр
оекти № 1 

представляваусловиез
адопустимост,  
съгласно  чл.18 на  
Наредба № 22/2015 г. 
Спазването на това 
условие се проверява 
на етап Оценка на 
АСД. 

Критериите за ТФО не 
могат да припокриват 
критерии за АСД. 

С оглед на това 
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 населени места с общо 

население над  1501 

души -30 т. 
по данни на НСИ към 

31.12. на годината, 
предхождаща годината 
на кандидатстване 
 

В колона Точки  

числото 20 се заменя с 

30 

 

 

сегашния текст следва 
да отпадне. 
Формулира се нов  

критерий, отчитащ 

обхвата и 

териториалното 

въздействие на 
проектните дейности 

и потенциалните 
ползватели на 
резултатите от 
изградената публична 
инфраструктура. 
 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.5  „ по 

отношение на 
критериите за оценка, 
минимална и 

максимална стойност 
на проектите и 

интензитет на 
помощта” 

 

Текстът на критерий № 3 

„3. Интервенциите по проекта са за обект от 
културна, спортна и обществена значимост за 
територията” 

 

 

 

Се заменя с текста: 
„3. Интервенциите по 

проекта са за обект от 
културна и/или  спортна 
и/или обществена 
значимост за 
територията” 

 

 

 

Обосновка: 
Допусната техническа 
грешка.Необходимост 
от  прецизиране на 
формулировката на 
критерия с оглед на 
неговото 

недвусмислено 

прилагане. 
 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.2  „ при наличие 
на очевидна грешка” 

 

В Текста на критерии №4 и №5 

„4.Кандидата е община – 5 т. 
5.Кандидатът е Юридическолице с 
нестопанскацелилиЧиталище -5 т „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се променя  тежестта на 
критерий  №4 и  №5 в 

колона Точки: 

„4.Кандидатът е община 
– 4 т.“ 

„5.Кандидатът е 
Юридическолице с 
нестопанскацелилиЧита
лище -6 т.“ 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка:  

Така разписана 
тежестта на 
критериите не 
приоритезира 
проектът в зависимост 
на типа на кандидата. 
На практика с 
поставената еднаква 
тежест се посочват 
възможните 
допустими кандидати 

по мярката, изброени 

в раздел Допустими 

кандидати на СВОВР. 
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По такъв начин  

сегашната 
формулировка  на 
двата критерия за 
ТФО  - критерии №4 и 

критерии №5 в 

тяхната съвкупност 
припокрива критерий 

за допустимост, обект 
за оценка на етап 

АСД. 

Чрез промяна на 
тежестта на 
критериите №4 и №5 

се приоритезират, 
проекти представени 

от нестопанския 

сектор на територията 
на МИГ в лицето на 
читалищата и ЮЛНЦ. 

По такъв начин се 
насърчава тяхното 

участие с проекти към 

СВОМР. 

 

Правно основание: 

Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.5  „ по 

отношение на 
критериите за оценка, 
минимална и 

максимална стойност 
на проектите и 

интензитет на 
помощта” 

 

Текстът на критерий 11 

„11.Проекта ще създаде работни места при 

изпълнение на допустимите дейности/ ще бъде 
наемана местна работна ръка- 
До 2 -2 т. 
Над 2 души-5 точки“ 

Се заменя с текста: 
 

„11.Проекта ще създаде 
работни места при 

изпълнение на 
допустимите дейности/ 

ще бъде наемана местна 
работна ръка:  
до 2 души -2 точки 

над 2 души - 5 точки“ 

Обосновка: 
Допусната е 
техническа грешка 
 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.2  „ при наличие 
на очевидна грешка” 
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Текстът  на критерий № 12 

12.ОценканаАнализа /Анализите - 
реалистичност, качество и съвместимост с 
целите и приоритетитенаСтратегиятана МИГ 

*  

Проектътнабенефициентадопринасязапостиган
ецелите и приоритетитенаСтратегиятана МИГ – 

10 т 
и тежестта на критерий №12 в колона Точки - 

10 
 

 

 

Се заличава 

 

Обосновка:  

Оценката на Анализа, 
вкл показателите с 
оглед на приложимия 

режим на ДП и 

определянe на 
интензитета на БФП 

се правят на етап 

Оценка на АСД. 

Повторна  
припокриваща се 
оценка на етап ТФО е 
некоректна.Критериит
е за ТФО не могат да 
припокриват критерии 

за АСД. 

С оглед на това 
критерий №12 се 
заличава, като негова 
тежест от 10 точки е 
прехвърлена в 

тежестта по критерий 

№1. 

Преценката е, че 
оставащите в 

таблицата за ТФО  

критерии са 
достатъчни за 
обективната и 

безпристрастна 
оценка на проектните 
предложения по 

мярката 
Запазва се 
съществуващото в 

одобрената СВОМР. 

максималното 

количество точки на 
етап ТФО -  100.  

 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.5  „ по 

отношение на 
критериите за оценка, 
минимална и 

максимална стойност 
на проектите и 

интензитет на 
помощта” 
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Мярка  7.5  Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура ” 
 

Текстът в Критерий № 2  

“2. Дейностите по проекта се осъществяват в 

землище на село от територията на МИГ 

Айтос” – 20 т 
 

 

Текстът в Критерий № 3  

“3. Дейностите по проекта се осъществяват в 

землището  на град  от територията на МИГ 

Айтос” -20 т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстът на Критерий № 4 

„Проекти, 

коитоотговарятнаприоритетитенаОбщинскатап
рограмазаразвитиенатуризма, 
приетаотОбщинскисъвет” 

и тежестта на критерий №4  в колона Точки - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменят с текста:  

„2.Дейностите по 

проекта се осъществяват 
извън общинския център 

- 20 т.” 

 

 

 

„3.Дейностите по 

проекта се осъществяват 
в общинския център -25 

т.”  

В колона Точки  

числото 20 се заменя с 

25.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заличава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка: 

Критериитезаизборна
проекти № 2  и  № 

3представлят 
условиезадопустимост
,  съгласно  чл.18 на  
Наредба № 22/2015 г. 
Спазването на това 
условие се проверява 
на етап Оценка на 
АСД. 

Критериите за ТФО не 
могат да припокриват 
критерии за АСД. 

С оглед на това 
критериите се 
преформулират, като 

се приоритезират 
проекти, свързани с 
инвестиции, които ще 
окажат въздействие 
върху по-голяма част 
от потенциалните 
ползватели на 
резултатите от 
изградената 
инфраструктура за 
отдих,  туристическа 
инфраструктура. 
 

 

Обосновка: 
Съгласно т.8.2.5.3.2.6 

от ПРСР 2014-2020 

това е условие за 
допустимост, което 

ще залегне и в 

Условията за 
кандидатстване по 

мярката. 
Спазването на това 
условие се проверява 
на етап Оценка на 
АСД . 

Критериите за ТФО не 
могат да  припокриват 
критерии за АСД. 

С оглед на това 
критерий №4 се 
заличава, като 
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Текстът на Критерий № 9 

„9.Проекта ще създаде работни места при 

изпълнение на допустимите дейности /ще бъде 
наемана местнаработна ръка - над 5 души / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста 

„9.Проекта ще създаде 
работни места при 

изпълнение на 
допустимите дейности 

/щебъде наемана 
местнаработнаръка 
 - от 1 до 5 души- 5 

точки 

 - над 5 души – 10 точки” 

 

Тежестта на критерий 9 

в колона Точки  се 

променя на - 10 
 

 

неговата тежест от 10 

точки се разпределя 
между  критерий № 2 

– 5 точки  и  5 точки 

са прехвърлени в 

тежестта по критерий  

№9. 

Преценката е , че  
оставащите в 

таблицата за ТФО  

критерии са  
достатъчни за 
обективната и 

безпристрастна 
оценка  на проектните 
предложения по 

мярката. 
Запазва се 
съществуващото в 

одобрената СВОМР. 

максималното 

количество точки на 
етап ТФО -  100.  

 

 

 

Обосновка:  
Стимулира се 
създаването на повече 
работни места, 
свързани с 
инвестиции в  

инфраструктура за 
отдих, 

туристическаинфрастр
уктура”.                            

Това води и до 

изпълнение на 
заложения в 

Стратегията за ВОМР  

индикатор „Създадени  

работни места” 

 

 

Правно основание: 

Наредба 22/2015г. чл. 

39, т.5  „ по 

отношение на 
критериите за оценка, 
минимална и 

максимална стойност 
на проектите и 

интензитет на 
помощта”. 
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 Допълнително споразумение №РД 50-146 от 08.08.2019 г. 

МИГ-Айтос е поискала промяна със Заявление за промяна на Споразумението за 
изпълнение на СВОМР, входирано в МЗХГ с  №19-19-2-01-45 от 11.06.2019 г. 
Основните аргументи на МИГ-Айтос за заявената промяна са: 

 Във връзка с получено  писмо  в ИСУН от Дирекция „РСР” , свързано с  проверка на 

процедура BG06RDNP001-19.270 на СНЦ „МИГ-Айтос“ по мярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“, с което сме уведомени, че при проверката на 

процедурата е установено, че в раздел „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ Критерий за избор на проекти № 12 „Оценка на Бизнес 

план …“ по същество представлява условие за допустимост на проектите и следва да 

се коригира с изменение на стратегията чрез подписване на допълнително 

споразумение. Идентичен  критерий е наличен и в още две от мерките от СВОМР.  

Съществуващ текст в 

Стратегията за ВОМР 

Предложение за промяна в 

Стратегията за ВОМР 

Обосновка на 

исканатапромяна 

 
Мярка 4.1.1 „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 

стопанства” 

Текстът на Критерий №10 
„Оценка на  Бизнес план 

/реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 
МИГ  

- Бизнес планът е реалистичен, 

добре обоснован и изпълним -15 

т. 
- Проектът на бенефициента 
допринася за постигане целите 
и приоритетите на Стратегията 
на МИГ – 5 т.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезаличава 
 

 

Обосновка:                                    
Критерий  за избор на проекти 

№ 10представлява условие за 
допустимост. 
Спазването на това условие се 
проверява на етап Оценка на 
АСД. 

Критериите за ТФО не могат да 
припокриват критерии за АСД. 

 

С оглед на това критерий №10 

се заличава, като неговата 
тежест от 20  точки е 
прехвърлена в тежестта по 

следните критерии :  

 

Критерий № 2 
„Дейностите по проекта са в 

областта на производството на 
продукция от чувствителните 
сектори на национално ниво 

- над 30 % от инвестициите са в 

посочените сектори – 10 т. 

- над 50 % от инвестициите 
са в посочените сектори – 15т. 

- над 75 % - от инвестициите са 
в посочените сектори – 20 т.”  

В колона Точки  числото 15 се 
заменя счислото 20. 

 

Критерий № 3 

“Проектът създава нови работни 

места 
 - до 2 работни места – 10 точки  

 - над 2 работни места – 
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20точки” 

В колона Точки  числото 10 се 
заменя счислото 20. 

 

Критерий № 5 
„Иновативност - въвеждане на 
нови за територията практика, 
и/или услуга и/или продукт в 

предприятието - над 30 % от 
допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани 

с иновации в стопанството ” 

 

В колона Точки  числото 5 се 

заменя с числото 10. 

 

Преценката е, че оставащите в 

таблицата за ТФО  критерии са 
достатъчни за обективната и 

безпристрастна оценка на 
проектните предложения по 

мярката. 
Запазва се съществуващото в 

одобрената СВОМР и  

максимално количество точки 

на етап ТФО -  100.  

Стимулират се инвестициите в  

секторите дефинирани като 

чувствителни на национално 

ниво, създаването на устойчива 
заетост и развитие на 
иновативния потенциал. 

 

Това води и до изпълнение на 
заложения в Стратегията за 
ВОМР  индикатори:  

 -„Брой, подпомогнати 

стопанства от животновъдния 

сектор”; 

 - „Създадени нови 

насаждения”; 

 - „Създадени  работни места”; 

 - “Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор”. 

 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5  „ 

по отношение на критериите за 
оценка, минимална и 

максимална стойност на 
проектите и интензитет на 
помощта”. 

 

Съгласно Указания за прием на 
проекти по подмярка 
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19.2“Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ на 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.”, 

(Приложение към заповед № 

РД 09 – 828/04.09.18г): „Искане 

за изменение на СВОМР в тази 

част може да бъде определено 

за основателно при следните 

условия:…т.2 Първоначално 

одобрение на нищожни 

критерии (условие за 

допустимост е дефинирано 

като критерий за оценка). 

 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в 

преработка /маркетинг на 

селскостопански продукти“   

Текстът в Критерий № 11 
“Оценка на  Бизнес план 

/реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 
МИГ  

*Бизнес планът е реалистичен, 

добре обоснован и изпълним -

15 т. 
*Проектът на бенефициента 
допринася за постигане целите 
и приоритетите на Стратегията 
на МИГ – 10” 

 

 

 

Се заличава 

Обосновка:                                    
Критерий  за избор на проекти 

№ 11 представлява условие за 
допустимост.Спазването на това 
условие се проверява на етап 

Оценка на АСД. 

Критериите за ТФО не могат да 
припокриват критерии за АСД.  

 
С оглед на това критерий №11 

се заличава, като негова тежест 
от 25  точки е прехвърлена в 

тежестта по  следните критерии 

: 

 

Критерий № 3 
“Инвестициите са за преработка 
на плодове и зеленчуци и  

мляко” 

 

Се заменя тежестта: 
В колона Точки числото 10 се 
заменя с  числото 15. 

 

Критерий № 4 

“Проектът създава нови работни 

места 
-до 3 работни места – 10 точки  

-над 3  работни места – 20 

точки” 

В колона Точки  числото 10 се 
заменя счислото 20. 

 

Критерий № 6 

“Иновативност - въвеждане на 
нови за територията практика, 
и/или услуга и/или продукт в 
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предприятието - над 30 % от 
допустимите инвестиционни 

разходи по проекта са свързани 

с иновации в предприятието-“ 

 

Се заменя тежестта: 

В колона Точки числото 5 се 
заменя с числото 10. 

 

Критерий № 8 
“Кандидатът не е получавал 

подкрепа от Общността за 
подобна инвестиция” 

 

Се заменя тежестта: 
В колона Точки числото 5се 
заменя с 10. 

 

Оставащите в таблицата за ТФО  

критерии са достатъчни за 
обективната и безпристрастна 
оценка на проектните 
предложения по мярката. 
Запазва се съществуващото в 

одобрената 
ВОМР.максималното 

количество точки на етап ТФО -  

100.  

 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5  „ 

по отношение на критериите за 
оценка, минимална и 

максимална стойност на 
проектите и интензитет на 
помощта”. 

 

Съгласно Указания за прием на 
проекти по подмярка 
19.2“Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ на 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.”, 

(Приложение към заповед № 

РД 09 – 828/04.09.18г): „Искане 

за изменение на СВОМР в тази 

част може да бъде определено 

за основателно при следните 

условия: …т.2 Първоначално 

одобрение на нищожни 

критерии (условие за 

допустимост е дефинирано 
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като критерий за оценка). 

 

В разписването на Мярка  
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ 

 

Критерий №4  
“Проекти представени от 
жени/за физически лица и ЕТ/” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се заменя с текста: 

Критерий №4  

“Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години 

преди датата на 
кандидатстване: 

  - проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали 

са приходи не по-малко от 
5000 лв. годишно -5 точки 

- проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали 

са приходи не по-малко от 
10000 лв. годишно -10 точки 

 - проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали 

са приходи не по-малко от 
15000 лв. годишни – 15 точки” 

В колона Точки  числото 5 се 

заменя с числото 15 
 

Обосновка: 

Съществуващият текст в 

Критерий №4  не допринася за 
прилагане на принципа на 

равенство между половете. Той 

е и в противоречие с Раздел 10 

от СВОМР - „Съответствие с 
хоризонталните политики на 
ЕС” и не кореспондира със 
следния текст от 
СВОМР:„Освен това мерките в 

стратегията дават на всички 

потенциални бенефициенти 

равен шанс при прозрачни 

условия на оценка на 

проектите”.(10.1 Равенство 

между половете и липса на 
дискриминация). 

С оглед на това сегашния текст 
следва да отпадне. 

Формулира се нов  критерий, 

отчитащ осъществяването на 
дейност от кандидатите най- 

най-малко 3 години преди 

датата на кандидатстване. 

По този начин се прилага  
обективен и 

недискриминационен критерий 

за подбор на проектни 

предложения. 

Въвежда се и скала за  
определяне тежестта на 
критерия. 

 

С така дефинирания критерий се 
планира  и редуциране на риска. 
Създават се и  предпоставки за 
по-голяма устойчивост на 
проектите. 
 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5  „ 

по отношение на критериите за 
оценка, минимална и 

максимална стойност на 
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проектите и интензитет на 
помощта. 

В разписването на Мярка  
6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ 

Критерий №12 
„ Оценка на Бизнес план 

/реалистичност, качество и 

съвместимост с целите и 

приоритетите на Стратегията на 
МИГ 

 - Бизнес планът е реалистичен, 

добре обоснован и изпълним - 

15т. 
 - Проектът на бенефициента 
допринася за постигане целите 
и приоритетите на Стратегията 
на МИГ – 10 т.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Се  заличава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновка: 
Критерий  за избор на проекти 

№ 12  представлява условие за 
допустимост. 
 

Спазването на това условие се 
проверява на етап Оценка на 
АСД. 

Критериите за ТФО не могат да 
припокриват критерии за АСД. 

 

(Получено е и писмо  в ИСУН 

от Дирекция „РСР” във връзка с 
проверка на 
процедураBG06RDNP001-

19.270 по мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности“, с което 

сме уведомени,  че при 

проверката на процедурата е 
установено,  че в раздел 

„Критерии и методика за оценка 
на проектните предложения“ 

Критерий за избор на проекти № 

12 „Оценка на Бизнес план …“ 

по същество представлява 
условие за допустимост на 
проектите и следва да се 
коригира с изменение на 
стратегията чрез подписване на 
допълнително споразумение.) 

 

С оглед на това сегашния текст 
следва да отпадне. 
Критерий №12 се заличава, като 

негова тежест от 25  точки е 
прехвърлена в тежестта по  

следните критерии: 

 

Критерий №4 
„Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване: 

  - проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали са 
приходи не по-малко от 5000 лв. 

годишно  -5 точки 
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- проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали са 
приходи не по-малко от 10000 

лв. годишно -10 точки 

 - проекти, представени от 
кандидати, които извършват 
дейност от най-малко три 

години към датата на 
кандидатстване, реализирали са 
приходи не по-малко от 15000 

лв. годишни – 15 точки” 

В колона Точки числото 5 се 

заменя с числото 15 

 

Критерий № 5 

„Кандидатът не е получавал 

подкрепа от Общността за 
подобна инвестиция” 

 

Се заменя тежестта: 

В колона Точки числото 5 се 
заменя с 10 

Критерий № 6 

„Проектът създава нови работни 

места 
-до 3 работни места – 10 точки  

-над 3  работни места – 20 

точки” 

В колона Точки  числото 10 се 
заменя с числото 20. 

Чрез промяна на  тежестта на 
критериите №4, №5 и № 6  се 
приоритезират, проекти 

представени от кандидати, 

осъществявали дейност най-

малко 3 години преди датата на 
кандидатстване, кандидати, 

които не са получавали 

подкрепа от Общността за 
подобна инвестиция. Стимулира 
се създаването на повече 
работни места, свързани с 
инвестиции в неземеделски 

дейности . 

Запазва се съществуващото в 

одобрената СВОМР максимално 

количество точки на етап ТФО -  

100. 

Правно основание: 
Наредба 22/2015г. чл. 39, т.5  „ 

по отношение на критериите за 
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оценка, минимална и 

максимална стойност на 
проектите и интензитет на 
помощта. 
Съгласно Указания за прием на 
проекти по подмярка 
19.2“Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ 

на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ на 
Програмата за развитие на 
селските райони 2014 – 2020 г.”, 

(Приложение към заповед № 

РД 09 – 828/04.09.18г): „Искане 

за изменение на СВОМР в тази 

част може да бъде определено 

за основателно при следните 

условия: т.2 Първоначално 

одобрение на нищожни 

критерии (условие за 

допустимост е дефинирано 

като критерий за оценка). 

 

 Допълнително споразумение№ РД 50-146 от 10.07.2019 г., сключено по 

инициатива  на Управляващият орган  на ПРСР 2014-2020, включващо  следните 
промени в СВОМР:  

В раздел 5 – „Описание на мерките“, по мярка 6.4.1. в подраздел „ Размер на финансовата 
помощ“, след изречението „Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите 
допустими разходи“ се правят следните изменения и допълнения: 

- Създава се ново  изречение второ – „Интензитетът на подпомагане по проект на развитие на 
туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 

услуги), не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи.“ 

- Изречения второ и трето, стават съответно – трето и четвърто 

 

 Промени в органите на управление  

 Промяна в Колективния върховен орган (ОС) 

През отчетния период е увеличен общият брой на членовете на Общото събрание на  СНЦ 

„МИГ-Айтос”, като общият брой от 35 става на 37. Основанията за извършената промяна 

са: 

 Постъпило Заявление за членство от управителя на“ВЕГА ПРИМ 18“ ЕООД“, ЕИК 

205132762 с адрес на управление гр. Айтос, ул. „Цар Асен” №25 А. С решение на УС 

от 07.08.2019 г. кандидатът е приет за  редовен член на  СНЦ „МИГ-Айтос”. За 

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

определена Диана Връбчева Томова, стопански сектор. 
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 Със същото решение на УС за член на КВО на МИГ- Айтос е приет и Тодор  Митков 

Тодоров (Заявление за членство от 05.08.2019 г.) с постоянен адрес гр.Айтос, ул. 

„Богороди“ №8, етаж 3, физическо лице, самоопределило се като представител на 

нестопанския сектор. 

Извършените промени в Общото събрание и неговия състав не нарушават съотношението 

между представителите на отделните сектори - публичен,  стопански и нестопански. 

Промените в ОС са одобрени с писмо  № 93-6032/05.09.2019 г. на Ръководителят на УО на 
ПРСР 2014-2020. 

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

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

 Промяна в Управителния съвет (УС) 

През отчетния период е извършена следната промяна:  

 Подадено е заявление от 28.10.2019 год.за напускане на УС от Георги Петров Янев, 

член на УС в качеството му на представител на „АЙ ДЖИ  КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 

147059622. 

 На 16.11.2019 г. Общо събрание на сдружението освобождава Георги Петров Янев, 

представител на „АЙ ДЖИ КОНСУЛТ” като член на УС. Избира Таня Радославова 
Минкова-Василева за член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група – Айтос“ в качеството й член на общото събрание, 
представител на стопанския сектор-  земеделски производител. 

Промяната е заявена и вписана в Търговският регистър към Агенцията по вписванията и е   
одобрена е с писмо с  № 93-8320/12.12.2019 г. на Ръководителят на УО на ПРСР 2014-2020. 

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

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

Промени в седалището и офиса на МИГ през отчетния период не са извършени. 

 

2. Персонал на Местната инициативна група. 

Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които 

засягат екипа, ако има такива и т.н.  

 

Основният екип, одобрен в СВОМР и ангажиран в процеса на нейното прилагане включва 

четири позиции: изпълнителният директор, експерт „Прилагане на Стратегията за 

ВОМР“, експерт „Административни дейности“ и счетоводител. 

През отчетния период в екипа на МИГ-Айтос са извършени следните промени: 

 

 Изпълнителен директор 
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От 03.01.2019 год. на длъжността изпълнителен директор на МИГ-Айтос е наета г-жа 

Марийка Василева Георгиева. С писмо с № 12.02/2019 г. на Зам.министъра на земеделието, 

храните и горите, тя  е одобрена за изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Айтос”. 

 Счетоводител:  

В периода от 01.01.2019 год. до 28.02.2019 год. длъжността „Счетоводител” в МИГ-Айтос е 

незаета.  

От 01.03.2019 год. по трудово правоотношение на длъжността „Счетоводител” е наета г-жа 

Таня Стойнова Aнестиева. Тя е одобрена за тази длъжност с  писмо с  № 12.02/2019 г. на 

Зам.министъра на земеделието, храните и горите.  

След посочените по-горе промени, до  31.1.2 2019 год. не са извършени други. 

Персоналът на МИГ- Айтос включва следните позиции и заети лица:  

 Изпълнителен директор: Марийка Василева  Георгиева (от  03.01.2019 год.) 

 Експерт „Прилагане на Стратегията за ВОМР”: Румен  Михайлов Димитров 

 Експерт „Административни дейности“ – Деян  Димитров Господинов 

 Счетоводител: Таня Стойнова Aнестиева (от 01.03.2019 год.) 

 

3. Реализирани дейности 

 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията 

Дейностите реализирани от СНЦ „МИГ-Aйтос” през отчетния период са съгласно Заповед  

№ РД 09-142 / 08.02.2019 г. и Заповед №РД 09-593 от 19.06.2019 г.  за одобрение на 

планираните дейности и разходи по подмярка 19.4”Текущи разходи и популяризиране на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите 

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

2019 година. Изпълнените дейности и съответно извършените разходи за управление на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие са по следните направления: 

 

 Разходи за възнаграждения и осигуровки на консултанти/външни експерти по 

прилагане на Стратегията за ВОМР (физически и юридически лица) 

Сключен е договор от 15.05.2019 г., с г-н Георги Илиев Митев за предоставяне на 
консултантски услуги по прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос, включващи 

експертна помощ във връзка с изготвянето на Насоки за кандидатстване по мерки от 
Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос и необходимите приложения към тях, за които се 
планира да бъдат обявени приеми съгласно Индикативния  график за 2019 година. 
Изпълнителят е предоставил на МИГ-Айтос експертна помощ във връзка с изготвянето на 
Насоки за кандидатстване по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос,  приложенията 
към тях в съответствие със Стратегията за ВОМР на МИГ - Айтос” и действаща нормативна 
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база. Разработил е пакет документи /указания и образци на документи/  по следните  мерки 

от СВОМР на „МИГ - Айтос“ : 

 Мярка 4.1.1„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”; 

 Мярка 4.2.1„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“; 

 Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

Изпълнителят е отчел извършените дейности с Доклад за извършените дейности и реално 

отработени човекодни.  

 Разходи за възнаграждение и осигуровки на членовете на Комисията за подбор 

на проектни предложения (КППП): за председателя и секретаря на КППП -за 

дните, свързани с дейности по организиране / администриране работа на 

КППП; за останалите членове на КППП - за дните, в които са участвали  на 

присъствени заседания на КППП. 

Реализираните дейности и разходи са свързани с работата на Комисия за подбор за  

проектни предложения (КППП) и оценка на проекти по процедура за прием на проектни 

предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – 

първи прием 

В периода от 01.07.2019 год. до 13.08.2019 год. беше  обявен и успешно приключи  първи 

прием по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.226 МИГ 

АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура" към Стратегията за ВОМР на МИГ-

Айтос. 

В рамките на обявения срок по процедурата постъпиха  две проектни предложения: 

 BG06RDN001-19.226-0001  с наименование „Подобряване на уличните настилки на 
населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка поляна”, 

кандидат община Айтос; 
 BG06RDN001-19.226-0002, с наименование „Реконструкция и рехабилитация на 

тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“ 

 

Със Заповед № 01-7.2 от 14.08.2019 г. на Зам. председателят на СНЦ „МИГ-Айтос” е 
определен състава на КППП по процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.226. 

Оценката на проектните предложения се извърши в ИСУН 2020.  

Оценката на етап административно съответствие и допустимост (АСД) е приключена на 
21.09.2019 год., а на етап Техническата и финансова оценка (ТФО) на 26.09.2019 год. 

Всички документи по процедурата се съхраняват в ИСУН 2020.  

Оценителният доклад по процедурата е одобрен на 02.10.2019 г. от УС на СНЦ „МИГ-

Айтос”. 

С писма с изх. № 164/03.10.2019 г., УО на ПРСР 2014-2020 год. и ДФЗ са уведомени за 
приключила оценка на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.226 (първи 

прием) на МИГ-Айтос.  
Във връзка с дейността на КППП са  изплатени  следните разходи: 
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 Разходи за възнаграждение и осигуровки на членовете на Комисията за подбор на 

проектни предложения (КППП):  за председателя  и секретаря на КППП -за  

дните, свързани с дейности по организиране / администриране работа на 

КППП; за останалите членове на КППП - за дните, в които са участвали  на 

присъствени заседания на КППП. 

Разходи за секретаря на КППП: 

 Граждански договор № 4/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с изпълнител  

Стефка Маринова Богацевска, секретар на КППП по процедура за прием на 

проектни предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура" – първи прием; 

Разходи за участие на членовете на КППП в присъствени заседания – външни експерт-

оценители и оценители, представители на членове на  ОС на МИГ-Айтос: 

 Граждански договор № 5/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Павлина Савова Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

по процедура за прием на проектни предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ 

АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 6/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Борис Костадинов Саваклиев, член на КППП - външен експерт-

оценител   по процедура за прием на проектни предложения  BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 7/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Николина Христова Дечева член на КППП, оценител – упълномощен 

представител на „НИКС“ЕООД, член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос 

(пълномощно рег. № 3626 от 12.08.2019 г.)  по  процедура за прием на проектни 

предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" – първи прием 
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 Разходи за възнаграждение  и осигуровки за оценители на проекти - на човек за 

всеки един оценен за административно съответствие и допустимист и оценен 

проект в ИСУН  2020 

 Граждански договор № 5/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Павлина Савова Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

по процедура за прием на проектни предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ 

АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 6/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Борис Костадинов Саваклиев, член на КППП - външен експерт-

оценител по процедура за прием на проектни предложения  BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 7/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Николина Христова Дечева член на КППП, оценител – упълномощен 

представител на „НИКС“ЕООД, член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос 

(пълномощно рег. № 3626 от 12.08.2019 г.) по процедура за прием на проектни 

предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" – първи прием 

 Разходи за възнаграждение и осигуровки за оценители на проекти - на човек за 

всеки един оценен  (техническа и финансова оценка) проект в ИСУН  2020.   

 Граждански договор № 5/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Павлина Савова Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

по  процедура за прием на проектни предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ 

АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 6/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Борис Костадинов Саваклиев, член на КППП - външен експерт-

оценител по процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или 
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" – първи 

прием 

 Граждански договор № 7/14.08.2019 (КППП – BG06RDNP001-19.226) с 

изпълнител Николина Христова Дечева член на КППП, оценител – упълномощен 

представител на „НИКС“ЕООД, член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос 

(пълномощно рег. № 3626 от 12.08.2019 г.)  по  процедура за прием на проектни 

предложения  BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" – първи прием 

 Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган 

на МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с 

Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и  

Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с 

Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г.(ДВ, бр. 50 от 2004 г) 

 На 29.01.2019 год. изпълнителният директор на МИГ-Айтос г-жа Марийка 

Георгиева  подаде Заявка за плащане за периода 01.10.2018 год. – 31.12.2018 год. 

Заявката е входирана с № 02/19/4/0/00006/3/08. 

 На 07.03.2019 год. изпълнителният директор на МИГ-Айтос г-жа Марийка 

Георгиева подаде Заявка за авансово плащане за 2019 год. по подмярка 

19.4.“Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“. Заявката е 

входирана с № 02/19/4/0/00006/1/13. 

 На 28 и 29.03.2019 год. изпълнителният директор на МИГ-Айтос г-жа Марийка 

Георгиева взе участие в информационно събитие за прилагане на подхода ВОМР 

в гр.Плевен, хотел „Балкан“, проведено в изпълнение на Договор № РД51-168 от 

05.12.2018г., с предмет: „Извършване на дейности по организиране и провеждане 

на информационни събития, свързани с прилагането на подхода ВОМР и 

провеждане на годишна международна конференция по подхода ВОМР“, 

сключен между МЗХГ и „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД, финансиран от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

По време на  информационното събитието бе представен  напредъка, трудностите 

и най-често допусканите грешки от страна на МИГ , свързани с прилагането на 

подхода ВОМР.  
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 На 23 и 24 април 2019 год. в Клуб хотел „Вила Романа“ в  близост до гр. Балчик, 

изпълнителният директор на МИГ-Айтос г-жа Марийка Георгиева участва в 

двудневно обучение за прилагане на подхода ВОМР. Обучението акцентира 

върху следните теми: 

 Закони и нормативна уредба относими към подхода ВОМР; 

 Наблюдение и контрол на проектите по линия на подхода ВОМР; 

 Добри практики в други страни-членки на Европейския съюз и 

сътрудничество по подхода ВОМР; 

 На 22.04.2019 г., счетоводителят на МИГ-Айтос г-жа Таня Анестиева представи 

документи в Главна инспекцията по труда - Бургас във връзка с извършена  

проверка’ 

 На 17.05.2019 г. г-жа Марийка Георгиева, упълномошен представител на СНЦ 

„МИГ-Айтос” подписа Допълнително споразумение  № РД 50-146 от 17.05.2019 г. 

към Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие № РД 50-146 от 21.10.2016 г. 

• В периода от 04 и 05.07.2019 год., изпълнителният директор на МИГ-Айтос г-жа 

Марийка Георгиева участва в двудневно информационно събитие, свързано с 

прилагане на подхода ВОМР, проведено на „Калина Палас“ в гр. Трявна. 

Участниците в събитието бяха информирани относно: 

 Оценка на приключили процедури на МИГ по ПРСР 2014-2020, извършена от 

ДФЗ; 

 Най-често допускани грешки по приключили процедури на МИГ по ПРСР 

2014-2020 год. 

 На 19.07.2019 г. г-жа Таня Анестиева, счетовител на МИГ-Айтос  участва в 

еднодневно практическо обучение  за работа с ПП „Микроинвест“, модул „ТРЗ, 

проведено от БУСОФИНЖЕНЕРИНГ“- гр.Бургас 

• На 22.07.2019 год. г-н Румен Димитров, експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР 

и г-н Диян Господинов, експерт „Административни дейности”, участваха в 

стратегически консултации във връзка с процеса на програмиране за периода 2021-

2027 год.  

• На 24.07. 2019 год. изпълнителният директор – г-жа Марийка Георгиева и 

счетоводителят -  г-жа Таня Анестиева подадоха  в ДФЗ-РА-Ямбол заявка за 

плащане за периода 01.04.2019 год. – 30.06..2019 год. 
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• На 29.10.2019 г. изпълнителният директор – г-жа Марийка Георгиева и 

счетоводителят  г-жа Таня Анестиева подадоха  в ДФЗ-РА-Ямбол заявка за плащане  

за периода 01.07.2019 год. – 30.09.2019 год. 

• На 14 и 15.11.2019 год. г-н Деян Господинов, експерт „Административни дейности“ 

взе участие в двудневно информационно събитие за  прилагане на подхода ВОМР, 

проведено на 14 и 15 .11.2019 год. в -с „Албена“, хотел „Фламинго Гранд“.  

Представени следните теми и проблеми: 

 Напредък в прилагането на подхода ВОМР (УО на ПРСР); 

 Прилагане на подхода ВОМР - представяне на напредъка, трудностите и 

дискусия по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с 
представители Управляващите органи;  

 Важни аспекти от работата на асоциациите на МИГ – представяне, въпроси и 

отговори по темите от деня; 

 УО на ПРСР: често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода 
ВОМР; 

 ДФЗ: често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода ВОМР. 
 

 На 05 и 06.12.2019 г в гр. Стара Загора, г-н Деян Господинов, експерт 

„Административни дейности“ и г-н Румен Димитров, експерт „Прилагане на 

Стратегия за ВОМР“, участваха в двудневна  работна среща с представители на  УО 

на ПРСР 2014-2020, ДФЗ, Асоциации на МИГ в България, МИГ 

 Разходи за закупуване на офис техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и 

офис оборудване и обзавеждане 

Проведена бе процедура за директно възлагане на основание по чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП за  

„Доставка и монтаж на офис техника, офис оборудване”. Сключен бе договор за доставка  

от 18.12.2019 год. с „Инфокомпютърс” ООД, ЕИК:119622241. Изпълнителят е доставил: 

 Многофункционална копирна машина с цветен печат макс. формат А4: Xerox 

workcentre 6515 -1 бр. 

 Цифров фотоапарат: Canon IXUS 185  - 1 бр. 

 Мултимедиен проектор: ACER P5515 – 1 бр. 

 Екран за проектор със стойка: Hama 155х155 – 1 бр. 

 

 Закупуване на правно информационен софтуер с годишен абонамент за едно 

работно място 

Проведена бе процедура за директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП за  Закупуване на 
Правно информационен софтуер с годишен абонамент  за една година за едно работно 

място. Сключен е договор със „СИЕЛА НОРМА”АД , ЕИК 130199580, изпълнителят е 
инсталирал Правно информационния софтуер “Сиела Инфо НЕТ” . 
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 Закупуване на счетоводен програмен продукт (ПП) „Джейс”, включващ 

модулите: „Счетоводна отчетност” и  „Дълготрайни активи” с включен 

абонамент за 1 работно място.  
Сключен е договор от 25.06.2019г. с изпълнител „Джей Софт“ ООД, ЕИК102784146. 

Изпълнителят е доставил и инсталирал ПП и е провел обучение на г-жа Таня Анестиева, 
счетоводител на МИГ-Айтос.  

 

 Закупуване на счетоводен софтуер "Микроинвест" с модули "ТРЗ и ЛС PRO"  с 
включени: годишен абонамент за едно работно място,  хардуерен лиценз, 
инсталация и обучение,  обновяване на информацията.  

Проведена бе процедура за директно възлагане по чл.20, ал.4, т.3  от ЗОП за  Закупуване на 
счетоводен софтуер "Микроинвест" с модули "ТРЗ и ЛС PRO"  с включени: годишен 

абонамент за едно работно място,  хардуерен лиценз, инсталация и обучение,  обновяване 
на информацията  
Дейността е реализирана от  “Бусофт инженеринг“АД, ЕИК14704842 въз основа на договор 

от 16.07.2019 г. Изпълнителят е доставил, инсталирал и провел обучение на г-жа Таня 
Анестиева, счетоводител на МИГ-Айтос. 
 

 Застраховане на закупени по реда на Наредба № 1 от 22.01.2016 година след 

подписване на споразумението за изпълнение на стратегия дълготрайни 

материални активи, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 16 от 2015 

г. за прилагане на подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 

19. "Водено от общностите местно развитие” 

В изпълнение на своите задължения МИГ-Айтос застрахова закупените активи - 

застрахователна полица № 33190900R00003 от 12.04.2019 г., ЗАД „Булстрад Виена 

Инщурънс Груп“, ЕИК 000694286. 

 Обучение на екипа и членове на върховния колективен орган на тема: "Ролята 

на МИГ в процеса на изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР"- 

едно двудневно обучение за най-малко 10 участника  (зала, кафе-паузи, 

консумативи и хартия, лектор) 

На 09 и 10 август 2019 г. в Комплекс „Славеите” в гр.Айтос се проведе обучение на 

екипа и членовете на върховния колективен орган на тема : „Ролята на МИГ в процеса на 

изпълнението на проекти към Стратегията за ВОМР“ на МИГ- Айтос.  

Обучението беше ориентирано към повишаване на знанията и развитие на практически 

умения на екипа и членове на ОС за отговорностите и задълженията им в процеса на 

изпълнение на проекти по мерки от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.  

Лектор в обучението беше Георги Илиев Митев, експерт с дългогодишен опит и експертиза 

в прилагане на подхода ЛИДЕР.  
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В обучението взеха участие 11 представители на екипа и Колективния върховен орган  на  

МИГ-Айтос. В рамките на двата дни участниците в обучението получиха и обмениха 

информация, знания и развиха практически умения по следните основни теми: 

 Основни моменти при сключването на административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;  

 Условия  и ред  за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ  по проекти за мерки по ПРСР 

2014-2020, включени в Стратегията  за ВОМР;  

 Изпълнение на проекти към Стратегията за ВОМР: условия, отнасящи се до 

осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова 

помощ от ЕЗФРСР - за мерки по ПРСР 2014-2020; 

 Възлагане на дейности по проектите на получатели на финансова помощ от 

СВОМР; 

 Информиране и  публичност; 

 Изпълнение на проекти: планиране на времето, контрол, управление на 

качеството, идентифициране и управление на рисковете 

 Мониторинг на проекти по Стратегията за ВОМР 

И през двата дни на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси и да 

участват в дискусия по интересуващите ги теми, свързани с обучителната програма.  

Всеки участник получи папка с материали за обучението – презентации по темите, работни 

листи, химикал.  

За участниците в обучението бяха осигурени кафе-паузи.  

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител по реда на чл. 20, ал.4 , т.3 

от ЗОП на ЕТ „Региоконсулт-Георги Митев” , ЕИК204342925 с договор от  28.06.2019 год.. 

 

 Участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други 

МИГ в страната за  работа в мрежа, обмяна на добри практики и други. 

На 21.02.2019 год. по  инициатива на МИГ-Айтос на 21.02.2019 г. в офиса на СНЦ „МИГ 

Елхово-Болярово“ на  ул. „Калоян“ № 13 ет. 2 гр. Елхово се проведе съвместна работна 

среща. От страна на „МИГ-Айтос“ в срещата участваха г-жа Марийка Василева Георгиева, 

изпълнителен директор, г-н Румен Михайлов Димитров, експерт „Прилагане на СВОМР“ и 

г-н Деян Димитров Господинов, експерт ‚Административни дейности“. Участници от 

страна на „МИГ Елхово-Болярово“ бяха г-жа Нели Радославова Кадиева, изпълнителен 

директор на „МИГ Елхово-Болярово“ и г-жа Антоанета Димитров Мунева, експерт 

„Мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Стратегия за водено от общностите 
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местно развитие“. Основни акценти на съвместната работна среща бяха представяне опита 

на „МИГ Елхово-Болярово“ в процеса на подготовка на процедури за кандидатстване с 

проекти  и провеждане на оценителни сесии. Работа в ИСУН. Разглеждане на практически 

казуси. Обмен на добри практики, приложими в процеса на прилагане на СВОМР. 

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

издаване на изискуеми документи. 

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

изискуеми документи отразени в Таблица 1. 

 Непреките разходи на МИГ- Айтос, извършени през периода са в съответствие с  

чл.5 т.3 - съгласно чл. 9, ал. 2, т. 3, 5, 6, 8, 10, 12 и 18., чл.6 ал.2 от Наредба №1 - 15 % 

от разходите за възнаграждения и осигуровки  и включват: 

  Разходи за услуги,  непряко свързани с прилагането на стратегията (правни, 

счетоводни, одиторски и други); 

 Разходи за наем на офис; 

 Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски и куриерски 

услуги, електроенергия и др.); 

 Разходи за закупуване на офис консумативи и канцеларски материали; 

 Други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането на 

офиса. 

3.2 Дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение 

 за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически,   социални и други анализи и проучвания) 

Б бюджета за 2019 год. на МИГ не са планирани и съответно не са реализирани 

дейности, свързани с проучвания и анализи на целевата територия.  

 

 за популяризиране, информиране и публичност 

 поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос 

Важен инструмент за информиране на местните общности и заинтересованите страни 

(публичен сектор, НПО и  бизнеса) на територията на МИГ-Айтос е разработеният и 

действащ 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 
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процеса на прилагане на стратегията ВОМР. Публикувана е необходимата  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 и отговаря на изискванията за визуализация 

от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 

Дейността е възложена с Договор от 02.01.2019 год. по реда на  чл. 20 ал.4 т.3.на външен 

изпълнител „ДЕВ АРТ БГ“, ЕИК 203115675. 

 подготовка и реализиране на публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността 

на МИГ. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г. Реализирани са следните 

поддейности: 

 7 бр. публикации във вестник „Народен приятел”, приложение на вестник 

„Черноморски фар”,  както следва: 

 Публикация в брой 335, стр. 4 от . 17.10.2019 г. на тема„Обява за прием на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - 

Айтос” от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. – мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

 Публикация в  брой 346, стр.1, от  25.11.2019 г. на тема „Покана за 

информационна среща”  във връзка с предстоящия прием за подбор на 

проекти по мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год. 

 Публикация в  брой 347, стр. 4,  от  28.11.2019 на тема „Обява за прием на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ па 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Айтос” 

от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020” – мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Публикация  в брой 348, стр.4,  от  02.12.2019 на тема „Обява за прием на 

проектни за втори прием  по мярка 7.2-„Инвестиции в създаването 
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,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“  

 Публикация в  брой 348, стр. 1,  от  02.12.2019 на тема „Продължава 

информационната кампания на Местна инициативна група – Айтос за 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие” 

 Публикация в брой 352, стр.4  от 16.12.2019 год. на тема „Обява за прием на 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Айтос” 

от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020” – мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

 Публикация в брой 352, стр.4 стр. от 16.12.2019 год. на тема „МИГ-Айтос с 

обучение за ролята на местните лидери за прилагане на стратегията за ВОМР” 

 6 бр. радио излъчвания по кабелно радио „Айтос”: 

 Публикация на тема „Обява за прием на проектни предложения на МИГ 

Айтос – мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” – 

18.10.2019 год.   

 Публикация на тема „Информационна среща на МИГ Айтос – мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” - 

27.11.2019 год. 

 Публикация на тема „Информационна среща на МИГ Айтос – мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

28.11.2019 год.  

 Публикация на тема „Обява за прием на проектни предложения на МИГ 

Айтос – мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка и /маркетинг на 

селскостопански продукти” - 02.12.2019 год.   

 Публикация на тема „Обява за прием на проектни предложения на МИГ 

Айтос – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  - 

03.12.2019 год. 

 Публикация на тема „ МИГ-Айтос обучение на тема „Лидери на общността – 

ролята на местните лидери в процеса на развитие на територията и прилагане 

на стратегията за ВОМР”- 17.12.2019 год.. 

• 3 бр. публикации  в електронен сайт big 5 
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 Публикация на тема „В Айтос популяризират стратегията за водено от 

общностите местно развитие”, 29.11.2019 год. с линк: 

http://big5.bg/actualno/item/15602-v-aitos-populyarizirat-strategiyata-za-vodenoto-

ot-obshtnostite-mestno-razvitie.html 

 Публикация на тема: „МИГ-Айтос проведе обучение на местните лидери на 

територията” 15.12.2019 год.с линк: http://big5.bg/actualno/item/15603-mig-

aitos-provede-obuchenie-na-mestnite-lideri-na-teritoriyata.html 

 Публикация на тема: „В Айтос се провеждат обучения за проекти по 

Програма за развитие на селските райони“ 17.12. 2019 г. с линк: 

http://big5.bg/actualno/item/15604-v-aitos-se-provezhdat-obucheniya-za-proekti-po-

programa-za-razvitie-na-selskite-raioni.html 

• 3 бр. публикации  в електронен сайт nbox 

 Публикация на тема „В Айтос популяризират стратегията за водено от 

общностите местно развитие”, 29.11.2019 год.  с линк: 

https://nbox.bg/obshtestvo/item/78473-v-aitos-populyarizirat-strategiyata-za-

vodenoto-ot-obshtnostite-mestno-razvitie.html 

 Публикация на тема: МИГ-Айтос проведе обучение местните на лидери на 

територията” 15.12.2019 год.с линк: https://nbox.bg/obshtestvo/item/78474-mig-

aitos-provede-obuchenie-na-mestnite-lideri-na-teritoriyata.html 

 Публикация на тема „Равносметка за дейността на МИГ – Айтос за 2019 

година“ с линк: https://nbox.bg/bulgaria/item/78770-ravnosmetka-za-deinostta-na-

mig-aitos-za-2019-godina.html 

• 4 бр. публикации  в електронен сайт wow media 

 Публикация на тема „В Айтос популяризират стратегията за водено от 

общностите местно развитие”, 29.11.2019 год.  с линк: https://wow-

media.bg/2019/11/29/в-айтос-популяризират-стратегията-за/ 

 Публикация на тема: МИГ-Айтос проведе обучение на местните лидери на 

територията” 15.12.2019 год.с линк: https://wow-media.bg/2019/12/15/миг-айтос-

проведе-обучение-на-местн/ 

 Публикация на тема “В Айтос се провеждат обучения за проекти по Програма 

за развитие на селските райони”, 17.12.2019 год. с линк: https://wow-

media.bg/2019/12/17/в-айтос-се-провеждат-обучения-за-проек/ 

 Публикация на тема: „Равносметка за дейността на МИГ – Айтос за 2019 

година“, 20.12.2019 год. с линк: https://wow-
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media.bg/2019/12/20/%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0

%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D0%B0%D0%B9%D1%82/ 

 

 подготовка и изготвяне на USB флаш памет с информация за подхода 

ВОМР, Стратегия за ВОМР, мерките и условията за подготовка и 

изпълнение на проекти   

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 200 броя USB флаш –памет  

(16 GВ, метал и пластмаса) с информация за подхода ВОМР, Стратегията за ВОМР, 

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

изискванията за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 дизайн и изработка на информационни банери (сгъваеми и преносими)  за 

публични събития на МИГ 

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 2 броя  Рол Банер с клик 

система 85 см х200 см , банер стойка Roll Up с класически дизайн с клик система за 

закрепване при горен профил. винил,  сгъваема метална стойка, едностранно пълноцветен 

печат  (4+0) и  съгласно изискванията за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 създаване и поддръжка на актуална информация – изработка и монтаж на  

информационни табла ( 17 за всяко населено място от територията на МИГ 

и 1 за офиса на МИГ) за информиране на местното население относно 

процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР и дейността на МИГ . 

Изпълнителят е изработил и монтирал 18  броя информационни табла с алуминиева рамка и 

коркова основа за информиране на местното население относно процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР и дейността на МИГ -  ( 17 за всяко населено място от територията на 

МИГ и 1 за офиса на МИГ. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г. 
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 уникален дизайн и изработка на метален плакет с акцент върху логото на 

МИГ-Айтос - орел (символ, свързан с местната идентичност) и кутия за 

плакета,  брандирани съгласно изискванията за визуализация  

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 120 броя метални плакети с  

акцент върху логото на МИГ-Айтос - орел (символ, свързан с местната идентичност) и 

кутия за плакета,  брандирани съгласно изискванията за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г. 

 дизайн, предпечат и печат на информационни плакати за оповестяване на 

публични събития на МИГ 

Изпълнителят „е предоставил с приемо – предавателен протокол - 250 броя информационни 

плакати за оповестяване на публични събития на МИГ-Айтос - формат А3, едностранно 

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

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г. 

 изготвяне на комплект визитни картички за екипа и членовете на УС на 

МИГ - на български и английски език 

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 1200 броя визитни 

картички за екипа и членовете на УС на МИГ – с размер 90 на 50 мм , бял картон 350 грама 

мат, двустранен печат на български и английски език съгласно изискванията за 

визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 издаване на информационен бюлетин на МИГ-Айтос   

Изпълнителят е издал и разпространил  информационен бюлетин на МИГ-Айтос 8 издания  

в тираж по 2000 броя за всяко издание във формат А4 , 8 стр. пълноцветен  печат (4+4) и  

съгласно изискванията за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г. 

 падове А5  

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол  1000 броя падове формат 

А5, офсетова хартия 70 гр. едностранно пълноцветен печат (4+0), обем 20 листа и  съгласно 

изискванията за визуализация. 
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Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 папка органайзер, формат А5  

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол  100 броя папки органайзер  

формат А5  с твърди корици,  съгласно изискванита за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 изработване  на рекламни торбички 

Изпълнителят е изработил и предоставил с приемо – предавателен протокол  100 броя  

рекламни торбички от  памук , пълноцветен печат, дълги дръжки, съгласно изискванията, 

заложени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014 – 2020 г . 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 изработване на рекламни бележници 

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 100 броя рекламни 

бележници, А5, твърда подвързия с бял книговил, пълноцветен печат. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 изработване на рекламни химикали 

 Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 100 броя xимикали - бели с 

метален клипс, пълноцветен UV печат, брандирани в съответствие с изискванията  за 

визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

 изработване на брандирани чаши 

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 70 броя чаши за чай от 

керамика, брандирани съгласно изискванията  за визуализация. 

Изпълнението на дейността е възложена по реда на  чл. 20 ал.4 т 3 на външен изпълнител 

„ОПТИМИСТС“ ООД, ЕИК 131507038 с Договор от 29.08.2019 г 

Писмени преводи  на материали, свързани с популяризирането на територията и МИГ - 

през отчетния период не се правени . 
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 за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

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

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

свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода 

 обучение на местни лидери на тема: „Лидери на общността: ролята на 

местните лидери  в процеса  на  развитие на територията  и  прилагане 

на Стратегията за Водено от общностите  местно развитие”- едно 

двудневно обучение за най-малко 20 участника  

На 13 и 14 декември 2019 год. в с. Тополица в залата на Младежкия център се проведе   

обучение на местни лидери на тема: „Лидери на общността: ролята на местните лидери  в 

процеса  на  развитие на територията  и  прилагане на Стратегията за Водено от общностите  

местно   развитие” -  едно двудневно обучение за най-малко 20 участника  (зала, кафе-

паузи, консумативи и хартия, лектор). 

Обучението беше открито лично от кмета на община Айтос  - г-н Васил Едрев.  

Лектор в обучението беше г-н Георги Митев. 

В обучението взеха участие 21 представители на местната общност в т.ч. и предствители на 

уязвими групи (етнически малцинства).  В рамките на двата дни участниците в обучението 

получиха и обмениха информация, знания и идеи по следните основни теми:  

На  13 декември 2019 г. – първия ден от обучението бяха представени следните теми: 

 Местните лидери в селските райони – ефективно лидерство и влияние  върху 

местните общности;   

 Качества и ценностна система на ефективния местен лидер 

 Лидерски послания и умения; 

o Гражданско участие при формирането на политики за развитие на територията  на 

МИГ чрез Стратегията за ВОМР; 

o Стратегията за ВОМР - възможности за финансиране на местни проекти за развитие 

на територията; 

На 14 декември 2019 г. – втория ден от обучението бяха представени следните основни 

теми: 

o Основни принципи и подходи за въвличане на местните общности в процеса на 

прилагане на Стратегията за ВОМР и ролята на местните лидери в процеса 

o Стимулиране изграждането на ефективни партньорства и прилагането на добри 

практики в развитието на територията чрез  Стратегията  за ВОМР 
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o Създаване и управление на  успешни проекти за общностно развитие; 

o Добри практики за развитие на селските райони; 

o Лидери на общността” – фокусирана дискусия с местните лидери за основни 

проблеми на територията на МИГ-Айтос, които могат да бъдат решени с проекти 

към  Стратегията за ВОМР. 

И през двата дни на обучението участниците имаха възможност да задават въпроси и да 

участват в дискусия по интересуващите ги теми в съответствие с обучителната програма.   

Всеки участник получи  папка с материали за обучението – презентации по темите, работни 

листи, химикал.  

За участниците в обучението бяха осигурени кафе-паузи.  

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител по реда на чл. 20, ал.4 , т.3 

от ЗОП на ЕТ „Региоконсулт-Георги Митев, ” ЕИК204342925   с договор от  28.06.2019 год.. 

За обучението бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с . Изх. № 177/29.11.2019 г., 

 провеждане на еднодневна информационна среща на тема 

"Възможности и изисквания при кандидатстване с  проекти по мерки 

от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос” 

Във връзка с популяризиране на Стратегията за Водено от  общностите местно развитие на 

територията на МИГ- Айтос  са организирани и проведени 5 броя информационни срещи.  

Изпълнението на дейността е възложено на външен изпълнител по реда на чл. 20, ал.4 , т.3 

от ЗОП на ЕТ „Региоконсулт-Георги Митев, ” ЕИК204342925  с договор от  28.06.2019 год. 

Участниците в информационните събития бяха запознати подробно с възможностите за 

кандидатстване с проекти по мерки от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос. Във връзка с 

предстояшите и/или отворени приеми се акцентира  върху целите, обхвата, допустимите 

кандидати и дейности, разходите и критериите за оценка по конкретни мерките: 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, 6.4.1.  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности",   

4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Обърнато бе внимание и върху 

недопустимите кандидати и дейности, най-често срещаните грешки при подготовка на 

проектните предложения, както и на изискванията при изпълнение на проектите. 
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Информационните срещи са проведени в населени места на територията на МИГ-Айтос 

както следва : 

 На 23.07.2019 г. в залата на Община Айтос , гр. Айтос се проведе информационна 

среша на тема „Възможности и изисквания при кандидатстване с проекти по мерки 

от стратегията на ВОМР на МИГ-Айтос. На участниците в информационното 

събитие бяха представени възможностите за кандидатстване с проекти по мерките от 

СВОМР. Основен акцент беше поставен върху мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос. В събитието участваха 

15 представители на Община Айтос, Училищни настоятелства, представители на 

Лектор на информационната  среща беше  г-н  Георги Митев, представител на  „ЕТ 

„Региоконсулт-Георги Митев”. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 

150/03.07.2019 г. 

 На 18.11.2019 год, от 10:00 часа се проведе информационна среща в Конферентната 

зала в сградата на Бизнес Центъра, ул. „Васил Левски” 2,  гр.Айтос.В 

информационната среща взеха  участие 10 представители  на местната общност 

съгласно присъствения списък. Целта на еднодневната информационна среща бе да 

се информира общността за възможностите за кандидатстване с проекти по мерки от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Подробно беше представена 

мярка 6.4.1.  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" във връзка със 

стартиралия първи прием на проектни предложения по нея. Лектор на 

информационната  среща беше  г-н  Георги Митев, представител на „ЕТ 

„Региоконсулт-Георги Митев”. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 

171/30.10.2019 г. 

o На 28 .11.2019 год, от 10:00 часа се проведе информационна среща в Конферентната 

зала на Бизнес Центъра в гр.Айтос..В информационната среща участваха 13  

представители  на местната общност съгласно присъствения списък. Целта на 

събитието бе да се информира общността за възможностите за кандидатстване с 

проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Във 
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връзка с приема по проекти в ИСУН 2020, основен акцент беше поставен върху 

мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. 

Лектор на информационната среща беше  г-н  Георги Митев, представител на  „ЕТ 

„Региоконсулт-Георги Митев”. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 

173/12.11.2019 г . 

 На 16 .11.2019 год, от 10:00 часа се проведе информационна среща в с. Поляново в 

залата на кметството. В информационната среща  участваха 10  представители  на 

местната общност съгласно присъствения списък. Целта на събитието бе да се 

информира общността за възможностите за кандидатстване с проекти по мерки от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Във връзка с приема по 

проекти в ИСУН 2020, основен акцент беше поставен върху мярка 4.2.1 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

 На 17 .11.2019 год. от 10:00 часа се проведе информационна среща в с. Малка поляна  

в залата на кметството. В информационната среща  участваха 11 представители  на 

местната общност съгласно присъствения списък. Целта на събитието бе да се 

информира общността за възможностите за кандидатстване с проекти по мерки  от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Във връзка с приема по 

проекти в ИСУН 2020, основен акцент беше поставен върху мярка 4.2.1 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

Лектор на информационната  среща беше  г-н  Георги Митев, представител на „ЕТ 

„Региоконсулт-Георги Митев”. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ  с писмо  с изх. № 

178/02.12.2019 г.  

В проведените информационни среши участваха и представители на уязвими групи от 

населението на целевата територия, идентифицирани в СВОМР на МИГ-Айтос (етнически 

малцинства и  възрастни хора над 65 години). 
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За всички участници в информационните събития бяха осигурени кафе-паузи, папки с 

презентационни материали, химикали. 

 

Всички разходи, извършени в периода от 01.01.2019 год. до 31.12.2019 година са обобщени, 

подробно описани и подкрепени с документи в Заявките за плащане и Таблица 1. 

 

Таблица 1 - Планирани и извършени дейности и разходи за отчетния период 

(01.01.2019 год. - 31.12.2019 год.) 

№ 

Планирана 

дейност съгласно 

заявление/ 

заповед за 

одобрение на 

планирани 

дейности и 

разходи 

Описание на 

дейността 

Единица 

мярка 

Бро
й 

един
ици 

Единичн
а цена, 

лв. 

Обща ст-

ст на 

планиран
ите 

разходи, 

лв. 

Извър
шване 

на 

дейност
та 

Обща ст-

ст на 

извършен
ите 

разходи 

съгл. 

подадени 

заявки за 

плащане, 

лв. 

Изплате
на 

финансо
ва 

помощ 

лв. 

 

ДА/НЕ 

 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ  

I.I ПРЕКИ РАЗХОДИ 182833,98   109384,90 80067,31   

1 

Разходи за 

заплати и други 

възнаграждения 

на персонала 

Изп. Директор брой 12 2 400,00 28 800,00 ДА 28075,35 

21491,00 

 

 

Експерт 
„Прилагане 
СВОМР" 

брой 12 1800.00 21600.00 ДА 21600,00  16200,00 

 

Експерт 
„Администр. 

дейности” 

брой 12 1 800.00 21600.00 ДА 

 

21599,99 

  

16199,99 

 

Счетоводител – 

4 часа 
брой 12 1200.00 14400.00 ДА 12000,00 8400,00 

 

Соц. и здравни 

осигуровки - 

работодател 

година 12 1362.24 16346.88 ДА 15761,55 

 

11785,47 

 

 

2 

Разходи за 

възнаграждения 

и осигуровки, 

дължими от 

работодателя на 

2.1. Разходи за 
възнаграждения 

и осигуровки на 
консултанти по 

прилагане на 

човеко 

дни 

25 100.00 2500.00    ДА 2500,00   2500,00  
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експерти, 

свързани с 

прилагането на 

стратегията 

(оценители, 

консултанти, 

външни 

експерти и др.); 

СВОМР 

2.2.Разходи  за  
възнаграждение 
и осигуровки на 
членовете на 
Комисията за 
подбор на 
проектни 

предложения 

(КППП):  за 
председателя  и 

секретаря на 
КППП -за  
дните, свързани 

с дейности по 

организиране / 
администриране 
работа на 
КППП; за 
останалите 
членове на 
КППП - за 
дните, в които 

са участвали  на 
присъствени 

заседания на 
КППП.        

човеко 

дни 

100 100,00 10000,00 ДА  900,00   

 

0,00 

  

 

2.3. Разходи за 
възнаграж дения 

и осигуровки на 
оценители на 
проекти 

(външни 

експерти и 

членове на КВО 

на МИГ - 

членове на 
КИПП) за АСД  

 

на проект 90 100,00 9000,00 ДА  400,00 

 

0,00 

  

 

  

2.4.Разходи за 
възнаграждение 
и осигуровки за 
оценители но 

проекти-на 
човек за всеки 

един оценен 

проект в ИСУН 

на проект 90 100,00  9000,00 ДА  400,00  

 

0,00 
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200 

 

3 

Разходи за 

командировки в 

страната на 

екипа и 

членовете на 

колективния 

върховен орган 

на МИГ 

3.1 Разходи за 
командировки в 

страната на 
екипа и 

членовете на 
КВО на МИГ -  

съгласно 

Наредба за 
служебни 

командировки в 

страната 

година 1 5000,00 5000,00 ДА 361,67 

 

 

222,51 

 

  

 

4 

Разходи за 

закупуване на 

офис техника, в 

т. ч. правен и 

счетоводен 

софтуер и офис 

оборудване и 

обзавеждане 

4.1. Закупуване 
на 
многофункцио-

нална копирна 
машина с цветен 

печат 
макс.формат А4 

брой 1 1000,00 1000,00 

 

ДА 

 

982,50  0,00  

 

4.2. Закупуване 
на цифров 

фотоапарат 
брой 1     400,00 400,00 ДА 325,00  

 

0,00 

  

 

4.3. Закупуване 
на мултимедиен 

проектор 

брой 1 950,00 950,00 ДА 940,00  0,00  

 

4.4. Закупуване 
на екран за 
протектор със 
стойка 

брой 1 200,00 200,00 ДА 170,00 0,00  

 

4.5. Закупуване 
на правно 

информационен 

софтуер  

брой 1 732,10 732,10 ДА 711,00  

 

711,00 

  

 

  

4.6 Закупуване 
на правно-

информ.софтуер 

„Апис 
Регистър+“с 
годишен 

абонамент за 
едно работно 

брой 1 930.00 930.00 НЕ 0,00 0,00 
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място 

  

4.7.Закупуване 
на счетоводен 

софтуер „ПП 

Джейс с модули 

„счетоводна 
отчетност и 

„Дългoтрайни 

активи с 
год.абонамент 
за едно работно 

място 

брой 1 720,00 654,00 ДА 654,00 654,00 

 

  

4.8.Закупуване 
на счетоводен 

софтуер 

„Микроинвест“ 

с модули „ТРЗ и 

ЛС“, с 
включени 

год.абонамент 
за едно работно 

място 

брой 1 437,94 354,00 ДА 349,70 349,70 

 

5 

Разходи за 

закупуване на 

лек автомобил с 
над 150 к.с. и с 

над 5+1 места 

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

брой 1 30 000,00 30 000,00 НЕ 0,00  

 

0,00 

 

 

  

5.2 Разходи за 
техническо 

обслужване на 
лек автомобил 

година 1 150,00 150,00 НЕ 0,00  

 

0,00 

 

 

  

9.3 Разходи за 
годишни 

винетни такси за 
лек автомобил 

година 1        97,00 97,00 НЕ 0,00  

 

0,00 

 

 

6 

Разходи за 

застраховане на 

закупени по 

реда на Наредба 

№1 от 

22.01.2016г. след 

подписване на 

споразумението 

за изпълнение 

на стратегия 

дълготрайни 

материални 

5.1 Разходи за 
застраховане на 
закупени по 

реда на Наредба 
№1 от 
22.01.2016г. 
след подписване 
на 
споразумението 

за изпълнение 
на стратегия 

дълготрайни 

година 1 2500,00 2500,00 ДА 58,64 

 

58,64 
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активи, както и 

на такива, 

закупени  по 

реда на Наредба 

№16 от 2015 г. за 

прилагане на 

подмярка 19.1 „ 

Помощ за 

подготвителни 

дейности“ на 

мярка 19. 

„Водено от 

общностите 

местно 

развитие“ 

материални 

активи, както и 

на такива, 
закупени  по 

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

Помощ за 
подготвителни 

дейности“ на 
мярка 19. 

„Водено от 
общностите 
местно 

развитие“ 

7 

Разходи за 

обучения на 

екипа и 

членовете на 

КВО във връзка 

с прилагането 

на СВОМР 

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

на тема: "Роля 

на МИГ в 

процеса на 
изпълнението на 
проекти към 

Стратегията за 
ВОМР“ /най-

малко 10 души/ 

брой 1 1 220,00 1 220,00 ДА 1220,00  

 

1220,00 

 

 

8 

Разходи, 

свързани с 

публични 

отношения, 

разходи за 

организиране на 

срещи на МИГ, 

разходи за 

работа в мрежа, 

участие на 

екипа и 

членовете на 

КВО в срещи с 

други МИГ и 

други; 

8.1 Разходи  за 
участие на 
екипа и 

членовете на 
колективния 

върховен орган  

в срещи с други 

МИГ в страната 
за работа в 

мрежа, обмяна 
на добри 

практики и др. 

година 1 700,00 700,00 ДА  30.00  

 

30.00 

  

 

9 

Разходи за 

участие на МИГ 

в дейности на 

Националната и 

наЕвропейската 

селска мрежа за 

развитие на 

9.1. Разходи за 
участие на 
екипа и 

членовете на 
колективния 

върховен орган 

в дейности на 

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

райони; 

НСМ и ЕСМ, 

Асоциация 

"Българска 
национална 
ЛИДЕР мрежа" 

10 

Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси 

за управление 

на сметки, такси 

за издаване на 

изискуеми 

документи 

10.1 Финансови 

разходи, в т. ч. 

банкови такси за 
управление на 
сметки, такси за 
издаване на 
изискуеми 

документи 

 година 1 1200,00 1200 ДА 345,50 

 

245,00 

  

 

I.II. НЕПРЕКИ 

РАЗХОДИ  

 

(чл.5 т.3 от Наредба 1, 

чл.6 ал.2 - 

 15 % от разходите по 

т.1) 

Непреки 

разходи 

съгласно чл.5, 

т.3 – съгласно 

чл.9, ал.2, т. 
3,5,6,8,10,12,18., 

т3. Разходи за 
услуги, 

свързани с 
прилагането на 
стратегията 
(правни, 

счетоводни, 

одиторски и 

други); 

т5. Разходи за 
наем на офис; 
т6. Разходи за 
комуникация и 

външни услуги 

(телефон, 

интернет, 
пощенски и 

куриерски 

услуги, топло- и 

електроенергия, 

вода, охрана на 
офиса, ел. 

подпис и др.); 

т8. Разходи за 
закупуване на 
офис 
консумативи и 

канцеларски 

материали; 

т10. Разходи за 

опростен 

разход 
% 15 15412,03 ДА 

 

8477,26 

  

 

 

 

 

6400,13 
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наем на лек 

автомобил с под 

150 к.с. и с над 

5+1 места за 
МИГ 

т12. Разходи за 
закупуване на 
гориво за лек 

автомобил; 

т18. Други 

непредвидени 

оперативни 

разходи, необх. 

за функциони 

ране на офиса. 

 ОБЩО І - ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 198246,01  117862,16 

 

86467,44 

 

 

II. 
РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ 
 

 

1 

Разходи за 

популяризиране 

информиране и 

публичност 

1.1.  Разходи за  
поддръжка и 

актуализация на 
интернет 
страница на 
МИГ-Айтос 

месец 12 144,00 1 728,00 ДА 

 

1728 

  

1296 

 

1.2. Разходи за 
подготовка и 

реализиране на 
публикации в 

печатни и 

електронни 

медии и 

излъчвания в 

радио- и 

телевизионни 

медии на покани 

за организирани 

събития и други, 

свързани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ 

брой 20 233,00 4660,00 ДА 4659,96  0,00  

 

1.3. Разходи за 
подготовка и 

изготвяне на 200 

броя USB флаш-

брой 200 17,41 3 482,00 ДА 3481,98  0,00  
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памет (16 GB 

,метал и 

пластмаса) с 
информация за 
подхода ВОМР, 

мерките и 

условията за 
подготовка и 

изпълнение на 
проекти, 

брандирани 

съгласно 

изискванията за 
визуализация 

1.4.Разходи за 
дизайн и 

изработка на 
информационни 

банери(сгъвае-
ми и 

преносими) за 
публични 

събития на 
МИГ- винил, 

сгъваема 
метална стойка, 
едностранен 

пълноцветен 

печат(4 +0) и 

съгласно 

изискванията за 
визуализация 

брой 2 200,00 400,00 ДА 399,96  

 

0,00 

  

1.5. Разходи за 
създаване и 

поддръжка на 
актуална 
информация – 

изработка и 

монтаж на 18 

броя 

информационни 

табла (17 за 
всяко населено 

място от 
територията на 
МИГ и едно за 
офиса на МИГ) 

за информиране 
на местното 

население 
относно процеса 

брой 18 200,00 3 600,00 ДА 3589,92  0,00  
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на прилагане на 
Стратегията за 
ВОМП и 

дейността на 
МИГ- 

алуминиева 
рамка, коркова 
основа 

1.6. Разходи за 
уникален дизайн 

и изработка на 
метален плакет 
с акцент върху 

логото на МИГ-

Айтос-

орел(символ 

свързан с 
местната 
идентичност) 

брой 120 33,00 3600,00 ДА 3600,00  

 

0,00 

  

2 

Разходи за 

отпечатване на 

брошури, 

материали за 

обучение и 

други печатни 

материали 

2.1. Дизайн, 

предпечат и 

печат на 
информационни 

плакати за 
оповестяване на 
публични 

събития на 
МИГ- формат 
А3, 

едностранно, 

пълноцветен 

печат( 4+0) и 

съгласно 

изискванията за 
визуализация 

брой 250      2 ,00  500,00 ДА 498,00  

 

0,00 

 

2. 2. Изготвяне 
на комплект 
визитни 

картички за 
екипа и 

членовете на   
УС на МИГ- на 
български и 

английски език-

дизайн,печат и 

предпечат- 
пълноцветен 

печат( 4+4) и 

съгласно 

изискванията за 

брой 1100  0,30 330,00 ДА 

 

330,00 

 

 

0,00 
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визуализация 

2.3. Разходи за 
издаване на 
информационен 

бюлетин на 
МИГ-Айтос 8 

издания в тираж 

2000 броя – 

предпечат, 
печат и 

разпространени
е – формат А4,  

8 стр., 

пълноцветен 

печат( 4+4) и 

съгласно 

изискванията за 
визуализация  

за 
издание 

8 1 100,00 8 800,00 ДА 8799,96 

 

0,00 

 

2.4.Падове, 
А5,офсетова 
хартия 70 гр. 

Едностранно 

пълноцветен 

печат( 4+0), 

обем 20 листа и 

съгласно 

изискванията за 
визуализация- 

предпечат и 

печат 

брой 1000 0,85 850,00 ДА 840,00 

 

0,00 

 

2.5 Писмени 

преводи на 
материали, 

свързани с 
популяризиране
то на 
територията на 
МИГ 

брой 50 15,00 750,00 ДА 0,00 0,00 

  

2.6.Разходи за 
папка 
органайзер,фор
мат А5 с твърди 

корици 

брой 100 11,70 1170,00 ДА 1170,00 0,00 

  

2.7.Разходи за 
изработване на 
рекламни 

материали,свърз
ани с 

брой 100 3,60 360,00 ДА 360,00 0,00 
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популяризиране 
дейността на 
МИГ-рекламни 

торбички 

  

2.8.Разходи за 
изработване на 
рекламни 

материали,свърз
ани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ-рекламни 

бележници 

брой 100 9,00 900,00 ДА 900,00 0,00 

  

2.9.Разходи за 
изработване на 
рекламни 

материали,свърз
ани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ-рекламни  

химикали 

 

брой 100 1,00 100,00 ДА 99,98 0,00 

  

2.10.Разходи за 
изработване на 
рекламни 

материали,свърз
ани с 
популяризиране 
дейността на 
МИГ-

брандирани 

чаши   

брой 70 5,90 413,00 ДА 

 

293,16 

 

0,00 
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2.3 

Разходи за 

организиране на 

обучения, 

семинари и 

информационни 

срещи за местни 

лидери и за 

уязвими групи и 

застрашени от 

бедност целеви 

групи 

3.1. Обучение на 
местни лидери 

на тема „Лидери 

на общността : 
ролята на 
местните лидери 

в процеса на 
развитие на 
територията и 

прилагане на 
Стратегията за 
ВОМР“- едно 

двудневно 

обучение за най- 

малко 20 

участника (зала, 
кафе-пауза, 
консумативи и 

хартия, лектор). 

обучение 1 1 620,00 1 620,00 ДА 1620,00 0,00 

  

3.2.Провеждане 
на еднодневна 
информационна 
среща на тема 
„Възможности и 

изисквания при 

кандидатстване 
с проекти по 

мерки от 
стратегията на 
ВОМР на МИГ-

Айтос за най-

малко 10 

участника/зала,к
афе-
паузи,консумати
ви,хартия/ 

обучение 5 210,00 1050,00 ДА 1050,00 

 

210,00 

 

Всичко ІІ РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ 
34313,00 

 
33420,92 1506 

ОБЩО (I+II) : 

232 559,01 

   

151 283,08 

 

87 973,44 

 

 

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

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати 

за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени се 59 

индивидуални консултации. Потенциалните бенефициенти бяха информирани за 
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възможностите за избор на конкретна мярка за финансово подпомагане от СВОМР, 

стъпките и времетраенето на процеса от изготвяне на проектното предложение, подаването 

му за разглеждане и евентуалното му одобрение. Наблегна се на необходимостта 

кандидатите да разполагат или имат ясна идея, от къде ще осигурят необходимия  финансов 

ресурс, в случай на одобрение на проекта, в т.ч. и съфинансирането по проекта. Акцентира 

се и върху допустимостта на потенциал кандидат, допустимите дейности и разходи в 

условията за кандидатстване, документите за попълване, документите за информация и др. 

 

Таблица 2 – Индикатори 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    

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

 

В периода на отчитане, посочен в доклада за извършените дейности по подмярка 19.4 

„Текущи разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР” на МИГ – Айтос, бяха 

идентифицирани проблеми, свързани главно с необходимостта от извършването на 

промени в стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Айтос“. МИГ-Айтос предприе 

необходимите действия и подготви Заявления за промени в СВОМР. Заявените промени 

бяха одобрени от УО на ПРСР 2014-2020 г. в резултат, на което бяха подписани  

Допълнителни споразумения към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие №РД50-146/21.10.2016 г. 

Експедитивната и качествена подкрепа, която беше указана на екипа на МИГ- Айтос от  

страна на експертите от Дирекция за „РСР”, доведе до преодоляване на забавянето в 

сроковете за прием на проектни предложения по мерките  от СВОМР.  

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

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 
0 

26 0 33 59 

Брой на участниците в 

обучения 
0 16 2 14 32 

Брой на участниците в 

семинари и информационни 

срещи 

0 35 

 

2 22 

 
59 
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• Екипът на „МИГ-Айтос“ се запозна с опита на „МИГ Елхово-Болярово“ в процеса на 
подготовка на процедури за кандидатстване с проекти  и провеждане на оценителни 

сесии, както и работа в ИСУН. Двата екипа обсъдиха практически казуси и обмениха 
добри практики, приложими в процеса на прилагане на СВОМР в целевите 
територии. 

• По време на проведеното на 23 и 24 април 2019 год. обучение за прилагане на 
подхода ВОМР в Клуб хотел „Вила Романа“, бяха представени добри практики на 
МИГ от Гърция, част от които са приложими за територията на МИГ-Айтос. 

• Участието на г-н Георги Петров, представител на УС на МИГ-Айтос в учебно 

посещение в Австрия, Унгария и Словения, проведено в периода от 08 до 12 юли 

2019 год., разшири обхвата от представените добри практики на МИГ от ЕС, 

приложими за МИГ-Айтос. 

• СНЦ „МИГ-Айтос” е организация, която за първи път прилага стратегия за ВОМР и 

високо цени предоставените възможности за обмен на успешни практики в България 
и ЕС. 

  

Дата: 27/01/2020 год. 

Представляващ МИГ: ………………П………………………… 

Стоян Стоянов 

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ 


