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На 05.06.2020 г. МИГ – Айтос  получи Заповед № 03-РД/1204 от 18.05.2020 г. на 

Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за одобрение на проведена процедура за 

подбор на проектни предложения по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – първи прием (с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.226-S1) от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на  СНЦ„МИГ- Айтос “. 

Приемът по мярката се проведе в периода от 01.07.2019 до 13.08.2019 г., като в 

определения срок за кандидатстване постъпиха две проектни предложения с кандидат  

Община Айтос. 

Подадените проекти бяха разгледани, оценени и класирани от комисията за подбор, 

назначена от Управителния съвет на МИГ – Айтос, чиято работа приключи на 29.09.2019 г. 

Проведената от МИГ – Айтос  процедура по мярка 7.2  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” (първи прием) от СВОМР беше одобрена като законосъобразна от  ДФ 

”Земеделие”. 

В процеса на разглеждане на процедурата чрез случайна извадка от ДФ „Земеделие“ 

беше проверен един проект от предложените за финансирани от МИГ.  В резултат на тази 

проверка вече е факт и първият подписан договор. 

 АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG06RDNP001-19.226-0001-C01/2020 г. 

На 9 юни 2020 г., председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Айтос“  Стоян 

Стоянов и Васил Едрев – кмет на община Айтос, подписаха Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на 

уличните настилки на населените места в Община Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка 

поляна/” от Стратегията за ВОМР на „МИГ- Айтос“, Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони. 

Очакваме през следващите месеци Държавен фонд „Земеделие“ да извърши 

окончателна проверка за допустимост и за съответствие и на второто  проектно 

предложение, одобрено  за финансиране от МИГ – -Айтос , след което да бъде сключен 

административен договор. 

 

Настоящата публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони“, 

в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-146/21.20.2016 на Сдружение „Местна 

инициативна група – Айтос“. Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ – Айтос  и по 

никакъв начин не може да се приема, че съдържанието на публикацията отразява официално 

становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 год.. 


