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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие 

ЕС Европейски съюз 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

КВО Колективен върховен орган 

МЗХГ Министерство на земеделиет, храните и горите 

МИГ Местна инициативна група 

Н/П Неприложимо 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

РСР Развитие на селските райони 

СВОМР Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

ОС Общо събрание 

ОП Обществена поръчка 

УО Управляващ орган 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ 

 

Стратегията за ВОМР е инструмент за въздействие върху групите заинтересовани страни на 

територията на МИГ-Айтос. В съответствие с подписаното Споразумение № РД 50-

146/21.10.2016г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР между УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и 

СНЦ„МИГ - Айтос”, през отчетния период, екипът на МИГ-Айтос организира и проведе  

дейности, насочени към заинтересованите лица на територията на МИГ в следните 

направления: 

 Обявяване и реализиране на приеми на проектни предложения по мерки от 

СВОМР на МИГ-Айтос 

 

През отчетния период са обявени приеми на проектни предложения  по четири от общо петте 
мерки от СВОМР. 

 Мярка 4.1.1"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 

Процедура BG06RDNP001-19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства”. 

 Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

Процедура BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

 Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

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

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка помащаби 

инфраструктура" – първи прием; 

Процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" – втори прием  

 Развитие на социалния капитал на целевата територия, като резултат от  

изпълнение на дейности, свързани с обучение и информационни  срещи 

ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който създава добавена стойност под 

формата на подобряване на социалния капитал, подобряване на управлението и засилване на 
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резултатите и въздействията от изпълнението на стратегията. В процеса на прилагане на 
СВОМР на МИГ-Айтос е постигната добавена стойност (укрепване на местния капацитет) и 

проактивна комуникация, които се изразяват в изпълнението на следните дейности и 

резултати: 

 Провеждане на еднодневна информационна среща на тема "Възможности и 

изисквания при 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 през отчетния период са организирани и проведени 5 броя 

еднодневни информационни срещи на тема: „Възможностите за кандидатстване с проекти по 

мерки от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос”. Във връзка с предстояшите и/или отворени 

приеми акцент беше поставен  върху целите, обхвата, допустимите кандидати и дейности, 

разходите и критериите за оценка по конкретните мерки: 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”. 

Информация в синтезиран вид за конкретните информационни срещи и въздействието върху 

групите заинтересова страни е предствена в Таблица 1. 

Таблица 1. Проведени информационни срещи на територията на МИГ-Айтос и 

въздействие върху  групи заинтересовани страни, попадащи в обхвата на СВОМР 

Дата Място на провеждане Брой участници/ заинтерсовани 

страни  

23.07.2019 год.  гр.Айтос, Зала на 

Община Айтос  

15 (предствители на Община Айтос, 

читалища, Доставчици на социални 

услуги, Училищни настоятелства) 

18.11.2019 год.  гр. Айтос, Конферентна 

зала на Бизнес Център, 

ул. „Васил Левски” 2  

11 ( представители на земеделския и 

неземеделския бизнес)  

28..11.2019 год. гр. Айтос, Конферентна 

зала в сградата на Бизнес 

13 (представители на земеделския 

бизнес, преработвателни предприятия 
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Центъра, ул. „Васил 

Левски” 2 . 

и др.) 

16.11.2019 год. с. Поляново, община 

Айтос,зала на 

кметството. 

10 (земеделски производители, 

представители на кметство в т.ч. и 

предствители на  етническите 

малцинства).   

17.11.2019 год. с. Малка поляна, община 

Айтос, зала на 

кметството. 

11 (земеделски производители, 

предствители на местната власт, в т.ч. 

и предствители на етническите 

малцинства)   

 

 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 

На 13 и 14 декември 2019 год. в с. Тополица, община Айтос, 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”. 

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

уязвими групи от населението (етнически малцинства). 

 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. 

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.  

В обучението взеха участие 11 представители на екипа и Колективния върховен орган  на  

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

 

Във фокуса на СВОМР на МИГ-Айтос са три основни уязвими групи: самотни възрастни 

хора в пенсионна възраст, хора с увреждания и етнически малцинства.  

През отчетния период служителите на  МИГ-Айтос реализираха дейности, в които участваха 

представители на две от основните уязвими групи: 

 етнически малцинства –местни лидери, участници в обучение, проведено на 13 и 14 

декември 2019 год. в с. Тополица 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”  

 самотни възрастни хора в пенсионна възраст и етнически малцинства – участници 

в проведени 5 бр. информационни срещи на тема: „Възможности и изисквания при 

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

5. Изпълнение на целите на СВОМР

 

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

обособени в йерархична зависимост в стратегическа рамка и включват:: Стратегическа цел, 

от която произтичат два основни приоритета, формулирани като Приоритет 1 и Приоритет 2, 

съдържащи от своя страна по няколко специфични цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:  

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

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

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

стандарт на живот за хората и ефективно използване на местните ресурси. 

Постигането на стратегическата цел е прогнозирано и планирано да се извърши, чрез 

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

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

да се постигнат от страна на МИГ – Айтос посредством  насърчаване в участието и 

прилагането на съответните мерки за финансово подпомагане, като за целта са определени 

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

добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението. 

 Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и 

устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции; 

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Обявен прием по процедура BG06RDNP001-19.333 МИГАйтос Мярка 4.1.1 

"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”. 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 04.12.2019 год.  

Първи прием на проектни предложения: 12.12.2019 год. до 28.01.2020 год., 

Към 31.12.2019 год. процедурата е на етап прием на проектни предложения чрез ИСУН 

2020. 

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

дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, 

включително къси вериги на доставка; 

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

Обявен прием по процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 20.11.2019 год.  

В периода от 26.11.2019 год .до 07.01.2020 год. (първи прием), по процедурата могат да 

се подават проектни предложения чрез ИСУН 2020. 

 Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски 

бизнес. 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Обявен и реализран прием по процедура BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 07.10.2019 год.  

В периода от 15.10.2019 год. до 11.12.2019 год. чрез ИСУН 2020 е извършен първи 

прием на проектни предложения по процедурата.  

Подадени са общо 7 проектни предложения от микро предприятия. 

Общ размер на допустимите разходи: 829 433,91 лева  

Заявен размер на БФП: 622 075, 45 лева.  

Към 31.12.2019 год. процедурата е на етап оценка на АСД на проектните предложения. 
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ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване и развитие на жизнената среда и качеството на живот и 

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

територията на МИГ - Айтос. 

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

общности; 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

Обявен прием по процедура 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. е обявен и реализиран 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. 

По процедурата са постъпили 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“. 

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. 
Процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС Мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура" – втори прием  

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 28.11.2019 год. 

В периода от 29.10.2019 год. до 28.12.2019 год. чрез ИСУН 2020 е извършен прием на 

проектни предложения. 

Подадено е едно проектно предложение с кандидат община Айтос и със заявен размер 

на БФП - 390 517.84 лева.  

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

местните ресурси. 
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Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Процедура BG06RDNP001-19.334 МИГ АЙТОС Мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” 

Към 31.12. 2019 год. процедурата е на етап въвеждане на информация в ИСУН 2020. 

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

 

Попълнени и приложени са таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

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

Айтос 

МИГ-Айтос има приета от УС на организацията процедура за подбор и оценка на проекти към 

СВОМР на база Минималните изисквания, изготвени на  основание чл. 41, ал. 2 

от ПМС161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите 

органи на програмите и местните инициативни групи, съответно местните инициативни 

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

развитие. 

СНЦ „МИГ – Айтос” прилага недискриминационна и прозрачна процедура и обективни 

критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. Подборът на проекти по всяка 

мярка се извършва посредством определените критерии за избор и в съответствие с прозрачна 

и предварително оповестена на всички потенциални бенефициенти процедура. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/индикативната годишна работна програма/ 

Управителният съвет на МИГ взима решение за обявяване на подбор на проекти при 

съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ. В рамките на 2019 г. Индикативната годишна работна 

програма /ИГРП/ беше изменяна три  пъти след решения на УС на МИГ. Причините за 

наложените промени бяха свързани с  необходимостта от извършване на промени в СВОМР и 

сключване на допълнителни споразумения. Индикативните графици са публикувани 
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своевременно на интернет старицата на Сдружението, с цел информиране на заинтересованите 

лица, относно планираните срокове за кандидатстване с проекти по мерките от СВОМР, за 

които се  предвиждат приеми.  

За извършените промени, УО на ПРСР 2014-2020 е информиран с писма: 
 

 Изх. № 129/11.02.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Актуализиран ИГПП за 2019 г.; 
 Изх. № 160/04.09.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Уведомяване за актуализация на 

ИГРП за 2019 г. и прием на ИГРП за 2020 г.; 
 Изх. № 170/23.10.2019г., МЗХГ, Писмо относно ИГРП за 2020 г. и актуализирана ИГРП 

за 2019 г. 
 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати 

С цел подпомагане на потенциалните кандидати за финансово помощ при подготовката на  

проектни предложения по мерките към Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ- Айтос”  са 

изготвени и отпечати: информационни бюлетини – 8 бр., публикации в печатни и електронни 

медии – 21 бр., USB флаш памет с информация за подхода ВОМР, Стратегия за ВОМР, 

мерките и условията за подготовка и изпълнение на проекти – 200 бр., информационни табла– 

18 бр. ( 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;. 

Екипът на МИГ организира и проведе 5 еднодневни информационни срещи на тема 

„Възможности и изисквания при кандидатстване с проекти по мерки от стратегията на 

ВОМР на МИГ-Айтос”, предназначени за местната общност във връзка с предстоящите 

приеми на проекти по мерките от Стратегията и подпомагане подготовката на проектни 

предложения и извършените промени в ИГРП за 2019 г.  

Еднодневни информационни срещи: 

 23.07.2019 г., гр. Айтос. Представяни на възможностите за кандидатстване с проекти по 

мерки от СВОМР и подробно презентиране на на мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 

към Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос.  

 18.11.2019 год, гр.Айтос. Предствяне на информация за възможностите за 

кандидатстване с проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Подробно беше представена и мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности". 
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 28.11.2019 год., гр.Айтос. Предствяне на информация 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 

и върху мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти”. 

 16.11.2019 год.. с. Поляново, община Айтос. Презентиране на възможностите за 

кандидатстване с проекти по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Подробно бяха представени мерките:  4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” и 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства”  

 17.11.2019 год.,с. Малка поляна, община Айтос. Във връзка с приема по проекти в 

ИСУН 2020, основен акцент беше поставен върху мерките  4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  и 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства”. 

За отчетния период служителите на МИГ – Айтос са предоставили информация и консултация 

на 59  потенциални бенефициенти в офиса на Сдружението.  

Общо информация, консултация и обучение са получили 150 лица. 

 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор 

 Разработени проекти  на Насоки за кандидатстване с проектни 

предложения 

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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В отчетния период са разработени проекти на Насоки за кандидатстване с проектни 

предложения, включващи Условия за кандидатстване и за изпълнение, както и съпътстващите 

ги приложения за следните мерки: 

 Мярка 4.1.1"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 

 Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"; 

 Мярка 7.5. Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

 Обявени и реализирани приеми по мерки от СВОМР  

През отчетния период са обявени приеми на проектни предложения  по четири от общо петтте 
мерки от СВОМР: 

 Мярка 4.1.1"Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" 

Процедура BG06RDNP001-19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 "Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства”. 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 04.12.2019 год.  

Първи прием: 12.12.2019 год. до 28.01.2020 год., 

Към 31.12. 2019 год, по процедурата се подават проектни предложения чрез ИСУН 

2020. 

 Мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 20.11.2019 год.  

Първи прием: 26.11.2019 год..до 07.01.2020 год.,  

Към 31.12. 2019 год  процедурата е в статус „Активна” и могат да се подават проектни 

предложения чрез ИСУН 2020  

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" 

Процедура BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 07.10.2019 год. 

В периода от 15.10.2019 год. до 11.12.2019 год. е извършен прием на проектни 

предложения чрез ИСУН 2020..  

Подадени са общо 7 проектни предложения със заявен размер на БФП 622 075. 45 лева.  

Към 31.12.2019 год., процедурата е на етап оценка на  АСД на проектните 

предложения. 
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 Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” 

Процедура 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. бе обявен и приключен 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 са постъпили две проектни предложения: 

o 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; 

o BG06RDN001-19.226-0002, с наименование „Реконструкция и 

рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“. 

Оценката на проектните предложения е извършена  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. 

Процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, 

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

втори прием  

Процедурата е одобрена за активиране от Дирекция „РСР” на 28.11.2019 год. 

В периода от 29.10.2019 год. до 28.12.2019 год. чрез ИСУН 2020 е извършен прием на 

проектни предложения. 

Подадено е едно проектно предложение с кандидат община Айтос и със заявен размер 

на БФП - 390 517.84 лева.  

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

„МИГ – Айтос“ има работеща деловодна система и архив. В екипа на МИГ-Айтос е назначен 

експерт „Административни дейности“ – Деян Господинов, който организира и извършва  

дейностите, свързани с документооборота, архивирането и съхранението на документите, 

съобразно нормативните изисквания и срокове. 



 

 

16

6.3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ - Айтос, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ – Айтос 

 

Действията за популяризиране, информиране и публичност бяха изпълнени в пълен обем, в 
съответствие с одобрения бюджет на МИГ за 2019 година.  

 Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява публичност 

на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния 

наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-

2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен 

период 2014-2020 г.  

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 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 год.  

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“. 

 

През отчетният период бе сключен Договор от 29.08.2019 г. и с „ОПТИМИСТС“ ООД за 

изпълнение на останалите дейности свързани  с популяризиране на СВОМР: 

 Публикации: 

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

„Черноморски фар”: 

 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 



 

 

17

 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 

,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.  
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 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 

 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 

• 3бр. 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 
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 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-

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/ 

 Информационни и рекламни материали: 

 USB флаш памет с информация за подхода ВОМР, Стратегия за ВОМР, мерките и 

условията за подготовка и изпълнение на проекти – 200 бр. 

 информационни банери за публични събития на МИГ – 2 бр;. 

 изработени и монтирани са 18 броя табла 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); 

 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- 120 бр.; 

 информационни плакати за оповестяване на публични събития на МИГ- 250 броя; 

 комплект визитни картички за екипа и членовете на УС на МИГ - на български и 

английски език -  1200 броя  

 информационен бюлетин на МИГ-Айтос - 8 издания  в тираж по 2000 броя за всяко 

издание; 

 падове А5 – 1000 броя; 

 папка органайзер, формат А5 – 100 броя; 

 рекламни торбички – 100 броя; 

 рекламни бележници - 100 броя; 
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 рекламни химикалии - 100 броя; 

 брандирани чаши – 70 броя.  
 

Всички изработени рекламни материали отговарят на изискванията за прилагане на правилата 
за информация и комуникация 2014 – 2020 г., посочени в Единния наръчник на бенефициента. 
 

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

отчетния период не се правени . 

 

6.4. Действия на МИГ – Айтос по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ – Айтос 

През отчетния период МИГ- Айтос  няма сключени договори с получатели на безвъзмездна 

финансова помощ и съответно не е осъществила мониторинг за изпълнението им. 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

През отчетния период 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.  

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

През отчетния период не е осъществено изпълнение на проектни предложения по мерки от 

СВОМР на МИГ- Айтос, които могат да реализират иновативните характеристики на 

Стратегията. 

8.Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

 

8.1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо);  
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От 03.01.2019 год. на длъжността изпълнителен директор на МИГ-Айтос е наетаг-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”. 

8.2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо);  

Неприложимо  

8.3.Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо);  

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.  

8.4.Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо);  

Неприложимо  

 

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо);  

 

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 следните: 

 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. 

 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 . 
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8.6. Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо) 

Управителният съвет на МИГ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. 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. Общото събрание на сдружението освобождава Георги Петров Янев, 
представител на „АЙ ДЖИ КОНСУЛТ” ООД като член на УС. Избира Таня 
Радославова Минкова-Василева за член на Управителния съвет, в качеството й член на 
Общото събрание, представител на стопанския сектор-  земеделски производител. 

Промяната е вписана в Търговският регистър към Агенцията по вписванията и е одобрена 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 . 

8.7. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо);  

Неприложимо 

 

8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо);  

Неприложимо 

 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМРс допълнително споразумение.

 

През периода на отчета са сключени три допълнителни споразумения: 

 Допълнително споразумение № РД 50-146 от 17.05.2019 г.;   
 Допълнително споразумение № РД 50-146 от 10.07.2019 г.; 
 Допълнително споразумение №РД 50-146 от 08.08.2019 г. 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ 

 

В периода от 18.05.2019г-13.05.2019 г. е извършена проверка на СНЦ „МИГ-Айтос.  

Таблица 2. Основни данни за извършената проверка 

 

Проверяващ орган: ДФ „Змеделие“, ТИ Ямбол  

Вид на проверката: Проверка на място преди плащане по под мярка  19.4 

„Текущи разходи популяризиране на стратегия за ВОМР“ от 
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ПРСР 2014-2020 

Обект и елементи на 

проверката: 

Дейности, документи 

 

Документ, 

удостоверяващ 

проверката 

Доклад от проверка на на място – Развитие на селските 
райони  2014-2020, Проверка преди плащане по М19  

(14.05.2019 г. 

Приложение: Контролен лист – (вх.№107 10.06.2019г) 
Констатции  При извършената проверка няма отразени забележки и 

констатации в Контролния лист. 

 

11. Индикатори.

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1.1  

Вид  

Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато 

в периода 

на доклада  

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката 
Брой 0 4 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 0 4 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 
инвестициите 

Лева 0,00 400 000 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от 
животновъдния сектор 

Брой 0 1 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 
% 0 30 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой стопанства, въвели 

нов продукт или 

технология 
Брой 0 1 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Създадени нови 

насаждения 
Дка 0 10 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти с добавена 
стойност към земеделски 

продукти 

Брой 0 1 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 
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Въздействие Създадени работни места Брой 0 

4 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

 
Бюро по 

труда 
 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2.1  

Вид  

Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато 

в периода 

на доклада 

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  
Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите /със 
съфинансиране/ 

Лева 0,00 400 000 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой предприятия, 
въвели нов продукт или 

технология 
Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия 
Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой предприятия, 
произвеждащи 

биологични продукти 

Брой 0 1 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 0 5 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид  Индикатор Мерна 

единица 

Постигнато 

в периода 

на доклада Цел 2023 

Източник на 

данни 



 

 

25

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  Брой 0 7 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 0 7 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите /със 
съфинансиране/ Лева 0,00 

1  244 994 

 ,00 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности Брой 0 4 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в 
туризъм 

Лева 0,00 400 000 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги       Брой 0 2 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в 
нови, не туристически 

услуги Лева 0,00 100 000 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 
стопанствата Брой 0 4 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой реализирани 

иновации – нова услуга 
за територията Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 
сферата на 
техническите услуги Брой 0 4 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

 

Въздействие 
Общ брой създадени 

работни места  
Брой 0 17 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато 

в периода 

на доклада 

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  
Брой 0 7 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 0 2 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите 

Лева 0,00 1 400 000 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти за 
изграждане/подобряван
е на сгради, свързани с 
предоставяне на услуги 

Брой 0 2 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Изградени или 

ремонтирани детски 

площадки 

Брой  0 2 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални 

услуги с подобрена 
база 

Брой 0 1 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и 

спортни центрове 
Брой 0 2 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени културни 

центрове 
Брой 0 1 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато 

в периода 

на доклада 

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой 0 1 

Мониторинг 
База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 0 1 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите 

Лева 0,00 200 000,00 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 
Брой посетители на 
подкрепените атракции  

Брой 0,00 6 000 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 
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Брой развити 

туристически 

атракции/обекти 

Брой 0 2 

Мониторинг 
База данни, 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой туристически, 

посетителски или 

занаятчийски центрове, 
подпомогнати по мярката 

Брой 0 1 

Мониторинг 

База данни, 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подкрепени програми за 
маркетинг и реклама и 

проекти за развитие на 
продукти и маркетинг на 
дестинациите 

Брой 0 1 

Мониторинг 

База данни, 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздейств
ие 

Удовлетвореност на 
посетителите от 
атракциите и 

информационните услуги 

% 0 70 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 

Население, 
облагодетелствано от 
инвестициите в туризма 

Брой 0 8 000 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

НСИ 

 

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

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

заложени за постигане в следствие на изпълнението на СВОМР. 

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

 

• Екипът на „МИГ-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. 

• Като добра практика, може да се определи, също така, ползотворното сътрудничество 

между МИГ и община Айтос, по отношение на осигуряването на банков кредит  за 
обезпечаване дейностите на МИГ. В това отношение община Айтос стана поръчител  

на МИГ при кандидатстването за заемни стредства пред Алианц Банк България АД. 
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• Като добра практика могат да се посочат и срещите, организирани за прилагане на 
подхода  ВОМР, в които участва  персонала на МИГ. 

• 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. 

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

 

Входящата и изходящата кореспонденция водена и заведена по надлежния ред във връзка с 

изпълнението на одобрената за изпълнение СВОМР от СНЦ „МИГ – Айтос” по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” към мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., описана в хронологичен ред включва: 

Изходяща кореспонденция: 

 Изх. № 123/16.01.2019 г., Министерство на Финансите, Насоки 7.2, относно  

Съгласуване на проект за „Насоки“ по мярка 7.2 от СВОМР на „МИГ-Айтос“  

 Изх. № 124/16.01.2019 г.,МЗХГ, Заявление за одобрение на нов изп. директор на „МИГ-

Айтос“ и уведомление за друга промяна в екипа-прекратяване на тр. правоотношение с 
експерта „счетоводител“. 

 Изх. № 125/25.01.2019 г., ДФ „Земеделие“, Списък Обществени поръчки по образец 

относно 4-то тримесечие 2018 г. 
 Изх. №126/25.01.2019 г.,МЗХГ, Доклад 19.4 за 2018 г. 
 Изх. № 127/30.01.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Декларация по чл. 13, ал.7, т.3 от 

Наредба №22 от 2015 г. от изп. директор на СНЦ „МИГ-Айтос“ 

 Изх. № 128/07.02.2019 г., МЗХГ, Относно годишен доклад по чл. 62, т. 15 от Наредба 
№22/2015 за прилагане Подмярка 19.2 

 Изх. № 129/11.02.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Актуализиран ИГПП за 2019 г. 
 Изх. № 130/11.02.2019г. , МЗХГ, Писмо, относно  обявяване на Процедура подбор на 

проекти по 7.2. 

 Изх. № 131/13.02.2019г., ДАНС, Писмо относно Уведомление по чл. 67, ал. 1 от 
ППЗМИП 

 Изх. № 132/27.02.2019 г., Агенция за обществени поръчки, Ел. документ относно  

Обобщена справка за 2018 г. по чл. 230, ал.1, т.7 от ЗОП 

 Изх. № 133/06.03.2019 г.,ДФ „З“, отдел Договориране, Писмо с Приложение 
122_1.1/предварителен контрол/ към Указанията относно процедурите по ЗОП 

 Изх. № 134/06.03.2019 г., Община Айтос,Писмо относно издаване  на удостоверения за 
липса на задължения към Об. Айтос на УС и екипа на МИГ- Айтос 

 Изх.№ 135/11.03.2019 г., ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, Относно  документи по писмо за 
нередовности по заявка УИН02/19/4/0/00006/3/08 

 Изх. №136/20.03.2019 г., МЗХГ, УО на ПРСР 2014-2020, Заявление и приложения 
относно нов служител на длъжността „Счетоводител“ 

 Изх. № 137/28.03.2019 г., МЗХГ, УО на ПРСР 2014-2020, Заявление за промени в 
СВОМР на МИГ – Айтос и приложения 

 Изх. № 138/28.03.2019 г., Министерство на финансите, Относно съгласуване на проект 
за „Насоки“ по мярка 6.4.1 от СВОМР на „МИГ-Айтос“ 
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 Изх. № 139/08.04.2019 г., ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, Писмотносно   Отстраняване на 
нередовности по заявка за авансово плащане 2019 – 1. Удостоверение от ОА и 2. 

Осчетоводяване на Запис на заповед от ОА 

 Изх. № 140/08.04.2019 г., МЗХГ, Заявление Промяна бюджет 2019 г. 
 Изх. № 141/15.04.2019 г.,ДФ „Земеделие“, Писмо Приложение 122-1.1 ведно с 

приложения на хартиен и електронен носител 

 Изх. №142/22.04.2019 г., УО на ПРСР – МЗХГ,  Писмо относно обявяване на процедура 
за подбор на проекти по мярка 6.4.1 от СВОМР на МИГ-Айтос и протокол на УС на 
сдружението. 

 Изх. № 143/22.04.2019 г., МЗХГ, Писмо относно Уведомяване за промени в Инд. 

График за прием на проекти за 2019 г. – писмо и график 

 Изх. № 144/22.04.2019 г., ДФ „Земеделие“, Писмо относно  Д-ти доказващи 

възстановяване на 190, 49 лева на фонда- неприхванати от авансовото плащане за 2018 

г. 
 Изх. № 145/29.05.2019 г., МЗХГ, Писмо относно обявяване на Процедура подбор на 

проекти по Мярка 7.2. от СВОМР на МИГ-Айтос 
 Изх. № 146/29.05.2019 г., МЗХГ, Писмо относно Уведомяване за промени в Инд. 

График за прием на проекти за 2019 г. – писмо и график 

 Изх. № 147/10.06.2019 г., МЗХГ, Заявление за промяна на СВОМР. 

 Изх. № 148/12.06.2019 г,.ДФ „З“, Писмо с приложения относно   Документи за 
отстраняване на нередовности  на заявка за плащане №02/19/4/0/00006/3/09 

 Изх. № 149/26.06.2019 г., МЗХГ, Писмо и приложение актуализиран Индикативен 

график за прием на проектни предложения за 2019 г. 
 Изх. № 150/03.07.2019 г., МЗХГ, ДФ „Земеделие“, Писмо Уведомяване за 

информационна среща за 23.07.2019 г. относно мярка 7.2. от СВОМР на МИГ - Айтос 
 Изх. № 151/18.07.2019 г.,МЗХГ, ДФ „З“, Писмо  Уведомяване за Провеждане на 

обучение на екипа и ОС на „МИГ-Айтос“ на 09 и 10 август 2019 г. 
 Изх. № 152/23.07.2019 г., ДФ „З“, Писмо с приложения Списък обществени поръчки и 

приложения за второто тримесечие на 2019 г. 
 Изх. № 153/29.07.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Покана за определяне на наблюдатели 

в оценителна комисия по процедура по мярка 7.2. от СВОМР на МИГ-Айтос 
 Изх. № 154/12.08.2019 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно  прием на нови два члена на 

общото събрание на МИГ - Айтос 
 Изх.№155/16.08.2019 г., МЗХГ, Заповед за сформиране на КППП по пр-ра за  прием на 

проекти по мярка 7.2 от СВОМР МИГ - Айтос 
 Изх. №156/23.08.2019 Г., МЗХГ, Писмо относно  Допълнителни документи във връзка с 

прием на нови членове на ОС на МИГ-Айтос 
 Изх. № 157/26.08.2019 г., МЗХГ, писмо с приложения -изискани допълнителни 

документи относно новоприети членове на ОС на сдружението 

 Изх. № 158/26.08.2019 г., ДФ „Земеделие“ Ямбол, Писмо относно Копия от 
застрахователни полици от 2016 г. относно мярка19.1, до 2019 г. 

 Изх. № 159/04.09.2019 г., МЗХГ, Писмо, Уведомително писмо и протокол на УС за 
обявяване на процедура по мярка 6.4.1. от СВОМР на МИГ-Айтос 

 Изх. № 160/04.09.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Уведомяване за актуализация на 
ИГРП за 2019г. и прием на ИГРП за 2020 г. 

 Изх. № 161/26.09.2019 г., МЗХГ, Заявление относно  Бюджет за 2020 г., на хартиен и ел. 

носител, декларации на УС, Заповед и Решение на ОС Айтос, за ВрИД Кмет. 
 Изх. № 162/30.09.2019 г., Георги Митев, Служебна бележкаотносно граждански 

договор за методическа помощ 

 Изх. № 163/30.09.2019 г.,Георги Митев, Сметка за изплатени суми по граждански 

договор 
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 Изх. № 164/03.10.2019 г.,МЗХГ, ДФ „З“, Писмо относно    Уведомяване за приключила 
оценка на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.226 на МИГ-Айтос 

 Изх. № 165/03.10.2019 г., Община Айтос, Увед. Писмо за предварително одобрение 
проц. По мярка 7.2. 

 Изх. № 166/03.10.2019 г., Община Айтос, Увед. Писмо за предварително одобрение на 
проектни предложения по процедура  по мярка 7.2. 

 Изх. № 167/22.10.2019 г., ДФ „Земеделие“,Списък по образец 122.1.1 за Обществени 

поръчки трето тримесечие 2019 г. 
 Изх. № 168/22.10.2019 г., МЗХГ, Писмо и декларация прил №6 от Станимир Генев, във 

връзка с бюджет 2020 г. 
 Изх. № 169/23.10.2019г., МЗХГ, Уведомително писмо и протокол на УС за обявяване 

на процедура по мярка 4.2.1. от СВОМР на МИГ-Айтос 
 Изх. № 170/23.10.2019г., МЗХГ, Писмо относно  ИГРП за 2020 г. и актуализирана 

ИГРП за 2019 г. 
 Изх. № 171/30.10.2019 г., МЗХГ, ДФ“З“, Уведомително писмо относно провеждане на 

информационна среща по мярка 6.4.1 от СВОМР на „МИГ-Айтос“на 18.11.2019 г. 
 Изх. № 172/12.11.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Обявяване на процедура за подбор на 

проекти по мярка 4.1.1. от СВОМР на МИГ –Айтос. 
 Изх. № 173/12.11.2019 г.,МЗХГ, ДФ „З“, Писмо относно  Организиране на 

информационна среща по мярка 4.2.1 от СВОМР МИГ Айтос на 28.11.2019 г. 
 Изх. № 174/20.11.2019 г., МЗХГ, Покана до УО на ПРСР за определяне на наблюдатели 

към комисия за подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1. от СВОМР на МИГ - 

Айтос 
 Изх. № 175/20.11.2019 г., МЗХГ,  Уведомително писмо за обявяване на прием на 

проектни предложения с втори краен срок по Мярка 7.2. от СВОМР на МИГ - Айтос 
 Изх. № 176/21.11.2019 г., МЗХГ, ДФ „З“, Писмо относно  Заявление за промяна състава 

на УС – един нов член на мястото на „Ай Джи Консулт“ ООД 

 Изх. № 177/29.11.2019 г., МЗХГ, ДФ“З“, Писмоотносно   Организиране и провеждане 
на обучение за местни лидери на 13 и 14 Декември 2019 г. 

 Изх. № 178/02.12.2019 г., МЗХГ, ДФ“З“, Писмо относно Организиране и провеждане на 
информационни срещи по мерки 4.2.1 и 4.1.1. от СВОМР на МИГ Айтос на 16 и 17 

декември 2019 г. 
 Изх. № 179/03.12.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Декларации обр.№6 и №10 от 

Наредба №22 /2015 г. от Таня Радославова – нов член на УС  

 Изх. № 180/04.12.2019 г., АлианцБанк България АД, Писмо относно Искане за 
удължаване срок на договор за овърдрафт. 

 Изх. № 181/11.12.2019 г., ДФ „З“, Писмо относно  Доп. Документи по Заявка 
№02/19/4/0/00006/3/11 

 Изх. № 182/12.12.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Заповед за сформиране на КППП 

Мярка 6.4.1. 

 Изх. № 183/12.12.2019 г., МЗХГ,  Покана определяне на наблюдатели по Мярка 4.2.1. 

 Изх. № 184/16.12.2019 г., МЗХГ, Писмо относно   Определяне на наблюдатели по мярка 
7.2. – втори прием 

 Изх. № 185/27.12.2019 г.,  Василена Чаушева, гр. Айтос, ул. „Иван Вазов“ №11, ет.1,  

Уведомяване за извършване на посещение на място във връзка с проектно предложение 
по Мярка 6.4.1. 

 Изх. № 186/27.12.2019 г., Иван Парушев, гр. Айтос, ул. „Димо Шайков“ №19 , 

Уведомяване за извършване на посещение на място във връзка с проектно предложение 
по Мярка 6.4.1. 

 

Входяща кореспонденция: 
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 Вх. № 89/18.01 .2019 г., ДФ „З“, Решение относно Одобряване без корекции на 
изплащане на фин. помощ – заявка №02/19/04/0/00006/3/06 

 Вх. № 90/18.01.2019 г.,ДФ „З“, Решение относно Одобряване без корекции на 
изплащане на фин. помощ – заявка №02/19/04/0/00006/3/07 

 Вх. № 91 /29.01 .2019 г., МЗХГ, Писмо относно Представяне на Декларация по чл. 13, 

ал.7, т.3 от Нар № 22/2015 г. от новоизбрания изп. директор 

 Вх. № 92 /01.02.2019 г., М-во на Финансите, Писмо относно  Съгласуване проект 
насоки за кандидатстване  по мярка 7.2. 

 Вх. №  93/18.02.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Одобрение на Доклад по подмярка 19.4 

за 2018 г. 
 Вх. № 94 /18.02.2019 г., МЗХГ, Писмо относно   Заповед № РД 09-142/08.02.2019 г. на 

М-ра на МЗХГ въз основа на доклад  №93-1025/08.02.2019 г. за одобрение годишен 

бюджет за фин. помощ по подмярка 19.4  

 Вх. № 95/18.02.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Доклад № 93-989/08.02.2019 г. от Ръков. 
наУО на ПРСР 2014-2020 за одобрение на изп. директор Марийка Василева Георгиева 

 Вх. № 96/26.02.2019 г., МЗХГ, ПисмоЗабележки във връзка с писмо за активиране на 
процедура по мярка 7.2. в ИСУН 

 Вх. № 97/06.3.2019 г., ДФ „З“, Писмо относно Нередовности заявка 4-то тримесечие 
2018г. 

 Вх.  №  98 /20.03.2019 г.,МЗХГ, Писмо относно  Одобрение на Доклад 19.2 за 2018 г. 
 Вх. № 99/03.04.2019 г., Държавен фонд „Земеделие“, Писмо относно  Допълнителни 

два документа относно заявка за авансово плащане за  2019 г. 
 Вх. № 100 /12.04.2019 г., Министерство на финансите, Писмо относно съгласуване на 

проекти на д-ти за кандидатстване по Мярка 6.4.1. от СВОМР на МИГ-Айтос 
 Вх. № 101/18.04.2019 г., ДФ „Земеделие“,  Писмо относно   Отстраняване на 

нередовности – възстановяване на сумата от 190, 49 лева, неизразходвана част от 
авансово плащане за 2018 г. 

 Вх. № 102/18.04.2019 г., ДФ“Земеделие“, Писмо относно Решение за изплащане на 
фин. помощ без корекции на заявка последно трим. 2018 г. 

 Вх. № 103 /14.05.2019 г. от  МЗХГ,  Писмоотносно   Уведомление за одобряване 
на Таня Стойнова Анестиева на длъжността „счетоводител“ при СНЦ „МИГ-Айтос 

 Вх. № 104/17.05.2019 г., МЗХГ, АНЕКС към СВОМР относно  Допълнително 

споразумение от 17.05.2019 г. към СВОМР 

 Вх. № 105/20.05.2019 г., МЗХГ, Писмо относно нужда от промяна СВОМР по мярка 
6.4.1. 

 Вх. № 106 /03.06.2019 г., ДФ „З“, Писмо относно нередовности заявка за плащане 
№02/19/4/0/00006/3/09 

 Вх. №  107/10.06.2019 г., ДФ“З“ ОД Ямбол,  протокол относно извършена проверка 
по подмярка 19.4 съгласно заповед 373290/07.05.2019 г. – без забележки 

 Вх. № 108/24.06.2019 г., Община Айтос, Писмо относно искане за удължаване на 
крайния срок за първи прием на проектни предложения по мярка 7.2. до 13.08.2019 г. 

 Вх. №  109/28.06.2019 г., МЗХГ, Писмо относно актуализация бюджет – заповед и 

приложение към заповедта 
 Вх. №110/07.08 .2019 г., МЗХГ, Писмо относно определяне на наблюдатели по 

процедура по прием на проектни предложения по Мярка 7.2. от СВОМР на МИГ-Айтос 
 Вх. № 111/07.08.2019 г., МЗХГ, Писмо относно -  Покана за подписване на 

допълнително споразумение към СВОМР по заявление на МИГ - Айтос 
 Вх. № 112 /15.08.2019 г.,Д Ф  „Земеделие“Решение относно   одобрение на Заявка за 

плащане №02/19/4/0/00006/3/09,  корекция – 52,98 лева. 
 Вх. № 113/19.08.2019 г., ДФ „З“, Писмо относно   Допълнителни документи заявка 

Второ тримесечие на 2019 г. 
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 Вх. № 114/22.08.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Допълн. документи прием нов член на 
ОС на „МИГ-Айтос“  

 Вх. № 115/30.09.2019 г., МЗХГ, Писмо относно  Уведомление за одобряване на 
промяна в състава на ОС на „МИГ-Айтос“ – прием на два нови члена „ВЕГА ПРИМ 

18“ ЕООД и Тодор Митков Тодоров.  
 Вх. №  116/ 14.10.2019 г., МЗХГ, Писмо относно допълнителна информация по бюджет 

2020 г. 
 Вх. №  117 / 16.10.2019 г., МЗХГ,Доклад от Наблюдатели по Мярка 7.2. първи прием 

 Вх. №  118/18.10.2019 г., ДФ „Земеделие“ , Писмо относно  Одобрение на Заявка 
за плащане 2-ро тримесечие 2019 г., без корекции, прихващане  с доплащане от 220,89 

лева 
 Вх. № 119 /28.10.2019 г.,Ай Джи Консулт“ ООД,  относно  Заявление за 

прекратяване на членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Айтос“ 

 Вх. № 120/02.12.2019 г., МЗХГ, Писмо относно   Допълнителни документи относно 

промяна състава на УС на СНЦ „МИГ – Айтос“ 

 Вх. № 121/10.12.2019 г., ДФ „З“, Писмо относно    Отстраняване на нередовности по 

заявка №02/19/4/0/00006/3/11 

 Вх. №  122/ 20.12.2019 г.,МЗХГ, Писмо относно   Одобрение на промени в УС на СНЦ 

„МИГ-Айтос“, Таня Минкова-Василева на мястото на Герги Янев, представляващ „АЙ 

ДЖИ КОНСУЛТ“ ООД. 
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14. Приложения: 

 

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

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от МИГ 

за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

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

ЕЗФРСР  32 нп нп нп нп нп нп нп нп 
 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

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

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

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

отчетено; 

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

място се отчита като 0,5 бр. 

 

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

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода на 

доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; нп нп нп нп нп 

Жители, които ще се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 
15 000 20 078 20 078 нп нп 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  
колона 15 

разделена 

на колона 2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

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

Мярка 4.1 „Подкрепа 
за инвести-ции в 
земеделски 

стопанства 

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

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 
на селскостопански 

продукти“ 
 

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

Мярка 6.4. 
„Инвестиции в 
подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

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

Мярка 7.2Инвестиции в 
създ. подобряване или 

разширя- ването на 
всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

7 2 2 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, турист. 
инфраструктура 

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

Общо: 21 9 9 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 
инвестиции в 
земеделски 

стопанства“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 
преработка 

/маркетинг на 
селскостопански 

продукти“ 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 6.4  
„Инвестиции в 
подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

829433,91 622115,45 75 нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 
малка по мащаби 

инфраструктура 

1115457,88 1115457,88 100 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп 

Мярка 7.5 

Инвестиции за 
публично 

ползване в 
инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 
инфраструктура 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 1944891,79 1737573,33 нп 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период, лв. 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсиди
я към 

УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит
е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Мярка 4.1  „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

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

Мярка 4.2  „Инвестиции 

в преработка /маркетинг 
на селскостопански 

продукти“ 

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

Мярка 6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

933 745 829433,91 829433,91 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, подобр. или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 400 000 115457,88 115457,88 724940,94 724940,94 724940,94 724940,94 нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

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

Общо: 2 933 745 1944891 1944891 724940,94 724940,94 724940,94 724940,94 нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за одобрение 
от УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан
е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

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

Приоритет 1: 

Развитие и стимулиране на 
предприемачество и 

устойчив бизнес с висока 
добавена стойност, 
осигуряващ заетост и 

стабилни доходи на 
населението 

13 7 7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 2: 

Подобряване и развитие на 
жизнената среда и 

качеството на живот и 

интегрирано, устойчиво и 

ефективно 

оползотворяване на 
природните и културни  

ресурси на територията на 
МИГ  Айтос 

8 3 3 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 

Общо: 21 10 10 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 

 

Приоритетина съюза за 

развитие на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма 

степен допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой 

изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

ДФЗ в лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

стопанство и селските райони с 
акцент върху следните области: 

1А 

Стимулиране на иновациите, сътрудничеството 

и развитието на базата от знания в селските 
райони; 

нп нп нп нп нп нп 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност и 

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

нп нп нп нп нп нп 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство; 

нп нп нп нп нп нп 

Повишаване на 
жизнеспособността на 
земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на 
всички видове селскостопанска 
дейност във всички региони и 

насърчаване на новаторските 
технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент 
върху следните области: 

2A 

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

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

нп нп нп нп нп нп 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

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

приемствеността между поколенията; 

нп нп нп нп нп нп 

насърчаване на организацията на 
хранителната верига, 
включително преработката и 

предлагането на пазара на 
селскостопански продукти,на 
хуманното отношение към 

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

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 

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

къси вериги на доставки, групи на 
производителите и организации и 

междубраншови организации; 

нп нп нп нп нп нп 

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

нп нп нп нп нп нп 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, 
свързани със селското и горското 

стопанство, с акцент върху 

следните области: 

4A 

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

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

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

нп нп нп нп нп нп 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите; 
нп нп нп нп нп нп 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им; 
нп нп нп нп нп нп 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата 
икономика в селското 

стопанство, сектора на храните и 

горското стопанство, с акцент 
върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при 

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

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското стопанство 

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

5C 

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

други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката; 

нп нп нп нп нп нп 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство; 
нп нп нп нп нп нп 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 
бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с 
акцент върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и 

разкриването на работни места; 
нп нп нп нп нп нп 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

2 нп нп нп нп нп 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), 

използването и качеството им в селските райони; 

нп нп нп нп нп нп 

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

 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от МИГ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 
одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 
Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив 
бизнес с висока добавена 
стойност, осигуряващ заетост 
и стабилни доходи на 
населението 

829 433,91 622 115,45 75% нп нп нп нп нп нп нп 

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

на живот и интегрирано, 

устойчиво и ефек тивно 

оползотворява не на 
природните и култур ни  

ресурси на територията на 
МИГ  Айтос 

1 115 457,88 1 115 457,88 100% 724 940,04 724 940,04 724 940,04 724 940,04 нп нп нп 

Общо: 1 944 891,79 1 737 573,33 нп 724 940,04 724 940,04 724 940,04 724 940,04 нп нп нп 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит
е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

Приоритет 1: 
Развитие и 

стимулиране на 
предприемачество 

и устойчив бизнес 
с висока добавена 
стойност, 
осигуряващ 

заетост и 

стабилни доходи 

на населението 

1 333 745 829 433,91 829 433,91 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Приоритет 2: 
Подобряване и 

разви тие на 
жизнената среда и 

качеството на 
живот и 

интегрирано, 

устойчиво и ефек 

тивно 

оползотворява не 
на природните и 

култур ни  

ресурси на 
територията на 
МИГ  Айтос 

1 600 000 1 115 457,88 1 115 457,88 724 940,04 724 940,04 724 940,04 724 940,04 нп нп нп нп нп нп 

Общо: 2 933 745 1 944 891,79 1 115 457,88 724 940,04 724 940,04 724 940,04 724 940,04       

 

 

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

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

Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени 

от ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 
сътрудничество (член 

35 от Регламент (ЕС) 

№ 1305/2013, където 

е приложимо 

P1 

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

горското стопанство и селските 
райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, 

горското стопанство и 

научноизследователската дейност и 

иновациите, включително с цел 

подобряване на екологичното управление и 

екологичните показатели  

Проекти за 
сътрудничество по 

мярката за 
сътрудничество (член 35 

от Регламент (ЕС) № 

1305/2013 

нп нп 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P1 

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

горското стопанство и селските 
райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения 

нп нп 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 6, 

8.1 до 8.4, 17.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 
стратегията за ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати 

на всички земеделски стопанства и 

улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено 

с оглед на увеличаването на пазарното 

участие и ориентация и на 
разнообразяването в селското стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и 

конкурентоспособността на всички 

видове земеделие във всички региони; 

насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

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

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

P3 

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

преработката и търговията със 
селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността 
на първичните производители чрез по-

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

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 
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производителите и организации и 

междубраншови организации 

P3 

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

преработката и търговията със 
селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и 

управлението на риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

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

P4 

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

4A 

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

или други специфични ограничения и 

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

селските райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

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

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

или други специфични ограничения и 

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

Обща подпомогната 
площ (ха) 

нп нп 

P4 

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

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

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

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

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

P4 

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

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За 

земеделие и развитие на селските 
райони) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  нп нп 

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

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната 
площ (ха)  

нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 

5A 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското 

стопанство  

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

обхваната от 

инвестиции за 

нп нп 
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селското стопанство, сектора на 
храните и горското стопанство 

напояване) 

За мерки 4, 5, 6.4, 7.2 

до 7.8, 8.5 и 8.6 и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 
стратегията за ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

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

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост  

Общ размер на 
инвестициите 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

нп нп 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

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

5C 

Улесняване на доставките и използването 

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

и други нехранителни суровини за целите 
на биоикономиката 

Общ размер на 
инвестициите 
(Сума от всички 

допустими 

инвестиционни разходи 

- публични и частни) 

нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

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

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

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

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 

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

За мярка 4 и др. 

подобни, включени в 
стратегията за ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

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

5D 
Намаляване на емисиите на парникови 

газове и амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 
животински единици 

(ЖЕ) 
нп нп 

За мерки 4, 8.1 до 8.5, 

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

P5 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

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

5E 

Стимулиране на съхраняването и 

поглъщането на въглерода в сектора на 
селското и горското стопанство  

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

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от МИГ 

Брой одобрени 

заявления от МИГ 

Брой внесени 

заявления от МИГ 

за одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 
кандидати 

Процент 

на 

одобрени
е 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 
изплатена субсидия  

Процент на 

изплащан
е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 
за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 
спораз. 

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

от ЕЗФРСР                
ПУБЛИЧНИ 8 3 3 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 
МИГ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Публичен орган/ 

община 
4 3 3 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 

НПО 4 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
други  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ЧАСТНИ 13 7 7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
Малко или средно 

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

Микропредприятие 
(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

13 7 7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

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

по ТЗ 
- 7 7 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 
приложимо) 

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

Общо от ЕЗФРСР:  21 10 10 2 2 2 2п нп нп нп нп нп нп нп нп 
  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
ОБЩО:  21 10 10 2 2 2 2 нп нп нп нп нп нп нп нп 

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

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектит
е, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 
колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

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

от ЕЗФРСР              

ПУБЛИЧНИ 1 600 000 1115457,9 1115457,9 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп нп нп нп 

МИГ  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Публичен орган/ 

община 
 1115457,9 1115457,9 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп нп нп нп 

НПО  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

други  нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

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

Малко или средно 

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

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

1 333 745 829433,91 829433,91 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Физическо лице - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

ЕТ - нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
- 829433,91 829433,91 нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Друго (ако е 
приложимо) 

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

Общо от ЕЗФРСР: 2 933 745 1944891,8 1944891,8 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп нп нп нп 

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

ОБЩО: 2 933 745 1944891,8 1944891,8 724940,04 724940,04 724940,04 724940,04 нп нп нп нп нп нп 

 

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

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 
по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 
по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 
одобрени 

от МИГ 

Отхвърлено/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив за 

отхвърля
не 

Заявен 

общ 

размер 

на 

разходит
е по 

проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

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

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 

инвестиции в зем. 

стопанства“ 

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

Мярка 4.2  
„Инвестиции в 

преработка 
/маркетинг на 
селск.продукти“ 

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

Мярка 6.4  
„Инвестиции в 

подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

ЮХА-81 

ЕООД 

Инвестиция в 

машини и 

оборудване във 
фирма „Юха-81“ 

ЕООД град Айтос 122 005.63 122 005.63 

75 нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Индивидуална 

практика за 

първична 

помощ по 

дентална 

медицина - д-

р Василена 

Чаушева 

ЕООД  

Преустройство и 

промяна 
предназначението 

на самостоятелно 

жилище в 
амбулатория за 
индивидуална 
практика за 
първична помощ по 

дентална медицина 
в УПИ VI – 78, кв. 

166 по плана на гр. 

Айтос, Община 
Айтос 124 542.80 124 542.80 

75 нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

 

 

 

 

 

 

ДЖИ ЕС КАР 

ООД 

Подобряване на 
производствения 
капацитет на 
„ДЖИ ЕС КАР“ 

ООД чрез 
закупуване на 
оборудване за 
автосервизна 
дейност и 

автомивка 82 099.10 82 099.10 

75 нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

 
ДЮЛГЕР 

ГРУП ЕООД 

Пускане в 

експлоатация на 180 500.00 180 500.00 
75 нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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цех за 
производство на 

мебели 

ИВ ВАН 

АУТО ЕООД 

Ремонт и 

реконструкция на 
склад за авточасти 

и Хоби Сервиз в гр. 

Айтос 154 710.26 154 710.26 

75 нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

ИКА МЕБЕЛ 

ДИЗАЙН 

ЕООД 

Оптимизиране на 
производствения 
процес в „ИКА 

МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ 

ЕООД чрез 
закупуване на CNC 

НЕСТИНГ 

МАШИНА 41 274.30 41 274.30 

 

 

 

 

 

 

 

75 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Модул ЕООД 

Модернизиране на 
производството на 
Модул ЕООД гр. 

Айтос 124 301.82 124 301.82 

 

 

 

75 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.2 

Инвестиции в 
създ., подоб. 

или 

разширяването 

на вс. видове 
малка по 

мащаби 

инфраст-ра 

Община 
Айтос 

"Подобряване на 
уличните 
настилки на 
населените места 
в Община 
Айтос"/Улици 

с.Поляново и 

с.Малка поляна/" 334957,38 334957,38 

 

 

 

 

 

 

 

100 334957,38 334957,38 

нп нп 

 

 

 

 

 

 

 

334957,38 

 

 

 

 

 

 

 

334957,38 

нп нп нп 

Община 
Айтос 

“Реконструкциия 
и рехабилитация 
на тротоарни 

настилки на 
улици в 
гр.Айтос” 389982,66 389982,66 100 389982,66 389982,66 

нп нп 

389982,66 389982,66 

нп нп нп 

 

 

Община 
Айтос  

"Благоустрояване 
и реновация на 
спортана зала 
към стадион в 
УПИ I, кв. 50 по 

плана на гр. 

Айтос” 

 

 

 

 

 

390517.84 

 

 

 

 

 

390517,84 
100 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп 

Мярка 7.5 

Инвестиции за 
публично 

ползване в 
инфрастр-ра за 

отдих, 

туристическа 

нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп нп 
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инфраструктура 
Общо: нп нп 1944891,79 1944891,79 нп 724940,04 724940,04 нп нп 724940,04 724940,04 нп нп нп 

(излишните редове да се изтрият) 

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

 

 

Дата: 07.02.2020 г.           Подпис: .....заличена инф. съгласно ЗЗЛД 

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

Вид Индикатор Мерна единица 2019 г. 
Oт началото на 

изпъленние на 

Споразумението 

Цел 2023 г. Източник на данни 

Резултат 

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

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 10 10 43 ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой на одобрените заявления Брой 2 2 38 ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на одобрените заявления Лева 724 940,04 724 940,04 4 100 000 ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

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

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

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

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

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

Общ брой дейности, свързани с подпомагане на уязвими групи и 

маргинализирани общности 
Брой 2 2 2 ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой  предприятия от Аграрен сектор, с въведена модернизация и / 

или иновация 
Брой нп нп 2 ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ Брой 59 106  120 Отчети МИГ - Айтос 

Брой дейности за популяризиране на СМР Брой 21 21 18 Отчети МИГ - Айтос 

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

% нп нп 65% 
ИСУН, Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос, 

НСИ 

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


