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

 
  

 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

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

стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ - АЙТОС” 

 

 

Период на отчитане 
 
01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

Номер на договора за изпълнение 
на стратегия за ВОМР 

 
РД 50 – 146/ 21.10.2016г. 

ЕИК на МИГ 
 
147263016 

Седалище и адрес на управление на 
МИГ 

ул. „Васил Левски“ №2  
п.к. 8500, гр.Айтос,  
община Айтос, област Бургас,  
Република България 

Председател на Управителен орган 
/ представляващ МИГ 

 
Стоян Иванов Стоянов 
Председател на УС на МИГ-Айтос 

Телефон, факс, електронен адрес, 
интернет страница 

моб.тел. +359 886881212 
e-mail: mig_aytos@abv.bg 
www.mig-aytos.com 

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

 

  
 

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

 



2 
 

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

През отчетния период не са извършени промени, които засягат управлението на 

Стратегията за ВОМР, органите на управление и функционирането на офиса на СНЦ „МИГ 

– Айтос“. 

Органите на управление на СНЦ „МИГ – Айтос“ са Колективния върховен орган ( Общото 

събрание ) и Колективния Управителен орган ( Управителен съвет ). 

Общото събрание се състои от 37 членове – физически и юридически лица – представители 

на стопанския, нестопанския и публичния сектор като никой от трите сектора не превишава 

49%.  

УС на МИГ-Айтос се състои от 7 (седем члена). Сдружението се представлява заедно и 

поотделно от Стоян Иванов Стоянов  – председател на УС и Милен Георгиев Лазаров – 

заместник-председател на УС. Съгласно Устава на Сдружението заместник –председателят 

представлява СНЦ „МИГ-Айтос“ в случаите, когато председателят е възпрепятстван и/или 

се намира в конфликт на интереси при осъществяване на дейността и задълженията си.  

Актуалният списък на членовете на ОС и на Управителния съвет са публикувани на 

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

 

Oбщина Айтос с решение на Общинския съвет е осигурила на СНЦ „МИГ – Айтос“, 

помещения за самостоятелен офис, състоящ се от две стаи на втория етаж и една стая на 

първи етаж в сграда, намираща се в гр. Айтос на ул. „Васил Левски“ № 2. Едното от 

предоставените помещения се използва като зала за срещи и заседания, различни от 

работното място. Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на 

документацията.  

През отчетния период не е извършена промяна на седалището и адреса на управление  

на СНЦ  „Местна инициативна група –Айтос“. 

 
2. Персонал на Местната инициативна група. 
Описание на екипа, ангажиран с прилагането на стратегията за ВОМР, промените, които 
засягат екипа, ако има такива и т.н.  
 
Основният екип, ангажиран с прилагането на СВОМР включва четири позиции- 

изпълнителен директор, експерт по „Прилагане на Стратегията за ВОМР“, експерт 

„Административни дейности“ и счетоводител. 
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През отчетния период не се извършени промени в екипа на МИГ-Айтос. 

Персоналът на МИГ-Айтос включва следните позиции и лица:  

 Изпълнителен директор -  Марийка Василева Георгиева  

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

 Експерт „Административни дейности“ – Деян  Димитров Господинов 

 Счетоводител -  Таня Стойнова Aнестиева  

През отчетния период екипа на МИГ-Айтос проведе 7 (седем) процедури  за подбор на 

проектни предложения: 

1) Процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура" с втори краен срок (процедурата е 

обявена с три крайни срока) 

Бюджетът  по процедурата е в размер на 675 059, 96 лева (наличен финансов ресурс след 

одобрен от УС на МИГ-Айтос оценителен доклад по първи прием ). Процедурата е обявена  

на 29.11.2019 г. с втори краен срок за кандидатстване – 28.12.2019 г. Оценителната сесия е 

създадена на 30.12.2019 г. По процедурата е постъпило едно проектно предложение от 

община Айтос, № BG06RDNP001-19.226-0003 с наименование "Благоустрояване и 

реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”. Оценката на 

проектните предложения приключи на 10.02.2020 г. Оценителният доклад на Комисията з 

подбор на проектни предложения (КППП) е одобрен от УС на СНЦ „МИГ – Айтос“ на 

17.02.2020. Предложено за финансиране е проектно предложение с код в ИСУН № 

BG06RDNP001-19.226-0003 с обща стойност на одобрените разходи и одобрен размер на 

Безвъзмездната финансова помощ (БФП) 390 517,84. С писмо с изх. № 194/18.02.2020 г. е 

изпратен оценителният доклад за  одобрение от ДФ „Земеделие“. Всички документи по 

процедурата са налични в ИСУН 2020г. 

 

2) Процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с първи краен срок 

Процедурата е обявена с три крайни срока за кандидатстване и общ бюджет в размер на 933 

745.00 лева. Първият прием на проектни предложения се проведе в периода от 15.10.2019г. 

до 12.12.2019г. Оценката на получените проектни предложения приключи на 10.02.2020г. 

Оценителният доклад на КППП е одобрен с решение на УС с протокол от 12.02.2020г.От 

общо подадени 7 (седем) проектни предложения за финансиране са одобрени 6 (шест). Едно 

проектно предложение е оттеглено на етап ОАСД (оценка на административно 
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съответствие и допустимост). Одобреният размер на БФП е 504 317.16 лева. С писмо с изх. 

№ 193/14.02.2020 г. е изпратен оценителният доклад за одобрение от ДФ „Земеделие“. 

Всички документи по процедурата се съхраняват в ИСУН 2020. 

 

3) Процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с първи 

краен срок 

Процедурата е обявена с три крайни срока. Бюджет по процедурата: 200 000.00 лева. На 

07.01.2020 г. приключи първия прием на проектни предложения по процедурата. Подадено 

е 1(едно) проектно предложение с кандидат Бенони“ ЕООД, №BG06RDNP001-19.331-0001 

с наименование „Технологично оборудване за Винарска изба "Бенони", етап 1“. Оценката 

на проектното предложение приключи на 17.02.2020г. Оценителния доклад на КППП е 

одобрен от УС на МИГ – Айтос на 21.02.2020г.Одобреният размер на БФП е 99 307.00 лева. 

С писмо с изх. № 199/21.02.2020 г. е изпратен оценителният доклад за одобрение от ДФ 

„Земеделие“. Всички документи по процедурата са налични в ИСУН 2020. 

 

4) Процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с първи краен срок 

Процедурата е обявена с три крайни срока и бюджет в размер на 200 000.00 лева. На 

28.01.2020 год., приключи първия прием на проектни предложения по процедурата. В 

рамките на приема са постъпили 2 (две) проектни предложения: проектно предложение 

№BG06RDNP001-19.333-0001, „Закупуване на земеделска техника и оборудване за 

кравеферма“ с кандидат „ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД и проектно предложение 

№BG06RDNP001-19.333-0002, „Закупуване на земеделска техника и оборудване за 

отглеждане на животни“ с кандидат ЗП Шефика Мехмед Шаиб. Оценката на проектните 

предложения приключи на 11.03.2020 г. Оценителния доклад на КППП е одобрен от УС на 

МИГ – Айтос на 18.03.2020 г. Одобрени за финансирани са и двете постъпили проектни 

предложения. Одобрената БФП от МИГ-Айтос е в размер на 199 428.41 лева. С 

уведомително писмо с изх. № от 19.03.2020 г. е изпратен оценителният доклад за одобрение 

от ДФ „Земеделие“. Всички документи по процедурата са налични в ИСУН 2020. 

 

5) Процедура №BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” с втори краен срок  
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Процедурата е с бюджет 429 427.84  лева. Приема на проектни предложения с втори краен 

срок се проведе в периода 01.03.2020г. - 13.04.2020г. Оценителният доклад е одобрен с 

решение на УС с протокол от 02.06.2020 г. От общо 6 (шест) подадени проектни 

предложения, одобрени за финансирани са 5 (пет), като две от тях са  резерви. Одобреният 

размер на БФП от МИГ-Айтос е в размер на 315 754,55 лв. С писмо с изх. № 

219/09.06.2020г. е изпратен оценителният доклад за одобрение от ДФ „Земеделие“. Всички 

документи по процедурата се съхраняват  в ИСУН 2020. 

 

6) Процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с втори 

краен срок 

Бюджет по процедурата: 100 693.00 лева. В периода от 04.05.2020 год. до 09.06.2020 г. е 

реализиран вторият прием на проектни предложения по процедурата. В хода на приема e 

подадено едно проектно предложение: BG06RDNP001-19.331-0002, „Модернизация на 

млекопреработвателно предприятие“ с кандидат „ ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД. Оценителният 

доклад на КППП е одобрен с решение на УС на МИГ-Айтос с протокол от 14.07.2020 г. 

МИГ-Айтос е одобрил подаденото проектно предложение с код в ИСУН  BG06RDNP001-

19.331-0002, с общ размер на допустимите разходи - 194 650.00 лева. Одобреният размер на 

БФП от МИГ-Айтос е в размер на 97 325.00 лева.С писмо с изх. № 227/15.07.2020 г.е 

изпратен оценителният доклад за одобрение от ДФ „Земеделие“. Всички документи по 

процедурата са налични в ИСУН 2020. 

 

7) Процедура с код в ИСУН № BG06RDNP001-19.334 МИГ АЙТОС Мярка 7.5. 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” с първи краен срок 

Процедурата е обявена с два крайни срока. Бюджетът по процедурата e в размер на 200 

000.00 лева.  

На 22.07.2020 г. приключи първия прием на проектни предложения по процедурата.В 

рамките на приема е подадено е едно проектно предложение от Община Айтос с 

наименование „Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от 

съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, 

находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски 

център”, с код в ИСУН № BG06RDNP 001-19.334- 0001/. Оценителният доклад на КППП е 

одобрен с решение на УС на МИГ-Айтос с протокол от заседание, проведено на 04.09.2020 
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г. Одобрено за финансиране от МИГ-Айтос е полученото проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP 001-19.334- 0001.Одобреният размер на БФП от МИГ-Айтос е 194 

250,00 лева. Изпълнителният директор на ДФ ”Земеделие“ е уведомен с писмо с изх. № 

239/08.09.2020 г. за приключване на процедурата. Всички документи по процедурата се 

съхраняват  в ИСУН 2020. 

 Одобрени процедури за прием на проектни предложения от ДФ“Земеделие“ и 

сключени административни договори 

1) Със Заповед № 03-РД/1204 от 18.05.2020 г. на изпълнителният директор на ДФЗ е 

одобрена като законосъобразна проведената от СНЦ „МИГ-Айтос“ процедура с код в 

ИСУН 2020 №BG06RDNP 001-19.226-S1 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" с първи краен срок. Със същата e одобрено за финансиране проектно 

предложение с кандидат Община Айтос, код в ИСУН № BG06RDNP001-19.226-0001 с 

наименование „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община Айтос” 

/Улици с. Поляново и с. Малка поляна/”. Одобрената стойност на проекта е 334 957.38 лева.  

Размерът на одобрената субсидия (БФП) е  279 535.86 лева. 

На 09.06.2020 г. е сключен административен договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 

между  Държавен фонд „Земеделие“, Община Айтос и сдружение „Местна инициативна 

група – Айтос“ за изпълнение н  одобрения  за финансиране проект.  

2) Със Заповед № 03 РД /3114 от 28.09.2020 г. на изпълнителният директор на ДФЗ 

е одобрена като законосъобразна проведената от МИГ-Айтос процедура с код и ИСУН  

№BG06RDNP001-19.331-S2, мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти" с втори краен срок.Със същата заповед e одобрено, подаденото 

проектно предложение на „ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-

19.331-0002 с наименование „Модернизация на млекопреработвателно предприятие“. 

На 19-ти ноември е сключен административен договор № BG06RDNP001-19.331-0002-C01 

между Държавен фонд „Земеделие“, „ХЕЛИОС МИЛК” ЕООД и сдружение „Местна 

инициативна група – Айтос“ за одобрен за финансиране проект „Модернизация на 

млекопреработвателно предприятие“. Одобрената стойност на проекта е 194 650.00 лева. 

Размерът на одобрената субсидия (БФП) е 97 325.00 лева. 

3) Със Заповед № 03 РД /3667 от 23.10.2020 г. на изпълнителният директор на ДФЗ 

е одобрена като законосъобразна проведената от МИГ-Айтос процедура с код и ИСУН 

№BG06RDNP001-19.270-S1, Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” Със същата заповед e одобрено, подаденото проектно предложение на ДЮЛГЕР 
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ГРУП ЕООД с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.270-0004 с наименование „Пускане в 

експлоатация на цех за производство на мебели“. Одобрената стойност на проекта е 180 

500.00 лева. Размерът на одобрената субсидия (БФП) е 135 375.00 лв.На 17-ти декември е  

сключен административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004-C01 между Държавен 

фонд „Земеделие“, "ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД и сдружение „Местна инициативна група – 

Айтос“ за одобрен за финансиране проект „Пускане в експлоатация на цех за производство 

на мебели“. 

Екипът на МИГ-Айтос изготви и внесе за разглеждане от страна на ДФ „Земеделие“  

междинни доклади и заявки за плащане по подмярка 19.4 за  следните периоди: 

 01.10.2019г.- 31.12.2019г., № 02/19/4/0/00006/3/12;  

 01.01.2020г.- 31.03.2020г., № 02/19/4/0/00006/3/13; 

 Авансово плащане за 2020г., № 02/19/4/0/00006/1/04; 

 01.07.2020 г - 30.09.2020г., № 02/19/4/0/00006/3/14; 

С писмо с изх. № 200/16.03.2020г. е изпратен Списък на планирани, в процес на провеждане 

и проведени  обществени поръчки независимо от източника им на финансиране за текущата 

2020 г. и предходната 2019 г., представляващ Приложение 122_1.1 към Указанията 

 

3. Реализирани дейности 
 

3.1 Дейности, свързани с управление на стратегията 
 
Осъществените дейности от СНЦ „ МИГ-Aйтос“ през отчетния период са в съответствие 

със  Заповед РД 09-163 от 24.02.2020 г. за одобрение на планираните дейности и разходи по 

подмярка 19.4 ”Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 год. Реализираните дейности и съответно 

извършените разходи за управление на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ-Айтос са по  следните направления: 

 

3.1.1.Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт 

разходи за социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя 

Разходите за заплати включват направените разходи за заплащане на труда на всички 

служители от екипа за изпълнение на стратегията, в т. ч. осигурителни вноски за сметка на 
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осигуреното лице за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., съгласно одобрения бюджет за 

2020 г. от УО на ПРСР със Заповед № РД 09-163 / 24.02.2020 

 

3.1.2 Разходи за задължителни по силата на нормативен акт разходи за социални и 

здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна неработоспособност и други 

дължими от работодателя 

Тук са включени направените разходи за социални и здравни осигуровки за сметка на 

работодателя за всички служители от екипа по изпълнение на Стратегията за ВОМР за 

периода 01.01.2020г. до 31.12.2020 г. 

2. Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на 

експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, външни експерти и други) 

 2.1.Разходи за възнаграждения и осигуровки на консултанти/външни експерти по 

прилагане на Стратегията за ВОМР (физически и юридически лица)  

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за 

дейността 

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

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

КППП -за  дните, свързани с дейности по организиране / администриране работа 

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

присъствени заседания на КППП. 

Реализираните дейности и направените разходи са свързани с работата на Комисиите за 

подбор за  проектни предложения и оценка на проекти по следните процедури за прием на 

проектни предложения:  

Процедура Разходи за секретар на КППП  

1) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (първи 

прием) 

Граждански договор № 12/12.12.2019 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270 - първи прием) с изпълнител  

Тодор Митков Тодоров, секретар на КППП  

Брой човекодни: 4 

2) Процедура BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

Граждански договор № 13/30.12.2019 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.226 - втори прием) с изпълнител 

Стефка Маринова Богацевска, секретар на КППП. 

Брой човекодни: 2 
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на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" ( втори  прием) 

3) Процедура BG06RDNP001-

19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (първи 

прием)  

Граждански договор № 20/09.01.2020 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.331 - първи прием) с изпълнител  

Тодор Митков Тодоров, секретар на КППП  

Брой човекодни: 2 

4) Процедура BG06RDNP001-

19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 

"Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства”  (първи 

прием)  

Граждански договор № 23/31.01.2020г (КППП – 

BG06RDNP001-19.333 - първи прием ) с изпълнител  

Тодор Митков Тодоров, секретар на КППП  

Брой човекодни:2 

5) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (втори 

прием) 

Граждански договор № 30/15.04.2020 г. с изпълнител  

Стефка Маринова Богацевска, секретар на КППП. 

Брой човекодни::4 

6) BG06RDNP001-19.331 МИГ 

Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (втори 

прием) 

Граждански договор № 34/10.06.2020 г. с изпълнител 

Стефка Маринова Богацевска, секретар на КППП. 

Брой човекодни: 2 

7) BG06RDNP001-19.334 МИГ 

АЙТОС Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

(първи прием) 

Граждански договор № 36/24.07.2020 г. с изпълнител  

Тодор Митков Тодоров, секретар на КППП.  

Брой човекодни::2 

 

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

за всеки един оценен за административно съответствие и допустимост и  

оценен проект в ИСУН  2020 
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Процедура Разходи  

1) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (първи 

прием) 

1.Граждански договор № 10/13.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270) с изпълнител Павлина Савова 

Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

Брой оценени проекти за АСД:5  

2.Граждански договор № 11/13.12.2019 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270) с изпълнител Марияна  Янева 

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител). 

Брой оценени проекти за АСД:5  

3.Граждански договор № 12/13.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270) с изпълнител Николина 

Христова Дечева член на КППП, оценител – 

упълномощен представител на „ВЕГА 18 “ЕООД, 

член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос по 

процедура за прием на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  

Брой оценени проекти за АСД: 4 

2) Процедура BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" ( втори  прием) 

1.Граждански договор № 14/30.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.226 - втори прием) с изпълнител 

Павлина Савова Йончина, член на КППП - външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти за АСД:1 

2.Граждански договор № 15/30.12.2019г.  (КППП – 

BG06RDNP001-19.226 – втори прием) с изпълнител 

Борис Костадинов Саваклиев, член на КППП - 

външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти за АСД:1 

3) Процедура BG06RDNP001-

19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (първи 

1.Граждански договор № 18/09.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.331) с изпълнител Марияна Янева  

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител  

Брой оценени проекти за АСД: 1 
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прием)  2.Граждански договор № 19/09.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.331) с изпълнител Диана  Връбчева 

Томова оценител –представител на „ВЕГА 18 “ЕООД, 

член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос  

Брой оценени проекти за АСД: 1 

4) Процедура BG06RDNP001-

19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 

"Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” (първи 

прием) . 

 

1.Граждански договор № 24/31.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Павлина Савова 

Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти за АСД: 1 

2.Граждански договор № 25/31.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Марияна  Янева 

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител. 

Брой оценени проекти за  АСД: 2 

3.Граждански договор № 26/31.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Николина 

Христова Дечева член на КППП, оценител – 

упълномощен представител на „ВЕГА 18 “ЕООД, 

член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос.  

Брой оценени проекти за АСД: 1 

5) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (втори 

прием) 

1.Граждански договор № 29/15.04.2020г. с 

изпълнител Павлина Савова Йончина, член на КППП 

- външен експерт-оценител 

Брой оценени проекти за  АСД: 4 

2.Граждански договор № 28/15.04.2020г.с изпълнител 

Преслав Трилков Гайдарски, член на КППП - външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти за АСД: 4 

3.Граждански договор № 27/15.04.2020г. с 

изпълнител Николина Христова Дечева член на 

КППП, оценител – упълномощен представител на 

„ВЕГА 18 “ЕООД, член на Общото събрание (КВО) 

на МИГ-Айтос.  

Брой оценени проекти АСД:4  
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6) BG06RDNP001-19.331 МИГ 

Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (втори 

прием) 

1.Граждански договор № 31/10.06.2020г. с 

изпълнител Николина Христова Дечева, член на 

КППП, външен експерт - оценител  

Брой оценени проекти за  АСД: 1 

2.Граждански договор № 32/10.06.2020г. с 

изпълнител Марияна Янева Саваклиева, член на 

КППП,  външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ОАСД: 1 

7) BG06RDNP001-19.334 МИГ 

АЙТОС Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

(първи прием) 

1 Граждански договор № 37/24.07.2020г. с 

изпълнител Мария Николова Тодорова, член на 

КППП, външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти за  АСД:1 

2.Граждански договор №38/24.07.2020г с изпълнител 

Борис Костадинов Саваклиев, член на КППП, външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти за  АСД:1 

 

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

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

Процедура Разходи  

1) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (първи 

прием) 

1.Граждански договор № 10/13.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270) с изпълнител Павлина Савова 

Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

Брой оценени проекти на етап ТФО: 4 

2.Граждански договор № 11/13.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270) с изпълнител Марияна Янева 

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител 

Брой оценени проекти на етап ТФО:3 

3.Граждански договор № 9/13.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.270 с изпълнител Николина 

Христова Дечева член на КППП, оценител – 

упълномощен представител на „ВЕГА 18 “ЕООД, 

член на Общото събрание (КВО) на МИГ 
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Брой оценени проекти на етап ТФО:5 

2) Процедура BG06RDNP001-

19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 

"Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" ( втори  прием) 

1.Граждански договор № 14/30.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.226- втори прием) с изпълнител 

Павлина Савова Йончина, член на КППП - външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

2.Граждански договор № 16/30.12.2019г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.226 – втори прием) с изпълнител 

Николина Христова Дечева член на КППП, оценител 

– упълномощен представител на „НИКС“ЕООД, член 

на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

3) Процедура BG06RDNP001-

19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 

"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (първи 

прием)  

1.Граждански договор № 18/09.01.2020 г., (КППП – 

BG06RDNP001-19.331) с изпълнител Марияна Янева  

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител 

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

2.Граждански договор № 21/09.01.2020 г.(КППП – 

BG06RDNP001-19.331) с изпълнител Николина 

Христова Дечева член на КППП, външен експерт-

оценител. 

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

4) Процедура BG06RDNP001-

19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 

"Подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства” (първи 

прием) . 

 

1.Граждански договор № 24/31.01.2020 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Павлина Савова 

Йончина, член на КППП - външен експерт-оценител 

Брой оценени проекти на етап ТФО:2 

2.Граждански договор № 25/31.01.2020 г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Марияна  Янева 

Саваклиева, член на КППП - външен експерт-

оценител 

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

3.Граждански договор № 26/31.01.2020г. (КППП – 

BG06RDNP001-19.333) с изпълнител Николина 

Христова Дечева член на КППП, оценител – 
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упълномощен представител на „ВЕГА 18 “ЕООД, 

член на Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос. 

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

5) Процедура BG06RDNP001-

19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” (втори 

прием) 

1.Граждански договор № 29/15.04.2020г. с 

изпълнител Павлина Савова Йончина, член на КППП 

- външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:4 

2.Граждански договор № 28/15.04.2020г.с изпълнител 

Преслав Трилков Гайдарски, член на КППП - външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:3 

3.Граждански договор № 27/15.04.2020г. с 

изпълнител Николина Христова Дечева член на 

КППП, оценител – упълномощен представител на 

„ВЕГА 18 “ЕООД, член на Общото събрание (КВО) 

на МИГ-Айтос  

Брой оценени проекти на етап ТФО: 3 

6) BG06RDNP001-19.331 МИГ 

Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти (втори 

прием) 

1.Граждански договор № 32/10.06.2020г. с 

изпълнител  Марияна Янева Саваклиева, външен 

експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

2.Граждански договор № 33/10.06.2020 г. с 

изпълнител Диана Връбчева Томова член на КППП, 

оценител -представител на „ВЕГА 18“ ЕООД, член на 

Общото събрание (КВО) на МИГ-Айтос  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

7) BG06RDNP001-19.334 МИГ 

АЙТОС Мярка 7.5. „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

(първи прием) 

1.Граждански договор № 37/24.07.2020г. с 

изпълнител Мария Николова Тодорова, член на 

КППП, външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 

2.Граждански договор № 38/24.07.2020г. с 

изпълнител Борис Костадинов Саваклиев, член на 

КППП, външен експерт-оценител  

Брой оценени проекти на етап ТФО:1 
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3. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

МИГ съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 

72 на Министерския съвет от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и  Наредбата за 

служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 

115 на Министерския съвет от 2004 г.(ДВ, бр. 50 от 2004 г) 

 На 29.01.2020 год. изпълнителният директор Марийка Георгиева и Taня Анестиева, 

счетоводител  на МИГ-Айтос, подадоха  Заявка за плащане за периода 01.10.2019 

год. – 31.12.2019год. Заявката е входирана с № 02/19/4/0/00006/3/12. 

 13.02.2020 г. счетоводителят на  МИГ-Айтос Таня Анестиева получаване на КЕП от 

Информационно обслужване АД, гр.Бургас 

 На 24.03.2020 год. счетоводителят на  МИГ-Айтос Таня Анестиева  подаде Заявка за 

авансово плащане за 2020 год. по подмярка 19.4.“Текущи разходи и популяризиране 

на стратегията за ВОМР“. Заявката е входирана с № 02/19/4/0/00006/1/13. 

 На 27.04.2020 год. счетоводителят на  МИГ-Айтос Таня Анестиева  подаде Заявка за 

авансово плащане за 2020 год. по подмярка 19.4.“Текущи разходи и популяризиране 

на стратегията за ВОМР“. Заявката е входирана с № 02/19/4/0/00006/1/13. 

 На 30.04.2020 год. счетоводителят на  МИГ-Айтос Таня Анестиева  внесе документи 

за подпечатване в ДФЗ, РА-Ямбол . 

 На 21.07.2020 год. изпълнителният директор на МИГ-Айтос - Марийка Георгиева и 

счетоводителят - Таня Анестиева, подадоха Заявка за плащане за  периода 01.04.2020 

г. – 30.06.2020 г. по подмярка 19.4.“Текущи разходи и популяризиране на 

стратегията за ВОМР“. Заявката за плащане е входирана с № 02/19/4/0/00006/3/14 от 

21.07.2020 г. 

 На 17 и 18.09.2020 г. изпълнителният директор на МИГ-Айтос, Марийка Георгиева 

взе участие в двудневно информационно събитие по подхода ВОМР, проведено в 

гр.Трявна.  На събитието бяха разгледани въпроси,  свързани с проверката и 

контрола на проведени от МИГ процедури за прием на проекти, както и на 

проектните предложения, относими към съответните процедури. Направени бяха 

разяснения и във връзка с получените от ДРС на МЗХГ „Указания за попълване на 

раздел III. "Бюджет на проекта".  

 На 21.10.2020 год. изпълнителният директор на МИГ-Айтос - Марийка Георгиева и 

счетоводителят - Таня Анестиева, подадоха Заявка за плащане за  периода 01.07.2020 

г. – 30.09.2020 г. по подмярка 19.4.“Текущи разходи и популяризиране на 

стратегията за ВОМР“.  
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Извършените разходи през отчетния период са съгласно: 

Заповед за командировка №1/28.01.2020 г.; Заповед за командировка №2/28.01.2020 г. 

Заповед за командировка №3/12.02.2020г.; Заповед за командировка №4/23.03.2020г.; 

Заповед за командировка №5/27.04.2020г.Заповед за командировка №7/30.04.2020г.; 

Заповед за командировка №8/20.07.2020г.;Заповед за командировка №9/20.07.2020г.; 

Заповед за командировка №10/16.09.2020г.; Заповед за командировка №12/30.10.2020г.; 

Заповед за командировка №13/30.10.2020г. 

 

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

оборудване и обзавеждане Разходи за закупуване на офи техника, в т. ч. правен и 

счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане 

 4.1.Закупуване на преносим компютър с лицензиран софтуер-офис пакети и 

антивирусна програма 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” проведе процедура за директно възлагане на 

основание по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за доставка и инсталиране на офис техника, софтуер 

и офис оборудване, включващо закупуване на  преносим компютър с лицензиран софтуер 

– офис пакет и антивирусна програма, външен диск и шредер“. Сключен бе договор за 

доставка с „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК 119622241 от 12.12.2020 г.  

Изпълнителят е доставил с приемо-предавателен протокол 2 (два) броя преносими 

компютри - HP 250 G7, 15.6" FHD, i3 1005G1, 8GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, 

Silver със серийни номера: CND03469B9, CND0350X94 – с инсталиран софтуер на всеки 

компютър - лицензиран Windows 10 PRO Full Retail FPP (TBVV8-TDN7J-C8DXT-JP4D4-

QGPKG и T7XBD-QNKJT-JP8FT-2FKKQ-VXMP6), лицензиран Office Home & Business 

2019 (setup.office.com) – (9W2NC-WCR83-TJPQB-VM8TQ-FM7H6 и HPHND-VK9H4-

D6YP8-TYQXQ-VXPYT), Антивирусен софтуер - Kaspersky Antivirus - DFY8V-6Y69J-

SKJN8-DTXTP – за 2 компютъра с лиценз за две години – 2 бр. 

 4.2. Годишна актуализация на счетоводен софтуер - 2020 г.-"ПП Джей" с 

Годишна актуализация на счетоводен софтуер - 2020 г.-"ПП Джей" с модули 

"Счетоводна отчетност" и "Дълготрайни активи“ 

Реализиран е разход за годишна актуализация на счетоводен програмен продукт „Джей“, 

включващ два модула „Счетоводна отчетност“ и „Дълготрайни активи“, съгласно 

Абонаментен договор за нормативна поддръжка с "Джей Софт" ООД-N A 1-

1007/25.06.2020 г.. Изпълнител на дейността е „Джей Софт“ ООД, ЕИК  102784146. 
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 4.3. Годишна актуализация на счетоводен софтуер - 2020 г. - модули "ТРЗ и ЛС 

PRO. 

В съответствие с осъществяваната счетоводната дейност и отчетност са реализирани 

разходи за актуализация на счетоводен софтуер за 2020 г. за модули "ТРЗ и „ЛС PRO“ на 

ПП  „Микроинвест“.Дейността е изпълнена от„Бусофт инжинеринг“ АД , ЕИК 147048424 

в съответствие с договор от 16.07.2019 

 4.4. Годишна актуализация на правен софтуер - 2020 г. 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за дейността. 

 4.5.Шредер 

Извършен е разход за закупуване на 1 (един) брой шредер. Дейността е реализирана от 

„ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК 119622241 в съответствие с Договор от 12.12.2020 г. 

Изпълнителят е доставил с приемо-предавателен протокол шредер HAMA PREMIUM 

X8CD- 00050188 

 4.6. Външен диск 

Извършен е разход за закупуване на 1 (един) брой външен диск. Дейността е реализирана 

от „ИНФО КОМПЮТЪРС“ ООД, ЕИК 119622241 в съответствие с Договор от 

12.12.2020г. Изпълнителят е доставил с приемо-предавателен протокол твърд диск TB 

Silicon Power Armor A60 - WXC2A30753F1 

 

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

техническо обслужване и годишни винетни такси 

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

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за дейността. 

 5.2. Разходи за техническо обслужване за лек автомобил 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за дейността. 

 5.3. Разходи за годишни винетни такси за лек автомобил 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за дейността. 

6.Разходи за застраховане на закупени по реда на Наредба № 1 от 22.01.2016 

година след подписване на споразумението за изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални активи, както и на такива, закупени по реда на 

Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1. "Помощ за 

подготвителни дейности" на мярка 19. "Водено от общностите местно 

развитие" 
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 6.1. Разходи за застраховане на закупени по реда на Наредба № 1 от 22.01.2016 

година след подписване на споразумението за изпълнение на стратегия 

дълготрайни материални активи, както и на такива, закупени по реда на Наредба 

№ 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни 

дейности" на мярка 19. "Водено от общностите местно развитие" ( съгласно 

нормативната база) 

В изпълнение на своите задължения СНЦ „МИГ-Айтос“  застрахова  следните активи:  

1) мултифункционално лазерно устройство Xerox 6515dn; 2) проектор ACER P 5515;  

3) цифров фотоапарат Canon IXUS185; 4) екран за проектор със стойка НАМА 155/155;  

5)скенер Canon; 6) компютърна система, 7) принтер Kyosera 2035d; 8) преносим 

компютър ASUS.Активите са застраховани със: 

 Застрахователна полица № 3303200900000001  и добавък № 3303200900000001/01 

ЗАД „Булстрат Виена инщуранс груп, EИК 000694286; 

 Застрахователна полица № 3303200900000004 и добавък N 3303200900000004/01, 

добавък № 3303200900000001/02 към застрахователна полица N 3303200900000001. 

Дейността е изпълнена от  ЗАД „Булстрат Виена инщуранс груп, EИК 000694286. 

7.Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка 

с прилагането на стратегията за местно развитие 

 7.1. Обучение на екипа и членове на върховния колективен орган на тема: 

"Предовратяване на възникването на конфликт на интереси и допускането на 

нередности в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР "- едно еднодневно  

обучение за най-малко 10 участници  (зала, кафе-паузи,обяд, консумативи, лектор) 

В съответствие със Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването във  

връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и т.1. от писмо с изх. № 15-423/ 

23.11.2020г. на Зам. министъра на МЗХГ и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.,  

планираното от МИГ-Айтос за 04.12.2020 г. еднодневно обучение на екипа и членове на 

върховния колективен орган на тема: "Предотвратяване на възникването на конфликт на 

интереси и допускането на нередности в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР“ 

не е проведено.  

С писмо с изх. № 262/01.12.2020 г., ДФ“Земеделие“ и УО на ПРСР 2014-2020 , МЗХГ са  

информирани за отмяната на обучението. 

В връзка с гореизложеното през отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало 

разходи за дейността. 
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8. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния 

върховен орган в срещи с други МИГ и други; 

 8.1 Разходи за участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 

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

други. (Организиране на двудневни работни срещи за обмяна на добри практики в 

страната) 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос ” е платило дължимият си годишен членски внос 

за 2020 година, като член на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”, 

ЕИК147263016 

9.Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската 

селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР 

асоциация и други асоциации на МИГ 

 9.1. Разходи за участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в 

дейности на НСМ и ЕСМ, Европейската ЛИДЕР асоциация,Асоциация "Българска 

национална ЛИДЕР мрежа". 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за 

дейността. 

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

издаване на изискуеми документи. 

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

издаване на изискуеми документи. 

Извършени са разходи за банкови такси и такси за поддръжка на сметката с изпълнител  

„Алианц Банк България“ АД и др. 

11.Мониторинг и оценка на стратегията на ВОМР за изпълнение на задълженията 

на МИГ,по чл.34,пар.3,буква "Ж"от Регламент/ЕС/1303/2013 

 11.1. През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” проведе процедура за директно 

възлагане на основание по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП за „Мониторинг и оценка на  

стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 

3, буква „ж ” от Регламент (ЕС) 1303/2013 – извършване от независим външен 

експерт на междинна оценка, предвидена през 2020 г. в плана за действие на 

Стратегията за ВОМР и в съответствие с „Насоки, Оценка на LESDER/ВОМР” на 

ЕК и други приложими документи. Сключен бе договор за изпълнение с ЕТ 

„РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ МИТЕВ”,  ЕИК 204342925 от 01.09.2020 год. 
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 Обхватът на мониторинга и оценката включва: 

 Напредъка в прилагането на СВОМР , чрез наблюдението по заложените 

мерки,  индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане 

на мерките и администриране на Стратегията;  

 Резултатите и въздействията на СВОМР, вкл. определяне на степента на 

тяхното съответствие с поставените  общи  и специфични цели, приноса 

към постигането на целите в рамките на периода на мониторинг и оценка;  

 Оценка за добавената стойност за територията на МИГ-Айтос. 

 Използвани методи 

Използваните методи са в съответствие с добрите национални и европейски 

практики, приложими към извършването на Мониторинг и оценка на Стратегии за 

ВОМР съгласно чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

За реализация на проучването, изпълнителят е приложил методика, включваща: 

 проучване и анализ на налични отчетни документи (кабинетно проучване) и 

информация, вкл. в ИСУН 2020 и в  базата данни на МИГ Айтос; 

 интервюта с представители на екипа и УС на МИГ-Айтос; 

 анализ на резултатите и  формулиране на препоръки 

 Резултати 

Резултатите са представени в Мониторингов доклад за 2020г., който включва 

данни, анализи, изводи и таблици. 

I.II. НЕПРЕКИ РАЗХОДИ  

Непреките разходи на МИГ, извършени през периода са в съответствие с  чл.5 т.3 - съгласно 

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

възнаграждения и осигуровки  и включват:  

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

счетоводни, одиторски и други): 

 Разходи за правни услуги (нотариални заверки на документи)  - Георги Георгиев, 

7710167565 и Жулиета Димитрова, 7301040613 

 Разходи за преиздаване на КЕП, доставчик „Информационно обслужване“ АД, 

ЕИК 8316417910139; 

 Разходи за наем на офис, съгласно договор от 30.06.2017 г. с „Крисми“ООД 

гр.Айтос, ЕИК147056811 
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 Разходи за комуникация и външни услуги (телефон, интернет, пощенски и куриерски 

услуги, електроенергия и др.): 

 Разходи за пощенски и куриерски услуги, извършени от „Български пощи“ 

ЕАД, ЕИК 1213961230025; 

 Разходи за телефон, доставчик БТК ЕАД, ЕИК 831642181 

 Разходи за електроенергия, „ДРИЙМ РЕЛАКС СЕНТ ДЖОРДЖ“ ООД, ЕИК 

200823815  

 Разходи за домейн и хостинг. доставчик „Супер хостинг.БГ “ООД, гр.София,  

ЕИК 131449986; 

 Разходи за доставка на интернет, доставчик „КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ 

ХОЛДИНГ“ ООД, ЕИК 102151443; 

 Разходи за закупуване на офис консумативи и канцеларски материали, доставчик 

„БАРС 10“ ЕООД, ЕИК 201060504. 

 Разходи за почистване на офисите на СНЦ „МИГ-Айтос“, съгласно сключени ГД с 

Ирина Пейчева Димитрова. 

 Други непредвидени оперативни разходи, необходими за функционирането на 

офиса: 

 Разходи за  обслужване от служба по трудова медицина, съгласно договор от 

14.05.2020 г. с изпълнител „Медигруп Бургас“ ЕООД, ЕИК 102876662 

 Разходи за извършване на контролни замервания по ел.безопасност и фактори  на 

работната среда, изпълнител „Медигруп Контрол“ ЕООД, ЕИК 202179618 

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

нейното изпълнение 

1.Разходи за популяризиране, информиране и публичност 

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

Важен инструмент за информиране на местните общности и заинтересованите страни 

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

действащ информационен портал с адрес www.mig-aytos.com. От него може да бъде 

получена актуална информация за събития, новини, свързани с дейността на МИГ-Айтос и 

процеса на прилагане на стратегията ВОМР. Публикувана е необходимата  информация 

съгласно изискванията за публичност на чл. 86, ал.2 от Наредба № 22 от 2015. 
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Интернет страницата е с практичен дизайн, позволяващ лесна и удобна навигация и 

отговаря на изискванията за визуализация от Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. 

Дейността е възложена с Договор от 02.01.2020 год. по реда на  чл. 20 ал.4 т.3 на външен 

изпълнител „ДЕВ АРТ БГ“, ЕИК 203115675. 

Извършените дейности по актуализацията и поддръжката на интернет страницата за  

отчетния период  са представени в доклада на изпълнителя. 

 1.2.Разходи за подготовка и реализиране на публикации в печатни медии , свързани с 

популяризиране дейността на МИГ до 3 страници А4 

Дейността е възложена с Договор от 03.09.2020 год. по реда на  чл. 20 ал.4 т.3 на външен 

изпълнител „МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675. 

Реализирани са 12 броя цветни публикации във вестник „Народен приятел“- 

приложение на  регионален вестник „Черноморски фар“ както следва: 

1 Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 73/6-8, октомври 2020 г,  

приложение вестник „Народен приятел“ брой 413/6-8 октомври 2020 г., страница 1 

на тема „МИГ-Айтос проведе обучение на бенефициенти и местни лидери“. 

2. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 74/9-12 октомври 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“, брой 414/9-12 октомври 2020 г., страница 

4 на тема „МИГ –Айтос продължава и през 2020г. да популяризира дейностите за 

прилагане на стратегията за ВОМР по Програма за развитие на селските райони 

2014-2020г.“. 

3. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 82/6-9 ноември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“,  брой 422/6-9  ноември  2020 г., страница 

1 на тема „МИГ-Айтос с поредна информационна среща за обмен на добри 

практики в село Съдиево“. 

4. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 83/10-12 ноември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“, брой 423/10-12 ноември  2020 г., страница 

4 на тема „Нови предизвикателства пред МИГ-Айтос“. 

5. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 84/13-16 ноември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“, брой 424/13-16 ноември  2020 г., страница 4 

на тема „Покана за участие в обучение“. 

6. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 85/17-19 ноември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“,  брой 425/17-19 ноември 2020 г., страница 

4 на тема „Покана за участие в информационна среща-с. Лясково“. 
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7. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 87/24-26 ноември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“, брой 427/24-26 ноември 2020 г.,страница 4 

на тема „МИГ-Айтос развива капацитета на бенефициенти и местни лидери за 

управление и отчитане на проекти“. 

8. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 88/27-30 ноември 2020г., 

приложение вестник „Народен приятел“, брой 428/27-30 ноември 2020 г.,страница 1 

на тема „МИГ –Айтос проведе информационна среща в село Лясково за 

популяризиране на Стратегията за ВОМР“. 

9. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 89/1-3 декември 2020г., 

приложение вестник „Народен приятел“, брой 429/1-3 декември  2020 г.,страница 4 

на тема „МИГ-Айтос в подкрепа на местния бизнес“. 

10. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 89/4-7 декември 2020г., 

приложение  вестник „Народен приятел“,  брой 430/4-7 .декември 2020 г., страница 

4 на тема „Първи договор с бизнеса по мярка 4.2.1„Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР“. 

11. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 91/8-10 декември 2020г., 

приложение вестник „Народен приятел“, брой 431/8-10 декември 2020 г., страница 

4 на тема „МИГ-Айтос в подкрепа на инвестициите за обновяване на публичната 

инфраструктура“ 

12. Публикация във вестник „Черноморски фар“, брой 93/15-17 декември 2020г., 

приложение вестник „Народен приятел“, брой 433/15-17 декември 2020 г., страница 

4 на тема „Изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос през 2020г. в 

цифри“ 

 

 1.3.Разходи за излъчване в регионални електронни  медии (радио и телевизионни 

медии),свързани с популяризиране на дейността на МИГ- предоставяне на 

информация за проекта 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с  Договор от 03.09.2020 год. 

През отчетния период са реализирани 15 броя излъчвания в регионални електронни 

медия (радио и телевизионни медии), включващи общо 60 минути, от които 20 

минути в регионална телевизия и 40 минути в две регионални  радиа:  
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 4 броя излъчвания, заснети с камера в регионална електронна медия - Телевизия 

„Канал 0 Бургас“, свързани с популяризиране на дейността на МИГ с минимална 

продължителност 5 мин. за всяко едно: 

 16.11.2020 г. в 18.10 часа  (Информационна среща  Съдиево)  на тема „Обмен на 

добри национални и европейски практики, приложими за територията на МИГ-

Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора 

над 65 години и етнически малцинства) с продължителност 5:15 мин.;  

 10.12.2020 г. в 18.10 часа на тема„Първи договор с бизнеса“ с продължителност 

5:32 мин.; 

 11.12.2020 г. в 18.10 часа на (Интервю с Експерт по проекта) на тема „ Местна 

инициативна група –Айтос в подкрепа на местния бизнес“ с продължителност 

5:12 мин.; 

 14.12.2020 г. в 18.10 часа (Интервю с председателя на  МИГ-Айтос) на тема 

„МИГ-Айтос в подкрепа на инвестициите за обновяване на публичната 

инфраструктура“ с продължителност 5:52 мин. 

Изпълнителят на дейността е  предоставил  Сертификат за излъчените материали  в 

„Канал 0- Бургас“  от 15.12.2020 г. . Обща продължителност на излъчванията в  

Телевизия „Канал 0 Бургас“- 20 минути. 

 11 броя излъчвания в регионални електронни медии – Радия от които:  

 5 броя излъчени материали (репортажи) в регионално Радио „Дарик Бургас“: 

 10.11.2020 г. в 10:15 часа с продължителност 04:33 мин. на тема 

„Информационна среща за обмен на добри национални и европейски практики,  

приложими за територията на МИГ-Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи“ 

 18.11.2020 г. в 11:20 часа с продължителност 04:20 мин. на тема „МИГ-Айтос 

организира обучение за изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за  

ВОМР“; 

 11.12.2020 г. в 11:00 часа с продължителност 03:06 мин. на тема „Първи договор 

с бизнеса“ 

 14.12.2020 г. в 11:00 часа с продължителност 04:11 мин на тема.:“Местна 

инициативна група Айтос развива капацитета на бенефициенти и местни лидери 

за изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за  ВОМР“;  

 16.12.2020 г. в 11:00 часа с продължителност 05:28 мин., на тема „МИГ-Айтос 

подпомага инвестициите в публичната инфраструктура“ -  интервю със Стоян 

Стоянов, председател на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“  
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Изпълнителят на дейността е предоставил Сертификат № С26/16.12.2020 за излъчените 

материали  в ефира на Радио „Дарик Бургс“.  

 6 броя излъчени материали (репортажи) в регионално „Радио MIXX 92 FM“ 

09.11.2020 г. в 18:10 часа с продължителност 4:07 мин. на тема ‚„Информационна 

среща за обмен на добри национални и европейски практики, приложими за 

територията на МИГ-Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи“ 

 18.11.2020 г. в 17:10 часа с продължителност 2:57 мин. на тема: „Покана за 

участие в информационна среща за обмен на добри национални и европейски 

практики, приложими за територията на МИГ-Айтос /в т.ч. и за социално 

уязвими групи“  

 19.11.2020 г. в 18:10 часа с продължителност 2:57 мин., „Покана за участие в 

информационна среща за обмен на добри национални и европейски практики, 

приложими за територията на МИГ-Айтос /в т.ч. и за социално уязвими групи“  

(повторение) 

 11.12.2020 г. в 17:10 часа с продължителност 3:02 мин. на тема „Първи договор с 

бизнеса“ 

 14.12.2020 г. в 17:10 часа с продължителност 4:47 мин. на тема „Местна 

инициативна група Айтос развива капацитета на бенефициенти и местни лидери 

за изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за  ВОМР“ 

 22.12.2020 г. в 13:10 часа с продължителност 6:47 мин. на тема „Изпълнение на 

СВОМР на МИГ-Айтос за 2020 година в цифри“ 

Изпълнителят на дейността е предоставил Сертификат от 22.12.2020 за излъчените 

материали  в ефира на „Радио MIXX 92 FM“.  

 

 2.1. Разходи за издаване на информационен бюлетин на  МИГ-Айтос 4 издания в 

тираж 1000 броя - предпечат, печат и разпространение - формат А4, 8 стр, 

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

Изпълнителят е извършил  предпечат, печат и разпространение на информационен бюлетин 

- 4 издания, всяко в тираж по 1000 броя - по едно издание през м. септември, м. октомври, 

м. ноември, м. декември. Размер А4, хартия гланц - 115  гр., пълноцветен печат (4+4), 8 

страници и съгласно  с изискванията за визуализация за  дейността на МИГ. 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с  Договор от 03.09.2020 год. 
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 2.2.Разходи за изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ- рекламни раници, брандирани съгласно изискванията за 

визуализация. 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с  Договор от 03.09.2020 год. 

Изпълнителят е предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя рекламни раници с 

голямо основно отделение, което се затваря с цип. Регулеруеми презрамки за гръб и дръжка 

в горната част. С преден джоб, който се затваря с цип. Отстрани имат мрежест джоб. 

Размери: 28. x 15 x 40 cm. Материал: полиестер. Пълноцветен печат на лога / апликация или 

трансферен печат до 10х10 см/. Рекламите раниците са брандирани съгласно изискванията 

за визуализация, приложими към дейността на МИГ в съответствие с Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. 

 2.3. Писмени преводи  на материали, свързани с популяризирането на територията и 

МИГ. 

През отчетния период СНЦ „МИГ – Айтос” не е извършвало разходи за дейността. 

 2.4.Разходи за изработване на  рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ- стенни часовници, брандирани съгласно изискванията за 

визуализация 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

предоставил с приемо – предавателен протокол 100 броя рекламни стенни часовници, 

кръгли с D 27 см., безшумни в различни цветове, с батерия включена в комплекта. 

Рекламните часовници са брандирани съгласно изискванията за визуализация приложими 

към дейността на МИГ в съответствие с  Единния наръчник на бенефициента за прилагане 

на правилата за информация и комуникация 2014-2020.  

 2.5.Разходи за изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - термочаши, брандирани съгласно изискванията за визуализация 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя термо чаши от метал и пластмаса. 

С пластмасова дръжка и капак. Вместимост от  400 мл. Брандирани съгласно изискванията 

за визуализация, приложими към дейността на МИГ в съответствие с  Единния наръчник на 

бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020. 
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 2.6.Разходи за изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - рекламни бележници 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя бележници тип тефтер с размер 

А5, минимум 100 стр., лининарано книжно тяло с дати, твърда подвързия с бял книговинил, 

12 коли, пълноцветен  UV печат. Рекламите бележници са брандирани съгласно 

изискванията за визуализация, приложими  към дейността на МИГ. 

 2.7.Разходи за изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - рекламни тристепенни стенни календари, брандирани 

съгласно изискванията за визуализация 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

изработил и предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя рекламни 

тристепенни стенни календари с: 

 Три тела  680 х 290 мм: 

 Размер на главата за календар: 210 х 290 мм - залепена към основата на календара; 

 Основа: 300 гр/м2 картон, бигована за по-лесно сгъване, с “уши” за фиксиране на 

телата към основата; 

 Отпечатани на офсетна хартия 70 гр/м2; размер 140 х 265 мм; с перфорация и 

самозалепваща “шапка”, прозорче за отбелязване на текущ ден; 

 Пълноцветен печат на главата; 

Календарите са брандирани съгласно изискванията за визуализация, приложими към 

дейността на МИГ в съответствие с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020. 

 2.8.Разходи за изработване на рекламни материали, свързани с популяризиране 

дейността на МИГ - рекламни химикал 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя рекламни химикали, бели с 

метален клипс, пълноцветен  UV печат, брандирани съгласно изискванията за визуализация, 

приложими  към дейността на МИГ. 

 2.9.Разходи за рекламни чадъри (автоматичен, с дървена дръжка), брандирани 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

изработил и предоставил с приемо – предавателен протокол 150 броя рекламни 

автоматични чадъри с извита дървена дръжка с размер 105 на 88см. и пълноцветен печат. 

Рекламните чадъри са брандирани съгласно изискванията за визуализация, приложими към 

дейността на МИГ. 

 2.10.Разходи за футболни /волейболни рекламни топки, брандирани съгласно 

изискванията за визуализация 

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

„МОНИ ЦОНИ“ ООД, ЕИК 203115675 с Договор от 03.09.2020 год. Изпълнителят е 

предоставил с приемо – предавателен протокол футболни /волейболни рекламни топки, 

брандирани съгласно изискванията за визуализация – 50 броя,  от които: 

 Футболна топка от изкуствена кожа със стандартни размери – 40 бр.; 

 Волейболна топка от изкуствена кожа със стандартни размери - 10 бр. 

Топките са брандирани съгласно изискванията за визуализация, приложими към дейността 

на МИГ в съответствие с  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за 

информация и комуникация 2014-2020. 

3.Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

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

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

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

 3.1.Провеждане на еднодневно обучение на местни лидери/бенефициенти на тема: 

„Изпълнение и отчитане на  проекти  към Стратегията за ВОМР" за най-малко 10 

участници  (наем на зала, кафе-паузи, обяд, консумативи, лектор). 

През периода на отчета са проведени 3 (три)  еднодневни обучения на тема „Изпълнение и 

отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР“. Обученията  са проведени както следва: 

 на 14 август 2020 год. от  10:30 часа в  комплекс „Славейте“, гр. Айтос; 

 на 02 октомври 2020 год.от 10:30 часа в гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ №2; 

 на 19 ноември 2020 год.от 10:30 часа в гр. Айтос, ул. „Васил Левски“ №2;  

Целта на еднодневните обучения беше насочена към придобиване на базови знания и 

развитие на практически умения на местни лидери/бенефициенти във връзка с 

отговорностите и задълженията им в процеса на изпълнение на проекти по мерки от 

стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос, както и с осъществяването на граждански мониторинг 
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от страна на местната общност в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност 

и приложимите добри практики.  

В проведеното еднодневно обучение на 14 август 2020 год. взеха участие 10 представители 

на община Айтос от дирекции и отдели, свързани с изпълнението и отчитане на проектите 

към СВОМР – „ТСУРР“, „Правно информационно обслужване и обществени поръчки“, 

„Икономически дейности и регионално развитие“. 

В обучението на 02.10.2020 г. участваха 10 представители на кандидати по мерки от 

СВОМР и местни лидери.  

На 19.11.2020 год. в еднодневното обучение участници бяха 10 представители от община 

Айтос и кандидати от местния бизнес, подали проектни предложения към СВОМР.  

В рамките на обученията бяха разгледани следните теми: 

 Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

 Изпълнение на проекти към Стратегията за Водено от общностите местно развитие: 

условия, отнасящи се за осъществяване на дейностите по проектите на получателите 

на финансова помощ от ЕЗФРСР. 

 Възлагане на дейности по проекти по проекти на получатели на финансова помощ от 

СВОМР. 

 Информираност и публичност при изпълнението на проекти,  към Стратегията за 

ВОМР. 

Всички участници в обученията получиха пакет с обучителни материали. Бяха осигурени 

кафе-паузи и обяд. Дейността е реализирана във връзка с изпълнение на договор от 

16.07.2020 г. с  изпълнител ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ МИТЕВ”,  ЕИК 204342925. 

 3.2.Провеждане на информационни срещи за обмен на добри национални и 

европейски практики, приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за 

социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и 

етнически малцинства) за най-малко 10 участници  (наем на зала, кафе-паузи, обяд, 

консумативи, лектор 

През периода на отчета са проведени 3 (три) информационни срещи на тема „Обмен на 

добри национални и европейски практики, приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. 

и за социално уязвими групи - хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и 

етнически малцинства). 

Информационните срещи са проведени по населени места на територията на МИГ-Айтос  

както следва: 
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На 01 октомври 2020 г. от 10:30 часа в залата на Народно читалище "ПРОБУДА-1925“, село 

Пирне се проведе информационна среща за обмен на добри национални и европейски 

практики,  приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - 

хора с увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). В 

информационната среща взеха участие 16 представители  на местната общност съгласно 

присъствения списък.  

Целта на информационното събитие бе да се активизират местните общности за участие в 

процеса на прилагане на СВОМР . Лектор на информационната среща беше г-жа Мария 

Тодорова представител на изпълнителя на дейността  ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ 

МИТЕВ“. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 242/14.09.2020 г. 

На 30 октомври 2020 г. от 10:30 часа в Хотел „Звезда“ с. Съдиево се проведе втората 

информационна среща на тема „Обмен на добри национални и европейски практики, 

приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с 

увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства)“. В информационната 

среща взеха участие 10 представители  на местната общност съгласно присъствения списък.  

Целта на информационното събитие бе да се активизират местните общности за участие в 

процеса на прилагане на СВОМР . Лектор на информационната среща беше г-жа Кети  

Котева  представител изпълнителя на дейността  ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ МИТЕВ”. 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 251/12.10.2020 г. 

 

На 20 ноември  2020 г. от 10:30 часа в залата на „Пенсионерски клуб, с. Лясково се проведе 

третата информационна среща за обмен на добри национални и европейски практики,  

приложими за територията на МИГ-Айтос (в т.ч. и за социално уязвими групи - хора с 

увреждания, възрастни хора над 65 години и етнически малцинства). В информационната 

среща взеха участие 10 представители на местната общност съгласно присъствения списък.  

Целта на информационното събитие бе да се активизират местните общности за участие в 

процеса на прилагане на СВОМР. Лектор на информационната среща беше г-жа Кети  

Котева представител на изпълнителя на дейността ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ 

МИТЕВ”. 

В проведените информационни среши активно участваха и представители на уязвими групи 

от населението на целевата територия, идентифицирани в СВОМР на МИГ-Айтос 

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

презентационни материали, химикали. 

 

За информационната среща бяха уведомени МЗХГ и ДФЗ с писмо с изх. № 251/12.10.2020 г. 

Участниците в информационните срещи проявиха интерес към разглежданите теми и имаха 

възможност да задават своите въпроси, да обменят идеи и информация относно 

възможностите за прилагане на представените добри практики на територията на действие 

на МИГ-Айтос, което е видно и от протоколите  от проведените  информационни срещи. 

Всички присъстващи в информационните срещи  получиха информационни материали 

(папка с презентации, листи и химикал). За участниците в събитията бяха осигурени и кафе-

паузи. В духа на представените успешни практики и за популяризиране на традиционни 

местни продукти, всички участници направиха дегустация на баници, приготвени по 

традиционни местни рецепти. 

 

4.Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания) - чл.9, ал.3, т.1 

 4.1.Проучване и анализ на въздействието на Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос 

върху местните общности (в т.ч и върху социално уязвимите групи, попадащи в 

обхвата на инвервенциите по мерките на  СВОМР). 

Извършено е „Проучване и анализ на въздействието на Стратегията за ВОМР на МИГ-

Айтос върху местните общности (в т.ч и върху социално уязвимите групи, попадащи в 

обхвата на инвервенциите по мерките на  СВОМР). 

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

„РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ с  Договор от 03.09.2020 год.от 01.08.2020 г. Дейността е 

извършена в срок и включва: 

 проучване и анализа на събраната, обобщена  и анализирана  информация за 

степента на влияние на Стратегията за ВОМР върху местните общности от 

територията на МИГ-Айтос, както и  изследване на  добри  иновативни национални 

и европейски практики в селските райони за работа с местните общности, 

приложими  на територията на МИГ-Айтос.  

 резултатите от проучването и анализа могат да бъдат използвани от МИГ-Айтос за 

оптимизиране на системата за комуникация с местните общности, която е от 

особена важност за работата на МИГ, за формирането на реалистични обществени 

нагласи и засилване на съпричастността и доверието на местните общности в 
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решенията и действията на МИГ, анализиране на ефектите по отделните мерки от 

Стратегията за ВОМР, насочени към постигане на целите на Стратегията. 

Изпълнителят е изготвил доклад за проведеното проучване в съответствие с целите и 

приложената методология.  

 

Всички разходи, извършени в периода от 01.01.2020 год. до 31.12.2020 година са обобщени, 

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

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

(01.01.20120 год. - 31.12.2020 год.) 

№ 

Планирана 
дейност съгласно 

заявление/ заповед 
за одобрение на 

планирани 
дейности и 

разходи 

Описание на 
дейността 

Едини
ца 

мярка 

Брой 
едини

ци 

Единич
на цена, 

лв. 

Обща ст-ст 
на 

планиранит
е разходи, 

лв. 

Извърш
ване на 
дейност

та 

Обща ст-ст 
на 

извършени
те разходи 

съгл. 
подадени 
заявки за 
плащане, 

лв. 

Изплатен
а 

финансов
а помощ 

лв. 

 

ДА/НЕ 

 

I. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ  

I.I ПРЕКИ РАЗХОДИ 186420,98   117950,55 86746,34  

1 

Разходи за заплати 
и други 
възнаграждения 
на персонала 

Изп. Директор брой 12 2 400,00 28 800,00 ДА 28799,99 21600,00  

Експерт „Прилагане 
СВОМР" 

брой 12 1800.00 21600.00 ДА 21600,00 16200,00 
 

Експерт „Администр. 
дейности” 

брой 12 1 800.00 21600.00 ДА 21600,00 16200,00 
 

Счетоводител – 4 
часа 

брой 12 1200.00 14400.00 ДА 14400,01 10800,01 
 

Соц. и здравни 
осигуровки - 
работодател 

година 12 1362.24 16346.88 ДА 16346.88 12260,16 
 

2 

Разходи за 
възнаграждения и 
осигуровки, 
дължими от 
работодателя на 
експерти, 

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

човеко 

дни 
30 179 5370,00 НЕ 0,00  0,00 
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свързани с 
прилагането на 
стратегията 
(оценители, 
консултанти, 
външни експерти 
и др.); 

2.2.Разходи  за  
възнаграждение и 
осигуровки на 
членовете на 
Комисията за подбор 
на проектни 
предложения 
(КППП):  за 
председателя  и 
секретаря на КППП -
за  дните, свързани с 
дейности по 
организиране / 
администриране 
работа на КППП; за 
останалите членове 
на КППП - за дните, в 
които са участвали  
на присъствени 
заседания на КППП.       

човеко 

дни 
97 100 9700,00 ДА  1799.99 1799.99 

 

2.3. Разходи за 
възнаграждение  и 
осигуровки за 
оценители на проекти 
- на човек за всеки 
един оценен за 
административно 
съответствие и 
допустимист и  
оценен проект в 
ИСУН  2020.                                         

на 
проект 

88 89,50 7876,00 ДА  3401.00 3401.00 

 

  

 2.4. Разходи за 
възнаграждение  и 
осигуровки за 
оценители на проекти 
- на човек за всеки 
един оценен  
(техническа и 
финансова оценка) 
проект в ИСУН  2020.                                                                                                         

на 
проект 

88 89,50 7876,00 ДА  3042 96 3042 96 

 

3 

Разходи за 
командировки в 
страната на екипа 
и членовете на 
колективния 
върховен орган на 
МИГ 

3.1.Разходи за 
командировки на 
екипа и членовете на 
колективния 
върховен орган на 
МИГ съгласно 
Наредбата за 
командировките в 
страната, приета с 
Постановление № 72 
на Министерския 
съвет от 1986 г. (ДВ, 
бр. 11 от 1987 г.) и  
Наредбата за 
служебните 
командировки и 

година 1 

 

7000,00 

 

 

7000,00 

 

ДА 

 

180,04 

 

 

154,04 
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специализации в 
чужбина, приета с 
Постановление № 
115 на Министерския 
съвет от 2004 г.(ДВ, 
бр. 50 от 2004 г.) 

4 

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

4.1. Закупуване на 
преносим компютър с 
лицензиран софтуер-
офис пакети и 
антивирусна 
програма 

брой 2 1750,00 3500,00 

 

ДА 

 

3500,00 0,00  

 

4.2. Годишна 
актуализация на 
счетоводен софтуер 
за  2020 г. 
ПП“Джейс“ с модули 
„Счетоводна 
отчетност“ и 
„Дълготрайни 
активи“ 

брой 1 350,00 350,00 ДА 348.00  

 

348,00 

  

 

4.3.Годишна 
актуализация на 
счетоводен софтуер -
2020г. модули „ТРЗ и 
ЛС PRO“ 

брой 1 208,00 208,00 ДА 103,44 103.44 

 

4.4. Годишна 
актуализация на 
правен софтуер 2020 
г. 

брой 1 732,10 732,10 НЕ 0,00 0,00  

 

4.5. Закупуване на 
шредер 

брой 1 100,00 100,00 ДА 99,00  0,00   

4.6.Външен диск брой 1 120 120,00 ДА 118,80 0,00  

5 

Разходи за 
закупуване на лек 
автомобил с под 
150 к.с. и с над 5+1 
такси 

5.1 Разходи за за 
закупуване на 
автомобил 

брой 1 30000,00 30000,00 НЕ 0,00  

 

0,00 

 

 

5.2.Разходи за 
техническо 
обслужване на 
автомобил 

за 
година 

1 150,00 150,00 НЕ 0,00 0,00 

 

5.3 Разходи за 
годишни винетни 
такси за лек 
автомобил 

за 
година 

1 
       

97,00 
97,00 НЕ 0,00  0,00  

 

6 
Разходи за 
застраховане на 
закупени по реда 

6.1. Разходи за 
застраховане на 
закупени по реда на 

за 
година 

1 2500,00 2500,00 ДА 145.34 145.34 
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на Наредба №1 от 
22.01.2016г. след 
подписване на 
споразумението за 
изпълнение на 
стратегия 
дълготрайни 
материални 
активи, както и на 
такива, закупени  
по реда на 
Наредба №16 от 
2015 г. за 
прилагане на 
подмярка 19.1 „ 
Помощ за 
подготвителни 
дейности“ на 
мярка 19. „Водено 
от общностите 
местно развитие“ 

Наредба № 1 от 
22.01.2016 година 
след подписване на 
споразумението за 
изпълнение на 
стратегия 
дълготрайни 
материални активи, 
както и на такива, 
закупени по реда на 
Наредба № 16 от 
2015 г. за прилагане 
на подмярка 19.1. 
"Помощ за 
подготвителни 
дейности" на мярка 
19. "Водено от 
общностите местно 
развитие" ( съгласно 
нормативната база) 

7 

Разходи за 
обучения на екипа 
и членовете на 
КВО във връзка с 
прилагането на 
СВОМР 

7.1. Обучение на 
екипа и членове на 
върховния 
колективен орган на 
тема: 
"Предотвратяване на 
възникването на 
конфликт на 
интереси и 
допускането на 
нередности в процеса 
на прилагане на 
Стратегията за ВОМР 
"- едно еднодневно  
обучение за най-
малко 10 участници  
(зала, кафе-
паузи,обяд, 
консумативи, лектор) 

брой 1 715,00 715,00 НЕ 0,00  

 

0,00 

 

 

8 

Разходи, свързани 
с публични 
отношения, 
разходи за 
организиране на 
срещи на МИГ, 
разходи за работа 
в мрежа, участие 
на екипа и 
членовете на КВО 
в срещи с други 
МИГ и други; 

8.1 Разходи за 
участие на екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган в 
срещи с други МИГ в 
страната за  работа в 
мрежа, обмяна на 
добри практики и 
други. (Организиране 
на двудневни работни 
срещи за обмяна на 
добри практики в 
страната ) 

година 1 1000,00 1000,00 НЕ  0,00  

 

0,00 

  

 



36 
 

9 

Разходи за участие 
на МИГ в 
дейности на 
Националната и 
на Европейската 
селска мрежа за 
развитие на 
селските райони; 

9.1. Разходи за 
участие на екипа и 
членовете на 
колективния 
върховен орган в 
дейности на НСМ и 
ЕСМ, Европейската 
ЛИДЕР 
асоциация,Асоциация 
"Българска 
национална ЛИДЕР 
мрежа". 

година 1 3 500,00 3 500,00 ДА 360.00  360.00  

 

10 

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

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

 
година 

1 1200,00 1200 ДА 

 

425,10 

 

 

 

331,40 

 

  

 

11 

Мониторинг и 
оценка на 
стратегията на 
ВОМР за 
изпълнение 
задълженията на 
МИГ по чл.34,буква 
„Ж“ от Регламент 
/ЕС/1303/2013 

11.1.Мониторинг и 
оценка на стратегията 
на ВОМР за 
изпълнение на 
задълженията на 
МИГ по 
чл.34,параграф 
3,буква „Ж“ от 
Регламент 
/ЕС/1303/2013-
извършване от 
независим експерт на 
междинна 
оценка,предвидена 
през 2020г. в плана за 
действие на 
Стратегията на 
ВОМР и в 
съответствие с 
„Насоки за оценка на 
LEDDER/ВОМР на 
ЕК“ и други 
приложими 
документи 

година 1 1680,00 1680,00 ДА 

 

1680,00 

  

 

0,00 

  

 

I.II. НЕПРЕКИ 
РАЗХОДИ  

 
(чл.5 т.3 от Наредба 1, 

чл.6 ал.2 - 
 15 % от разходите по т.1) 

Непреки разходи 
съгласно чл.5, т.3 – 
съгласно чл.9, ал.2, т. 
3,5,6,8,10,12,18., 

 т.3. Разходи за 
услуги, свързани с 
прилагането на 
стратегията (правни, 
счетоводни, 
одиторски и други); 
т.5. Разходи за наем 

опрост
ен 

разход 
% 15 15412,03 ДА 

 

 

 

8786,99 

 

 

 

 

 

6787,28 
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на офис; 
т.6. Разходи за 
комуникация и 
външни услуги 
(телефон, интернет, 
пощенски и 
куриерски услуги, 
топло- и 
електроенергия, вода, 
охрана на офиса, ел. 
подпис и др.); 
т.8. Разходи за 
закупуване на офис 
консумативи и 
канцеларски 
материали; 
т.10. Разходи за наем 
на лек автомобил с 
под 150 к.с. и с над 
5+1 места за МИГ 
т12. Разходи за 
закупуване на гориво 
за лек автомобил; 
т.18. Други 
непредвидени 
оперативни разходи, 
необх. за 
функционира не на 
офиса. 

   

 

  

 ОБЩО І - ТЕКУЩИ РАЗХОДИ 201833,01  126 737,54 93 533,62  

II. 
РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 
ПУБЛИЧНОСТ 

 
 

1 

Разходи за 
популяризиране 
информиране и 

публичност 

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

месец 12 89,00 1068,00 ДА 

 

1068,00 

  

801,00 

 

1.2.Разходи  за 
подготовка и 
реализиране на 
публикации в печатни 
медии , свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ до 3 
страници А4 

брой 12 360.00 
4 320.00 ДА 4320,00 0,00 
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1.3.Разходи за 
излъчване в 
регионални електронни 
медии/радио и 
телевизионни 
медии/,свързани с 
популяризиране на 
дейността на МИГ-
предоставяне на 
информация за проекта 

минута 60 113,00 6780,00 ДА 6780,00 0,00 

 

2 

Разходи за 
отпечатване на 
брошури, 
материали за 
обучение и други 
печатни 
материали 

2.1. Разходи за 
издаване на 
информационен 
бюлетин на МИГ-
Айтос 4 издания в 
тираж 1000бр.-
предпечат,печат и 
разпространение-
формат А4,8 
страници/4+4/ и 
съгласно изискванията 
за визуализация 

издани
е 

4 

 

1100     

 

 

4400,00  

 

ДА 

 

4400,00  

 

 

0,00  

 

2. 2. Разходи за 
изработване  на 
рекламни материали 
,свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ-
рекламни 
раници,брандирани 
,съгласно изискванията 
за визуализация 

брой 150  16,30 2445,00 ДА 

 

2445,00 

 

 

0,00 

 

2.3. Писмени преводи 
на материали,свързани 
с популяризиране на 
територията и МИГ 

страни
ца 

50 19 950,00 НЕ 0,00 

 

0,00 

 

2.4. Разходи за 
изработване  на 
рекламни материали 
,свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ-
стенни 
часовници,брандирани 
,съгласно изискванията 
за визуализация  

брой 100 12,40 1240,00 ДА 1240,00 

 

0,00 
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2.5.Разходи за 
изработване на 
рекламни материали, 
свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ - 
термочаши-брандирани 
съгласно изискванията 
за визуализация 

брой 150 11,50 1725,00 ДА 1725,00 0,00 

 

2.6.Разходи за 
изработване  на 
рекламни материали 
,свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ-
рекламни бележници 

брой 150 9 1350,00 ДА 1350,00 0,00 

  

2.7.Разходи за 
изработване на 
рекламни 
материали,свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ-
рекламни тристепенни 
стенни календари 
,лрандирани съгласно 
изискванията за 
визуализация 

брой 150 6,00 900,00 ДА 900,00 0,00 

2.8.Разходи за 
изработване на 
рекламни 
материали,свързани с 
популяризиране 
дейността на МИГ-
рекламни химикали 

брой 150 1,00 150,00 ДА 150,00 0,00 

2.9.Разходи за 
рекламни 
чадъри/автоматичен с 
дървена 
дръжка/,брандирани 
съгласно изискванията 
за визуализация 

брой 150 15,50 2325,00 ДА 2325,00 0,00 

2.10.Разходи за 
футболни/волейболни/
рекламни 
топки,брандирани 
съгласно изискванията 
за визуализация 

брой 50 17,50 875,00 ДА 

 

875,00 

 

0,00 

3 

Разходи за 
организиране на 
обучения, 
семинари и 
информационни 
срещи за местни 

3.1.Провеждане на 
еднодневно обучение 
на местни 
лидери/бенефициенти  
на тема: „Изпълнение и 
отчитане на  проекти  

брой 3 715,00 2145,00 ДА 2145,00 715,00 



40 
 

лидери и за 
уязвими групи и 
застрашени от 
бедност целеви 
групи, 
включително 
роми, свързани с 
подготовка, 
изпълнение и 
отчитане на 
проекти и други, 
свързани с 
популяризиране 
на стратегията 
за ВОМР и 
прилагане на 
подхода 

към Стратегията за 
ВОМР" за най-малко 10 
участници  (наем на 
зала, кафе-паузи, обяд, 
консумативи, лектор). 

 

  

3.2.Провеждане на 
информационни срещи 
за обмен на добри 
национални и 
европейски практики,  
приложими за 
територията на МИГ-
Айтос (в т.ч. и за 
социално уязвими 
групи - хора с 
увреждания, възрастни 
хора над 65 години и 
етнически малцинства) 
за най-малко 10 
участници  (наем на 
зала, кафе-паузи, обяд, 
консумативи, лектор). 

брой 3 182,00 546,00 ДА 546,00 

 

0,00 

 

4. 

 

 

 

Разходи за 
проучвания и 
анализи на 
съответната 
територия 
(териториални, 
икономически, 
социални и други 
анализи и 
проучвания) - 
чл.9, ал.3, т.1 

 

4.1.Проучване и анализ 
на въздействието на 
Стратегията на ВОМР 
на МИГ-Айтос върху 
местните общности/ 
в.т.ч. социално 
уязвимите групи 
,попадащи в обхвата на 
интервенциите по 
мерките на СВОМР/ 

брой 1 4691,00 4691,00 

 
 
 
 
 
 
ДА 4691,00 0,00 

Всичко ІІ РАЗХОДИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И 
ПУБЛИЧНОСТ 

35 910,00 
 

34 960,00 1516,00 

ОБЩО (I+II) : 
237 743,01   161 697,54 95 049, 62 
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През отчетния период, екипът на СНЦ „МИГ – Айтос” осъществи дейности, свързани с 

индивидуално информиране и първоначално консултиране на потенциални кандидати 

за финансово подпомагане по мерките, заложени в Стратегията за ВОМР. Проведени се 17 

индивидуални консултации. Потенциалните бенефициенти бяха информирани за 

възможностите за избор на конкретна мярка за финансово подпомагане от СВОМР, 

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

му за разглеждане и евентуалното му одобрение. Акцентира се и върху допустимостта на 

потенциал кандидат, допустимите дейности и разходи в условията за кандидатстване, 

документите за попълване, документите за информация и др. 

 

Таблица 2 – Индикатори 

 

 

4. Възникнали проблеми. (когато е приложимо).    
Описание на появилите се проблеми при изпълнението на дейностите и предприетите 
мерки за тяхното отстраняване. 

 

В периода на отчитане на извършените дейности и реализираните разходи  по подмярка 
19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР” на МИГ – Айтос  
основните проблеми, произтичат от обявеното извънредно положение в Република 
България и препоръките на Националния оперативен щаб, свързани с предотвратяване и 
ограничаване разпространението на COVID-19. 
 
 
 

Индикатор 
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

Брой консултирани 
потенциални 
бенефициенти 

0 8 0 

 

9 17 

Брой на участниците 
в обучения 

0 11 0 19 30 

Брой на участниците 
в семинари и 
информационни 
срещи 

0 11 0 25 36 
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5. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (когато е 
приложимо).     
  
ННееппррииллоожжииммоо  
  
  
Дата: 26/01/2020 год. 

Представляващ МИГ: ………………………………………………… 

Стоян Стоянов 

Председател на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ 


