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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

 

БП Бизнес план  

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие 

ЕС Европейски съюз 

ЕТ  Едноличен търговец 

ЗС Заинтересована страна 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

ИТ Информационни технологии 

КВО Колективен върховен орган 

КППП Комисия за подбор на проектни предложения 

МЗХГ Министерство на земеделието, 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 

ОАСД Оценка за административно съответствие и допустимост 

ПП Проектно предложение 

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 

 

Прилагането на  подхода ВОМР изисква съгласувани усилия на публичния сектор, стопанския  

и нестопанския сектор на територията на МИГ. През периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. СНЦ 

„МИГ-Айтос“ реализира 7 (седем) процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ, по които имаха възможност да кандидатстват общини, предприятия, фирми, 

еднолични търговци, земеделски стопани, сдружения с нестопанска цел, читалища и др. по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., в  съответствие със  Споразумение № 

РД 50-146/21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за ВОМР. През 2020 година МИГ-Айтос. 

Реализирани са мерки и дейности, насочени към различните групи заинтересовани лица, 

включващи: 

 Приключени приеми и /или оценки по процедури 

 

 Процедура 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  

Приемът на проектни предложения е с начален срок 19.11.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 28.12.2019г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 675 059.96 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно).  

През отчетния период на 10.02.2020 приключи оценката на подаденото 1 (едно) проектно 

предложение. Общ брой одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 

(едно). Общиият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на 

помощта от 100% е в размер на 390 517.84 лева..  

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

на неземеделски дейности” с първи краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 15.10.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 11.12.2019 г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 935 745 лева. Общ брой подадени проектни предложения 7 (седем).  

През отчетния период на 10.02.2020 г. приключи оценката на подадените проектни 

предложения. Общ брой одобрени за финансиране от МИГ проектни предложения - 6 (шест). 

Общият размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите  при интензитет на помощта 

до  75%  е в размер на 504 317.16 лева и общ размер на инвестициите -672 422.87 лева. 
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 Процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1"Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с първи краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 26.11.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 07.01.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 200 000 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно).  

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

до 50% е в размер на 99 307.00 лева и общ размер на инвестициите – 198 614.00 лева 

 Процедура №BG06RDNP001-19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства” с първи краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 12.12.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 28.01.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 200 000 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 2 (две).Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 2 (две). ). 

Общият размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите при интензитет на помощта 

до 50% е в размер на 199 428.11. лева и общ размер на инвестициите – 398 856.81 лева. 

 

 Отворени приеми за  подбор на проектни предложения ния  

 

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

подкрепа на неземеделски дейности” с втори краен срок  

Приемът на проектни предложения е с начален срок 01.03.2020 г. и краен срок за 

кандидатстване 13.04.2020 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 429 427.84 лева.  

Общ брой подадени проктни предложения -6 (шест) . Общ брой  одобрени за финансирани от 

МИГ проектни предложения - 3 (три ). Две проектни предложения са резерви.  

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите при интензитет на помощта 

до 75%  е в размер на  315 754.55 лева и общ размер на инвестициите – 455 817.05 лева.  

 Процедура BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с втори краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 04.05.2020г. и краен срок за 

кандидатстване 09.06.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата  100 693.00 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно).  
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Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

до 50% е в размер на  - 97 325.00 лева и общ размер на инвестициите –  194 650.00 лева 

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

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с първи 

краен срок  

Приемът на проектни предложения е с начален срок 04.06.2020г. и краен срок за 

кандидатстване 22.07.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата  200 000  лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно).  

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

от 100% е в размер на  194 250.00 лева. 

С реализацията на приемите по посочените по-горе мерки от Стратегията за ВОМР, СНЦ 

„МИГ-Айтос“ успя да обхване голяма част от заинтересованите страни на територията си. В 

процеса на подготовка и стартиране на приемите по горепосочените мерки, екипът на МИГ 

указа подкрепа на всички заинтересовани лица, които са проявили интерес. Интервенциите на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие в подкрепа на бизнеса, услугите, 

подновяване на публичната инфраструктурата се приемат от местната общност като средство 

за оживяване на територията. 

 Развитие на социалния капитал на територия на "МИГ-Айтос 

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

формата на подобряване на социалния капитал, подобряване на управлението и засилване на 

резултатите и въздействията от изпълнението на стратегията. В процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос е постигната добавена стойност (укрепване на местния 

капацитет) чрез прилагане на микс от дейности за популяризиране на подхода ЛИДЕР/ВОМР 

и Стратегията за ВОМР, включващ: 

 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).  

По време на информационните събития участниците се запознаха с опита на други 

МИГ в България и Европа, успешно прилагащи подхода ЛИДЕР/ВОМР. Представени 

бяха и данни за хода на изпълнение на СВОМР, възможностите за кандидастване с 
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проекти, съобразно индикативната годишна програма. Информация за конкретните 

събития и въздействие върху  групите заинтересови страни е представена в Таблица 1. 

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

оказано въздействие върху  групи заинтересовани страни 

Дата Място на провеждане Брой участници/ заинтересовани страни  

01.10.2020 

год.  

с.Пирне, община Айтос, 

Зала на НЧ „Пробуда“   

16 (предствители на кметство,  земеделския 

и неземеделски бизнес, гражданския сектор, 

включващ и  предствители на социално 

уязвими групи - хора с увреждания, 

възрастни хора над 65 години и етнически 

малцинства в т.ч и роми) 

30.10.2020 

год.  

с.Съдиево, община  

Айтос, х-л „Звезда“  

10 ( представители на неземеделския 

бизнес,  гражданския сектор и на социално 

уязвими групи -  възрастни хора над 65 

години и хора увреждания)   

20.11.2020 

г.. 

с.Лясково, община 

Айтос, „Пенсионерски 

клуб“ 

10 (представители на кметсвото, пенсионери 

над 65 години, земеделския бизнес) 

 

 3 (три) еднодневни обучения на тема „Изпълнение и отчитане на проекти към 

Стратегията за ВОМР“: 

Таблица 2. Проведени еднодневни обучения  и оказано въздействие върху групи 

заинтересовани страни 

Дата Място на провеждане Брой участници/ заинтерсовани страни  

14.08.2020 

год.  

гр.  Айтос, комплекс 

„Славейте“, 

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“.) 

02.10. 2020 гр. Айтос, ул. „Васил 10 (представители на кандидати от местния 



 

 

9 

год Левски“ №2 земеделски бизнес, преработвателни 

предприятия, подали проектни предложения 

по мерки 4.1.1 и 4.2.1 от  СВОМР и местни 

лидери).   

19.11.2020 

год. 

гр. Айтос, ул. „Васил 

Левски“ №2 

10 (представители на община Айтос, 

кандидати от местния бизнес, подали 

проектни предложения по мярка 6.4.1 от 

СВОМР) 

 

Проведените обучения бяха насочени към придобиване на базови знания и развитие на 

практически умения на местни лидери/бенефициенти във връзка с отговорностите и 

задълженията в процеса на изпълнение на проекти по мерки от СВОМР на МИГ-Айтос, както 

и с осъществяването на граждански мониторинг от страна на местната общност в съответствие 

с изискванията за публичност и прозрачност и приложимите добри практики.  

 индивидуално информиране и консултиране  

През 2020 година 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. Кандидатите бяха 

информирани за възможностите за финансиране на тяхна проектна идея по конкретна мярка за 

финансово подпомагане от СВОМР. За отчетния период са консултирани общо 17 

потенциални кандидати. Във връзка с предприетите мерки за  предотвратяване и ограничаване 

разпространението на COVID-19, по-голямата част от потенциалните бенефициенти са 

консултирани  по телефона. 

Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие през отчетния период  

допринесе съществено за повишаване на обществената активност на територията на МИГ-

Aйтос. Доказателство за това са реализираните разнообразни дейности - обучения, 

информационни срещи, консултации, издаването и разпространението в 17-те  населени места 

на територията на МИГ-Айтос на информационен бюлетин - 4 издания всяко в тираж от 1000 

броя, предоставяне на консултации, рекламни материали и др.. 
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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 екипът на МИГ-Айтос реализира дейности, в които участваха представители и на 

трите социално уязвими групи: 

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

малцинства – участници в проведени 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). 

Изнесената презентация по време на информационните събития представи добри практики в 

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

етнически малцинства. Представен беше опита на МИГ от Европа (МИГ – Мекленбург от 

Германия, МИГ от Австрия, Литва, Естония, Полша, Италия и България) . 

В духа на представените успешни практики, свързани и с популяризиране на традиционни 

местни продукти по време на информационните срещи, участниците направиха и дегустация 

на баници, приготвени по традиционни местни рецепти. 

Информационните срещи преминаха при голям интерес от местната общност. Тяхната цел  

беше активизиране на местните общности за участие в процеса на прилагане на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ-Айтос и развитие на  местен капацитет.  

Местни лидери, представители на една от социално уязвимите групи - възрастни хора над 65 

години, участваха активно и в проведеното на 02.10. 2020 г. еднодневно обучение за 

изпълнение и отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР. Чрез включването им в 

обучителната инфраструктура на МИГ-Айтос, те придобиха базови знания и практически 

умения за отговорностите и задълженията на бенефициентите в процеса на изпълнение на 

проекти по мерки от стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос – важно условие за 

осъществяването на ефективен граждански мониторинг от страна на местната общност в 

съответствие с изикванията за публичност, прозрачност и прилагане на успешни практики по 

подхода ВОМР. 

В хода на информационните  срещи и еднодневните обучения,  присътващите бяха запознати с 

напредъка  в изпълнението на СВОМР и възможностите за кандидатстване с проекти.  
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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. Специфичните цели от своя страна, 

е заложено да се постигнат чрез подкрепата на проекти по заложените в СВОМР мерки, като 

за целта е определен и съответния финансов ресурс във финансовия план на СВОМР. 

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. 

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

добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението са насочени общо 1 

333 745,00 лева или 45,46 % от средствата по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие". 

Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и 

устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.  

 Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет 200 000 лева /6,82%/  

През 2020 година  СНЦ „МИГ-Айтос“ приключи първия  прием на проектни предложения по 

мярката: 

 Процедура BG06RDNP001-19.333 МИГ-Айтос Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции 

в земеделски стопанства” с първи краен срок 
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Приемът на проектни предложения е с начален срок 12.12.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 28.01.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 200 000 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 2 (две). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 2 (две): 

 BG06RDNP001-19.333-0001, „Закупуване на земеделска техника и оборудване за 

кравеферма“ с кандидат „ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД ; 

 BG06RDNP001-19.333-0002,„Закупуване на земеделска техника и оборудване за 

отглеждане на животни“ с кандидат ЗП Шефика Мехмед Шаиб.  

Общиият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите при интензитет на 

помощта до 50% е в размер на 199 428.11. лева и общ размер на инвестициите – 398 856.81 

лева. Към 31.12.2020 година проецедурата е на етап проверка от ДФЗ. 

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

дейност на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси 

вериги на доставка.  

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. За 

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

През отчетния период са приключени два приема на проектни предложения по мярката: 

 Процедура №BG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с първи краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 26.11.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 07.01.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 200 000 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно): 

 BG06RDNP001-19.331-0001 и с наименование „Технологично оборудване за Винарска 

изба "Бенони", етап 1“ с кандидат „Бенони“ ЕООД..  

Общиият размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

до 50% е в размер на 99 307.00 лева и общ размер на инвестициите – 198 614.00 лева. 

Към 31.12.2020 година проецедурата и проектното предложение са  на етап проверка от ДФЗ. 

 Процедура ВG06RDNP001-19.331 МИГ Айтос Мярка 4.2.1 "Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с втори краен срок 
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Приемът на проектни предложения е с начален срок 04.05.2020г. и краен срок за 

кандидатстване 09.06.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата  100 693.00 лева.Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно): 

 BG06RDNP001-19.331-0002, „Модернизация на млекопреработвателно предприятие“ с 

кандидат „ ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД. 

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

до 50% е в размер на  - 97 325.00 лева и общ размер на инвестициите –  194 650.00 лева 

 

Със заповед № 03 РД /3114 от 28.09.2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ e одобрена 

проведената от СНЦ „МИГ-Айтос“ процедура. Одобрено за финансиране е и проектно 

предложение BG06RDNP001-19.331-0002 с кандидат „ХЕЛИОС МИЛК“ ЕООД със стойност 

на проекта - 194 650.00 лева и БФП - 97 325.00 лева. На 19.11. 2020г. с кандидата е сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.331-0002-C01. 

 

С изпълнение на проекта ше се укрепи хоризонталната и вертикална интеграция на 

хранителната верига в предприятието и ще се насърчи изграждането на конкурентни 

предимства на основа качество и добавена стойност на продуктите в преработвателния сектор, 

което от своя страна ще способства за насърчаване създаването, развитието и подобряване на 

цялостната дейност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост, 

включително и къси вериги на доставка. Проектът ще допринесе и за стимулиране на зетостта 

на територията на МИГ-Айтос чрез разкриване на 4 (четири) нови работни места. 

Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски 

бизнес. 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от  933 

745,00 лева или 31,38 % от средствата от СВОМР. 

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

на неземеделски дейности” с първи краен срок 

Приемът на проектни предложения е с начален срок 15.10.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 11.12.2019г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 935 745 лева. Общ брой подадени проектни предложения 7 (седем). През 

отчетния период на 10.02.2020 г. е приключена оценката на подадените проектни 

предложения. Общ брой одобрени за финансиране от МИГ проектни предложения - 6 

(шест): 
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 BG06RDNP001-19.270-0001, с наименование „Инвестиция в машини и оборудване във 

фирма "Юха - 81" ЕООД град Айтос“, с кандидат ЮХА - 81 ЕООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0002, с наименование „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“ с кандидат  „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - Д-Р ВАСИЛЕНА ЧАУШЕВА  ЕООД“; 

 BG06RDNP001-19.270-0003, с наименование „Подобряване на производствения 

капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез закупуване  на оборудване за автосервизна 

дейност и автомивка“, с кандидат „ДЖИ ЕС КАР“ ООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0004, с наименование „Пускане в експлоатация на цех за 

производство на мебели“, с кандидат "ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0006, с наименование „Оптимизиране на производствения 

процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД  чрез закупуване на CNC НЕСТИНГ 

МАШИНA“ с кандидат „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ ЕООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0007, с наименование „Модернизиране на производството на 

Модул ЕООД, гр. Айтос“, с кандидат "Модул ЕООД“; 

Общият размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите при интензитет на помощта 

до  75%  е в размер на 504 317.16 лева и общ размер на инвестициите - 672 422.87 лева. 

Със заповед № 03 РД /3667 от 23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ е одобрена 

проведената от МИГ-Айтос процедура. Със същата заповед e одобрено проектно предложение 

BG06RDNP001-19.270-0004 с наименование „Пускане в експлоатация на цех за производство 

на мебели“ с кандидат „ДЮЛГЕР ГРУП” ЕООД . Одобрената стойност на проекта е 180 

500.00 лева. Одобрената субсидия (БФП) е 135 375.00 лева. На 17.12.2020 г. е сключен 

административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004-C01 за финансиране на проекта. 

Изпълнението на одобреното за финансиране проектно предложение ще допринесе за 

насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес на територията на 

МИГ-Айтос. Проектът предвижда и стимулиране на зетостта чрез разкриване на 4 (четири) 

нови работни места. 

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

подкрепа на неземеделски дейности” с втори краен срок  
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Приемът на проектни предложения е с начален срок 01.03.2020 г. и краен срок за 

кандидатстване 13.04.2020 г., с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 429 427.84 лева. Общ брой подадени проктни предложения - 6 (шест). Общ брой  

одобрени за финансирани от МИГ проектни предложения - 3 (три ): 

 BG06RDNP001-19.270-0009, с наименование "Закупуване на специализирана 

медицинска техника за кабинет на доктор-гинеколог"с кандидат „СЕ БЕ ГИН - 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

(АСИМПАГИП)“ ЕООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0010, с наименование „Изграждане на производствена сграда и 

закупуване на машини за производство на PVC и алуминиева дограма”, с кандидат 

„АНГЕЛИКА – 81“ ООД; 

 BG06RDNP001-19.270-0012, с наименование „Закупуване на машини за производство 

на бисквити“, с кандидат "КОСТОВИ ГРУП" ООД: 

Две проектни предложения са резерви.  

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проектите при интензитет на помощта 

до 75%  е в размер на  315 754.55 лева и общ размер на инвестициите – 455 817.05 лева.  

Към 31.12.2020 година проецедурата е на етап проверка от ДФЗ. 

След проведените  приеми  на проектни предложения по мярка 6.4 .1 (неземеделски дейности) 

може да се отчете висок интерес от страна на потенциалните кандидати. Сред одобрените 

проектни предложения не фигурират проекти за места за настаняване. Преобладаващите 

проектни предложения са свързани с предоствяне на услуги на населението извън 

туристическите и производствени дейности. 

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“  

 Процедура №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. 
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Приемът на проектни предложения е с начален срок 19.11.2019г. и краен срок за 

кандидатстване 28.12.2019г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата 675 059.96 лева. Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно).  

През отчетния период на 10.02.2020 приключи оценка на подаденото 1 (едно) проектно 

предложение. Общ брой одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 

(едно): 

 BG06RDNP001-19.226-0003 с наименование "Благоустрояване и реновация на спортна 

зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос”, подадено от община Айтос.  

Общият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

от 100% е в размер на 390 517.84 лева.Към 31.12.2020 година проецедурата е  на етап проверка  

от ДФЗ. 

 

Със заповед № 03-РД/1204 от 18.05.2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ е одобрена 

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. 

Одобрено за финансиране е проектно предложение № BG06RDNP001-19.226-0001, с 

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

/Улици с. Поляново и с. Малка поляна/”, подадено от  Община Айтос. Одобрената финансова 

стойност на проекта е 334 957.38 лева., а размера на БФП е  279 535.86 лева.  

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

изпълнение на  одобрения  за финансиране проект. 

Изпълнението на дейностите по проектното предложение се изразяват в обноваването на 

малка по мащаби публична инфраструктура, което от своя страна ще доведе до подобряване 

на качеството на живот и на услугите за местните общности на територията на МИГ-Айтос, 

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

местните ресурси. 

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

туристическа инфраструктура“ 

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

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с първи 

краен срок 
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Приемът на проектни предложения е с начален срок 04.06.2020г. и краен срок за 

кандидатстване 22.07.2020г. с общ размер на безвъзмездната финансова помощ по 

процедурата  200 000  лева.Общ брой подадени проекни предложения - 1 (едно). Общ брой 

одобрени за финансисиране от МИГ проектни предложения - 1 (едно): 

 BG06RDNP 001-19.334- 0001 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 кандидат община Айтос. 

Общиият  размер на безвъзмезданата финасова помощ на проекта при интензитет на помощта 

от 100% е в размер на  194 250.00 лева. 

 Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на „МИГ-Айтос“ 

През отчетния период е извършен външен мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР на 

„МИГ-Айтос“ в изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от 

Регламент (ЕС) 1303/2013. Мониторинга и оценката на Стратегията за ВОМР обхващат 

периода от месец ноември 2016 г. до месец декември 2020 г. Тяхната сновна цел е да се 

измерят постигнатите в този период резултати от изпълнението на Стратегията за ВОМР, да се 

определи напредъкът към постигането на целите, ефикасността на използваните ресурси и да 

се оцени нейната добавена стойност в местен план. Съгласно заложеното в Стратегията за 

ВОМР извършването на оценката е възложено на външни експерти. 

 

При извършването на мониторинга и оценка е използвана комбинация от различни методи, 

включваща кабинетно проучване, провеждане на интервюта с членове на ОС, УС, екипа на 

МИГ, сравнителен и експертен анализ, срещи с представители на заинтересованите страни 

(идентифицирани в Анализа на  заинтересованите страни, приложение  към СВОМР). 

Заключението на експертите, изготвили доклада за мониторинг и оценка е, че е налице  

вътрешна и външна съгласуваност на интервенционната логика на стратегията за ВОМР на 

МИГ- Айтос. Към настоящият момент не са  настъпили промени в района на действие на 

МИГ-Айтос или промяна в политиките на местно, национално и европейско ниво, свързани с 

развитието на селските райони и прилагането на подхода ВОМР.  С оглед на гореизложеното 

не се налага преразглеждане на интервенционната логика на Стратегията за ВОМР на МИГ-

Айтос. Интервенциите (мерките) в Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос отговорят на най-

важните потребности, работят за постигането на поставените цели и се очаква да произведат 

очакваните резултати и въздействия, които да допринесат за добавената стойност на 

LEADER/ВОМР на местно равнище. Към момента на изготвяне на доклада за мониторинг и 
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оценка не съществува риск от изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос, което е  

пряко следствие от добрата работа на органите на управление на МИГ-Айтос и на 

оперативния екип на МИГ и успешната координация с Управляващия орган на ПРСР за 

периода 2014-2020, както и с ДФЗ-РА. 

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

Попълнени и приложени са таблици 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,  13 и 14  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. 

6.1.1. Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/индикативната годишна работна програма/ 

В периода от 01.01.2020 год до 31.12.2020 год,. Индикативния график за приеми  на СНЦ 

„МИГ-Айтос“ е актуализиран  3(три)  пъти:  

 С решение на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ от 23.03.2020 г. е променен срока за 

кандидатстване по трети прием по процедура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 

7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“; 
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 С рещение на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“ с протокол от 11.05. 2020 г.е променен срока за 

кандидастване по първи на мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”; 

 Изменение е осъществено и с решение на УС с протокол от 24.06.2020 г.  в обявените 

срокове по мярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура" с трети краен срок и мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с трети краен срок.  

6.1.2. Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати 

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. Кандидатите бяха 

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

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

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

извършва.  

За подпомагане на потенциалните кандидати за финансово помощ при подготовката на  

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

актуална информация на 18-те информационни табла (17 за всяко населено място от 

територията на МИГ и 1 за офиса на МИГ). 

В периода от 30 март до 06 април 2020 г е проведено обществено обсъждане на проект за 

Насоки за кандидатстване по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР 

6.1.3. Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор 

През 2020 година МИГ-Айтос приключи 7 (седем) процедури за подбор на проектни 

предложения: 

 Прилючена оценка на проектни предложения по 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); 
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 Приключена оценка на пректни предложения по процедура с код в ИСУН 

№BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 6.4.1 

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

 Приключен прием и оценка по 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; 

 Приключен прием и оцена по процедура с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.333 МИГ-

Айтос Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” с първи краен 

срок; 

 Реализиран прием и оценка по процедура №BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос Мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с втори краен срок; 

 Реализиран прием и оценка 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; 

 Реализиран прием и оценка по 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; 

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

В изпълнение на чл. 62, ал. 1 от Наредба № 22 СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“ 

поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на 

органите на МИГ.  В екипа на МИГ-Айтос ..Деловодната система съдържа следните регистри, 

в които се регистрират всички документи и актове:  

 Регистър „Входяща кореспонденция“ 

 Регистър „Изходяща кореспонденция“ 

 Регистър на протоколи от заседания на Управителния съвет  

 Регистър на протоколи от заседания на Общото събрание 

 Регистър на договорите, сключени от МИГ – Айтос 

СНЦ „Местна инициативна група – Айтос“ поддържа архив в обособено за целта отделно 

помещение, в който се съхраняват всички документи, включително:  

 Подадени и одобрени проекти към Стратегията за ВОМР и сключени договори за 

тяхното изпълнение; 

 Сключени договори; 

 Счетоводни документи; 

 Други документи. 
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В екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ е обособена позиция  експерт „Административни дейности“,  

на която е назначен  Деян Господинов. Експертът „Администратини дейности“ организира, 

извършва и отговаря за дейностите, свързани с документооборота, архивирането и 

съхранението на документите, съобразно нормативните изисквания и срокове. 

 

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 съответствие с 

одобрения бюджет на МИГ за 2020  година: 

 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 интервенциите по мерките на  СВОМР)”   

През отчетния период беше изпълнена дейността „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 интервенциите по мерките на  СВОМР“. 

Проучването беше  изпълнено  в периода 01.08. 2020 - 18.12.2020 г. 

Основната цел на проучването е да събере информация и анализира ефективността на 

мерките по Стратегията, както и дейностите по придобиване на умения и повишаване на 

обществена активност и в каква степен те са допринесли за повишаване капацитета на 

местните общности и добавената стойност за територията на МИГ. 

Обект на проучването са икономически активни хора (живеещи в селския район), 

представители на широк кръг сектори, както и представители на местната власт и органите на 

управление и екипа на МИГ Айтос, които прилагат Стратегията за ВОМР. 

В проучването е приложена методологическа триангулация, или „кръстосана проверка”, 

което означава използване на повече от един метод за събиране на данни - структуриран 

въпросник, експертно интервю, фокус група, преглед на вторични източници на информация. 

В рамките на реализраните дейсноти е събрана, обобщена и анализирана актуална 

информация, за степента на влияние на Стратегията за ВОМР върху местните общности, а 
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също така са изследвани и 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 ще 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. 

Изводите на експерите, извършили проучването са  

 Прилагането Стратегията за Водено от общностите  местно развитие и свързаните с нея  

дейности по информиране и публичност допринася за придобиването на умения и 

изграждането на  капацитет сред представителите на публичния, стопанския и  

нестопанския сектор за устойчиво и успешно  развитие на територията на МИГ чрез 

прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. Активността на  всички 

заинтеросави страни в това отношение е висока и от полза за територията; 

 Еднофондовият характер на Стратегията за ВОМР и характера на допустимите 

дейности и разходи по ПРСР стеснява кръга за интервенционна намеса по отношение 

на по-голям обхват на възможните влияния на състоянието на социално уязвимите 

групи на територията на МИГ.  Това изисква внимателен анализ и оценка на техните 

потребности  с цел да се постигне максимална подкрепа в рамките на всеки един 

проект. 

 Стратегията за ВОМР допринася съществено за подобряване на услугите и удобствата, 

свързани със средата на живот на територията на МИГ- Айтос, вкл. за социално 

уязвимите групи  чред подгоговката и реализацията на отговарящи на конкретни 

потребности проекти. 

 Чрез Стратегията за ВОМР се привлича допълнителен финансов ресурс за територията 

на МИГ – европейско финансиране, собствен и привлечен капитал, стимулира  се 

предприемаческата активност, запазването и разкриването на нови работни места, 

разноообразяването на икономическите дейности и допринася за  икономически 

балансирано и устойчиво развитие на територията  на МИГ-Айтос;  
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 Проектите на бизнеса, финансирани чрез Стратегията за ВОМР способстват за 

модернизация на производството в земеделския и неземеделския сектор, а това води до 

повишаване на конкурентоспособността на територията на МИГ-Айтос;  

 Най-съществения ефект от прилагането на СВОМР следва да бъде подобряването на 

населените места – реконструкция на улици, площади, зелени площи, осветление и 

други.  Следващи по значимост сфери  са социалните и здравни услуги и  културата.   

 Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие допринася 

съществено за повишаване на обществената активност на територията на МИГ. 

Доказателство за това са многото и различни мероприятия (семинари, обучения, 

информационни срещи , консултации и др.), проведени от МИГ и големия брой 

участници в тях.  

 В процеса  на прилагане на Стратегията за ВОМР МИГ Айтос води ефективен диалог с 

всички заинтересовани страни на нейната територия. Целта на този диалог е не само 

представянето на проекти, удовлетворяващи местните потребности, но повишаване на 

капацитета и обществената активност, свързани с управлението и развитието на 

територията. 

 Заимстването, адаптирането и прилагането на добри иновативни национални и 

европейски практики в селските райони за работа с местните общности води до 

повишаване на  капацитета на  територията на МИГ –Айтос. 

 Като цяло прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

повишава съгласуваността в действията на представителите на публичния, стопанския 

и нестопанския сектор, изгражда доверие между тях, позволява приемането на начина, 

вкл. и необходимостта от промени в общото управление на ресурсите на територията, 

създава правила, с които отделните групи се чувстват ангажирани в развитието на 

територията. 

 Прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие се извършва по 

открит и прозрачен начин с ангажирането на точния набор от ключови и 

представителни участници от трите сектора на територията на МИГ-публичен, 

стопански и нестопански. Чрез дейността си МИГ поддържа ангажираност на всички 

участници, които работят в условията на общо доверие и разбирателство, което дава 
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възможност за прилагането на динамичен и интерактивен процес на изпълнение на 

Стратегията за ВОМР. Този подход следва да се съхрани и развие в оставащите години 

от прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

 Прилагането на Стратегията за ВОМР води до повишаване на добавената стойност на 

територията на МИГ Айтос  

 

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

„Изпълнение и отчитане на  проекти  към Стратегията за ВОМР"  

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

отчитане на проекти към Стратегията за ВОМР“. 

Еднодневните обученията  са проведени както следва: 

 На 14 август 2020 год. от  10:30 часа в комплекс „Славейте“, гр. Айтос с 10 (десет)  

участника от община Айтос, включващо експерти 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“; 

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

обучението участваха 10 (десет) представители на кандидати по мерки от СВОМР и 

местни лидери в т.ч. и предствители на една от социално уязвими групи  на 

територията на МИГ– хора на възраст над 65 години; 

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

(десет) учасника от  община Айтос и кандидати от местния бизнес, подали проектни 

предложения към СВОМР 

Еднодневните обучения бяха 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 от страна на местната 

общност в съответствие с изискванията за публичност и прозрачност и приложимите добри 

практики в тази област.  

В рамките на обученията бяха разгледани следните теми: 

 Основни моменти при сключване на административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 
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 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.  

 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) 

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)..  

Основна цел информационните срещи беще да се активизират местните общности за 

участие в процеса на прилагане на СВОМР.  

Провеждането на информационните срещи по населени места на територията на МИГ-

Айтос е както следва: 

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

село Пирне се проведе първата информационна среща. В събитието  взеха участие 16 

представители на местната общност. 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 с участие на 10 представители  на местната общност. 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. № 251/12.10.2020г. 

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

проведе третата информационна среща, в която участваха 10 (десет) представители 
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на местната общност. МЗХГ и ДФЗ бяха уведомени за информационното събитие а с 

писмо с изх. № 251/12.10.2020 г 

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). 

Участниците в срещите проявиха сериозен интерес към разглежданите теми. По време  на 

оживените дискусии се обмениха идеи и информация за възможностите за прилагане на 

представените добри практики на територията на действие на МИГ-Айтос. 

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 с цел популяризиране на традиционни местни 

продукти, всички участници направиха и дегустация на баници, приготвени по традиционни 

местни рецепти. 

Таблица 3 – Индикатори 

 

 Публикации в печатни медии , свързани с популяризиране дейността на МИГ . 

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

регионален вестник „Черноморски фар“: 

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 

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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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“. 

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“ 



 

 

28 

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“  

 

 Излъчване в регионални електронни  медии (радио и телевизионни медии),свързани 

с популяризиране на дейността на МИГ- предоставяне на информация за проекта 

През отчетния период МИГ-Айтос добави нови инструменти и възможности за 

комуникация с месната общносност. Реализирани са 15 броя излъчвания в регионални 

електронни медии (радио и телевизионни медии), включващи общо 60 минути, от 

които 20 минути в регионална телевизия и 40 минути в две регионални  радиа:  

7. 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. 

 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“; 
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 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“  

 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“ 

 Изготвяне и разпространеие на информационни и рекламни материали 

 Предпечат и печат на информационен бюлетин на  МИГ-Айтос 4 издания в тираж 

1000 броя, разпространен във всички населени места на територията на селския 

район;. 

 рекламни раници - 150 броя; 

 стенни часовници – 100 броя, с дизайн на място, характеризиращо уникалната 

местната идентичност  на територията на МИГ-Айтос ; 

 термо чаши – 150 броя; 
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 рекламни бележници – 150 броя; 

 рекламни тристепенни стенни календари – 150 броя, с дизайн  на място, 

характеризиращо уникалната местната идентичност на територията на МИГ-Айтос;  

 рекламни химикали- 150 броя; 

 футболни /волейболни рекламни топки - 50 броя,  от които: 

o Футболна топка– 40 бр.; 

o Волейболна топка  - 10 бр 

Всички изработени рекламни материали отговарят на изискванията за прилагане на правилата 

за информация и комуникация 2014 – 2020 г., посочени в Единния наръчник на бенефициента. 

 Поддръжка и актуализация на интернет страница на МИГ-Айтос 

Местната инициативна група – Айтос 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. В изпълнение на договора за поддръжка 

на уеб сайта за 2020 год., сключен с „Дев Арт БГ“ ООД са осъществени дейности по 

поддръжка и периодична актуализация и допълване на информацията с текстове, снимки  и 

др., предоставени от Сдружението. През 2020 г. на сайта са публикувани покани и програми за 

информационни събития, ИГРП,протоколи от заседания на УС и ОС, процедури за прием на 

проектни предложения и документи към тях, регистри, списъци и други документи на 

организацията. 

Като резултат от прилагането на разнообразни канали за комуникации, базирани на 

спецификите на местната общността са засилване видимостта на дейността на  МИГ-Айтос и 

на подхода ВОМР. 

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 СНЦ „МИГ- Айтос“ е сключило 3 (три) Административни договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от  Стратегията за ВОМР: 

http://www.mig-aytos.com/
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 Административен договор № BG06RDNP001-19.226-0001-C01 от 09.06.2020 г. за 

изпълнение на 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/”. Размер на 

БФП: 279 535.86 лева. Срок за изпълнение: 36 месеца. 

 Административен договор № BG06RDNP001-19.331-0002-C01 от 19.11.2020 год. за 

изпълнение на проект „Модернизация на млекопреработвателно предприятие“ с 

бенефициент „Хелиос Милк” ЕООД. Размерът на одобрената субсидия  е 97 325.00 

лева. Срок за изпълнение: 24 месеца. 

 Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004-C01 от 17.12.2020 г. за 

изпълнение на проект „Пускане в експлоатация на цех за производство на мебели“ с 

бенефициент „Дюлгер Груп” ЕООД. Размерът на одобрената субсидия ( БФП) е 135 

375,00 лева. Срок за изпълнение: 24 месеца. 

След сключването на Административния договор за предоставяне на БФП, всеки бенефициент 

е длъжен да предостави код за достъп в модул „Управление и отчитане на проекти” в ИСУН 

2020 с права на четене на служител на МИГ-Айтос. Със заповед на Председателя на УС са 

определени служители от МИГ-Айтос, които извършват текущо наблюдение на изпълнението 

на одобрените проектите. Резултатите от текущия мониторинг се  предствят в доклад. През 

2020г., екипът на СНЦ „МИГ - Айтос” не е осъществил посещения на място, тъй като  

проектните предложения, кото се изпъляват са на етап подготовк на процедури за избор на 

изпълнители  по договите на безвъзмездна финансова помощ. 

6.5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

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

дейностите през отчетния период са дългите срокове, свързани с извършаването на проверка 

за контрол от ДФЗ на приключилите процедури от МИГ за прием на проектни предложения. 

Това рефлектира върху сроковете за изпълнението на планираните приеми в съответствие с 

първоначално изготвения индикативен график и създава сериозни предпоставки за увеличване 

на риска при изпълнение на проектните предложения.  

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР на СНЦ „МИГ – Айтос”
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Терминът иновация се определя най-често като нова идея, която се е доказала като успешна 

в практиката. Съгласно определението за „Иновативност на стратегия за ВОМР” в 

приложимата нормативна уредба, това е включване в стратегията за ВОМР на нов подход, 

метод или средства за реализирането й, които не са прилагани на територията на местната 

общност чрез: 

 Възможност за създаване на нов за територията продукт или услуга.  

В съответствие с иновативните характеристи на СВОМР в  критериите за оценка на проектите, 

MИГ-Айтос е  заложила  предимство за проектни предложения, които предвиждат 

инвестиционни разходи за създаване на нови продукти и услуги за територията; заложено е и 

предимство за проектни предложения, които предвиждат инвестиционни разходи за 

подобряване на енергийната ефективност на предприятията. 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. 

 Нов метод и/или начин за решаване на местните проблеми и слабости на 

територията: 

С оглед на създаване на предпоставки и достигане до идентификация на тенденция на ръст в 

следствие на използването на местния човешки потенциал, в едно с местните дадености от  

природно и културно наследство, експлоатация на туристически възможности и с активното 

включване на общността от отделните сектори заинтересовани страни, е разумно да се 

разшири обхвата и визията за търсене на нови пътища за постигане на рентабилност и 

ефективност и посредством доказани методи и чрез внедряване на утвърдени работещи добри 

практики в страни от Западна Европа да се достига до правилното решаване на проблемите на 

територията, чрез: 

 Изграждане на информационна (интерактивна) платформа за партньорите и участници 

в МИГ, включително с възможности за обучения, обмен на знания, сътрудничество, 

работа в локална мрежа, включително и с участие на хора с увреждания; 

 Провеждане на информационни кампании и срещи с хората от всяка потенциална 

заинтересована страна на място (on the spot) от врата до врата; 

 Провеждане на периодични дискусионни срещи в по-разширен формат, между екипа на 

МИГ, съобразно последната дефиниция за „екип” и партньорите - заинтересовани 

страни; 

През 2020 година  МИГ-Айтос проведе поредица от информациони срещи за популяризиране 

на успешни практики от МИГ в България и Европа.  По този начин Стратегията на ВОМР на 

МИГ-Айтос способства за изграждане на връзки между заинтересовани страни със сходен 

предмет на дейности, респективно проблеми, обединявайки ги във фокус групи и 

насърчавайки дискусии помежду им. Подобно споделяне на опит, добри практики, чрез обмен 

на знания води до подобряване на резултатите и довеждане до нови идеи сред участниците.  

8.Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо)
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8.1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ - Неприложимо  

8.2.Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР – Неприложимо 

8.3.Промяна на счетоводител на МИГ-  Неприложимо   

8.4.Промяна на други служители на МИГ/експерт „Административни дейности“/-  

Неприложимо  

Персоналът на МИГ-Айтос през отчетния период  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 

8.5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ  - Неприложимо  

Промени в състава на колективния върховен орган през периода на доклада не са 

извършвани. 

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

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

8.6. Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ – Неприложимо  

Управителният съвет на МИГ се състои от 7 лица, членове на Сдружението. Промени в 

състава на колективния управителен орган през периода на доклада не са извършвани. 

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  - Неприложимо 

8.8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ - Неприложимо 

Осигурени са кредитни средства от обслужващата банка –Банка Алианс АД . Поддържа 

се електронен подпис за електронно подаване на документи към институциите. 

Осигурено е обслужване от специализирана фирма по трудова медицина във връзка с 

изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. МИГ-Айтос изпълнява в 

срок всички задължения и отговорности, произтичащи от българското законодателство 

и приложимата нормативна уредба за организации с нестопанска цел. 

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

 

През 2020 г. СНЦ „МИГ – Айтос“ няма сключено допълнително споразумение към 

Споразумение №РД 50 – 146/21.10.2016г. за изпълнение на СВОМР. 

 

http://www.mig-aytos.com/
http://www.mig-aytos.com/
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10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ 

 

От страна на ДФЗ РА – Ямбол  извършено едно посещение на място  след подаване на заявка 

за плащане 02/19/4/0/00006/3/16 (за периода 01.10.2020 г.-31.12.2020г.) по подмярка 19.4. 

11. Индикатори.

Изпълнението на индикаторите е показано в приложенията към доклада. Попълнени са 

таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавена е таблица 14 с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ – Айтос.  

Изпълнение на  индикаторната рамка по мерките от СВОМР 

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 
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Брой проекти с добавена 

стойност към земеделски 

продукти 

Брой 0 1 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

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 

докалада   

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой 1 2 

Мониторинг База 

данни и отчети 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 1 2 

Мониторинг База 

данни и отчети 

МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 194 650 400 000 

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 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид  Индикатор Мерна 

единица 

Постигнато  в 

периода на 

доклада   Цел 2023 

Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  Брой 1 7 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 1 7 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ Лева 180 500.00 1  244 994 

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 1 2 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на инвестициите в 

нови, не туристически 

услуги Лева 180 500.00 100 000 

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 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато  в 

периода на 

мониторинга   

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 1 7 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 1 2 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 334 957.38 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 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато  в 

периода на 

мониторинга   

Цел 2023 
Източник на 

данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой 0,00 1 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 0,00 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 

Брой развити 

туристически 

атракции/обекти 

Брой 0,00 2 

Мониторинг 

База данни, 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой туристически, 

посетителски или 

занаятчийски центрове, 

подпомогнати по мярката 

Брой 0,00 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 0,00 1 

Мониторинг 

База данни, 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 

Удовлетвореност на 

посетителите от 

атракциите и 

информационните услуги 

% 0,00 70 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 

Население, 

облагодетелствано от 

инвестициите в туризма 

Брой 0,00 8 000 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

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

 

В периода 17-18 септември 2020 г. служители от екипа на СНЦ „МИГ-Айтос“ участваха в 

информационно събитие, свързано с прилагането по подхода ВОМР, което се проведе по 

инициатива на МЗХГ в гр.Трявна. Бяха обсъдени: Напредъкът по прилагане на подхода 

ВОМР, Трудности, свързани с проверката и контрола на проведени от МИГ процедури за 

прием на проекти, Често допускани грешки. Направени бяха разяснения и във връзка с 

получените от ДРС на МЗХГ „Указания за попълване на раздел III. "Бюджет на проекта".  

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

 

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

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

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

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

Изходящи писма: 

 Изх. №187/13.01.2020 г., Писмо с приложения относно съгласуване на приложим 

режим на държавни помощи на проект на насоки по Мярка 7.5. от СВОМР на МИГ-

Айтос, изпратено до Министерство на  Финансите ; 

 Изх. № 188/13.01.2020 г., Покана за определяне на наблюдатели по процедура за  прием 

на проектни предложения по Мярка 4.1.1 от СВОМР на МИГ – Айтос, изпратено до УО 

на ПРСР, МЗХГ; 

 Изх. № 189/28.01.2020г., МЗХГ, Годишен доклад с приложения по подмярка 19.4 за 

2019 г., ипзретен на хартиен и оптичен носител (CD); 

 Изх. № 190/28.01.2020 г., ДФЗ, Писмо и приложения относно Списък с обществени 

поръчки по образец ведно с приложимите документи, на хартия и ел. носител за 

последното тримесечие на 2019 г.; 

 Изх. № 191/06.02.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно оттегляне на проектно 

предложение вх.№BG06RDNP001-19.270-0005 по процедура  с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.270 (първи прием); 

 Изх. №192/07.02.2020 г., МЗХГ,  относно Годишен доклад за отчитане изпълнението на 

СВОМР по подмярка 19.2  за 2019 г.; 

 Изх. № 193/14.02.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно уведомяване за приключена 

оценка на проектни предложения по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.270 

МИГ АЙТОС-МЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ (първи прием); 

 Изх. № 194/18.02.2020 г.,МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно  приключена оценка на проектни 

предложения по процедура с  код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 (втори прием); 

 Изх. № 195/18,02,2020 г.,Община Айтос, Писмо относно предварително одобрение на 

проектно предложение по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.226 (втори 

прием) по мярка 7.2. към СВОМР на МИГ-Айтос; 
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 Изх. № 196/19.02.2020 г.,Агенция за обществените поръчки",  Справка по образец 

относно Обобщена информация по чл. 230, ал.1, т.7 от ЗОП подадена чрез ел.подпис 

през платформа на АОП; 

 Изх. № 197/20.02.2020г., МЗХГ, Писмо относно обявяване на прием по процедура с 

втори краен срок за прием на проекти по мярка 6.4.1 от СВОМР на МИГ-Айтос; 

 Изх. № 198/21.02.2020 г., „Бенони“ ЕООД, с. Лясково, Община Айтос, Писмо относно 

предварително одобрение на проектно предложение с номер в ИСУН 2020 

BG06RDNP001-19.331-0001 по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.331; 

 Изх. № 199/21.02.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно  приключена оценка на проектни 

предложения по процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.331; 

 Изх. № 200/16.03.2020 г., ДФЗ, относно Списък с планирани обществени поръчки за 

2020 г. за предварителен контрол; 

 Изх. № 201 -1/16.03.2020 г., Български пощи, Писмо относно  потвърждаване на салдо; 

 Изх. № 201/19.03.2020 г.,ДФ“З“, МЗХГ, Писмо относно приключена оценка на 

проектни предложения по процедура с код в ИСУН - BG06RDNP001-19.333; 

 Изх. № 202/23.03.2020 г.,МЗХГ, Писмо относно актуализиране на ИГПП за 2020 г.  

 Изх. № 203/23.03.2020 г., МЗХГ, Писмо относно промяна на трети краен за прием на 

проекти по мярка 7.2.; 

 Изх. № 204/27.03.2020 г., МЗХГ, Покана за определяне на наблюдатели по процедура с 

код в ИСУН  BG06RDNP001-19.270 (втори краен срок)  по мярка 6.4.1; 

 Изх. №205/07.04.2020г.,Община Айтос, Писмо относно представяне на доп. 

информация и разяснение във връзка с проектно предложение по първи прием по мярка 

7.2. от СВОМР; 

 Изх. № 206/07.04.2020 г., МЗХГ, Писмо относно уведомяване за започване на 

процедура по прием на проекти по мярка 7.5. от СВОМР; 

 Изх. № 207/10.04.2020 г., ОД – Варна на ДФЗ, Писмо относно представяне на доп. 

информация и документи относно проведена процедура  по мярка 7.2 (първи прием) от 

СВОМР; 

 Изх. № 208/10.04.2020 г., МЗХГ, Писмо относно покана за наблюдатели по процедура 

по мярка 4.2.1 – втори прием; 

 Изх. № 209/10.04.2020 г., ДФЗ, Писмо относно представяне на документи и 

допълнителни разяснения относно заявка за плащане за 4-то тримесечие на 2019 г.; 

 Изх. № 210/21.04.2020 г.,„Ангелика – 81“ ООД, Писмо относно посещение на място във 

връзка с проектно предложение по мярка 6.4.1, включващо СМР; 

 Изх. № 211/27.04.2020 г., ДФЗ, Писмо относно представяне на допълнителни 

документи по Заявка за авансово плащане за 2020 г.; 

 Изх. № 212/27.04.2020 г., ДФЗ, Писмо относно Списък с ОП и приложения за първо 

тримесечие 2020 г.; 

 Изх. № 213/28.04.2020 г., МЗХГ, Писмо за предоставяне на доп. информация изпратено  

чрез ИСУН относно проверка на Насоки за кандидатстване по мярка 7.5.; 

 Изх. № 214/11.05.2020 г., ТД НАП, Писмо относно документи за коригиране на 

декларация образец  6; 

 Изх. № 215/11.05.2020 г., МЗХГ, Писмо относно промяна на ИГПП за 2020 г.; 
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 Изх. № 216/01.06.2020 г., ДФЗ, Писмо с  представени допълнителни документи относно 

заявка за плащане за първото тримесечие на  2020 г.; 

 Изх. № 217/08.06.2020 г., „Работилница Билд“ ЕООД, Писмо относно отхвърляне на 

проектно предложение BG06RDNP001-19.270-0013 по процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.270 (втори краен срок); 

 Изх. № 218/08.06.2020 г., „Ангелика – 81“ ООД, Писмо относно уведомяване за 

частично одобрение на заявената БФП на проектно предложение BG06RDNP001-

19.270-0010, процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.270 (втори краен срок); 

 Изх. № 219/09.06.2020 г, МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно уведомяване за приключена 

oценка по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.270 (втори краен срок); 

 Изх. № 220/09.06.2020 г., ОД на ДФЗ – Варна, изпращане на подписан 

Административен  договор BG06RDNP001-19.226-0001-C01/2020 г.; 

 Изх. № 221/12.06.2020 г., ДФЗ, Писмо относно възражение с приложения във връзка с 

частичен отказ за изплащане на суми за 7 бр. публикации; 

 Изх. № 222/22.06.2020 г., Община Айтос,  Писмо относно  осигуряване на код за достъп 

на определен служител на МИГ-Айтос за извършване на мониторинг на проект по 

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG06RDNP001-19.226-0001-C01; 

 Изх. № 223/25.06.2020 г., ДФЗ, Писмо  с приложени документи във връзка със Заявка за 

плащане  №13;  

 Изх. № 224/25.06.2020 г., МЗХГ, Писмо относно изменение на ИГРП за 2020 г. 

 Изх. № 225/25.06.2020 г., МЗХГ, Писмо относно определяне на наблюдатели по 

процедура за подбор на проекти по мярка 7.5. от СВОМР на МИГ-Айтос; 

 Изх. № 226/09.07.2020 г., ЛИДЕР МРЕЖА, относно  писмена позиция; 

 Изх. № 227/15.07.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно уведомяване за приключила 

процедура с код в ИСУН  BG06RDNP001-19.331-S2 , 

 Изх. № 228/15.07.2020 г., „Хелиос милк“ ЕООД, Писмо относно предварително 

одобрение на проектно предложение по процедурас код в ИСУН BG06RDNP001-

19.331-S2 МИГ-Айтос; 

 Изх. № 229/16.07.2020 г., ДФЗ, Писмо относно Списък с обществени поръчки по 

образец за второто тримесечие на 2020 г.; 

 Изх. № 230/20.07.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно провеждане на еднодневно 

обучение на 14.08.2020 г.;  

 Изх. № 231/06.08.2020 г.,АОП, Информация относно обобщена информация по член 

230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2017 г.,  изпратена електронно с код 990198;  

 Изх. № 232/06.08.2020 г.,АОП, Информация относно обобщена информация по член 

230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2018г., изпратена електронно; 

  Изх. № 233/06.08.2020 г., АОП, Информация относно обобщена информация по член 

230, ал.1, т. 7 от ЗОП за 2019 г.,  изпратена електронно;  

 Изх. № 234/10.08.2020 г., „Хелиос Милк“ ЕООД, Писмо за представяне на информация 

и документи по проектно предложение  BG06RDNP001-19.331-0002 във връзка с 

получено Уведомително писмо от ДФЗ, ОД-Велико Търново по процедура с код 

BG06RDNP001-19.331-S2 по мярка 4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти"/втори прием/ от СВОМР на „МИГ-АЙТОС“; 
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 Изх. № 235/17.08.2020 г.,ОД-Велико Търново на ДФЗ, Писмо с представени  документи 

и информация във връзка с процедура BG06RDNP001-19.331-S2 МИГ Айтос Мярка 

4.2.1 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"/втори прием/ 

от СВОМР на „МИГ-АЙТОС“; 

 Изх. № 236/25.08.2020 г.,ДАНС, Уведомление относно определяне на лице за контрол 

съгласно ЗМИП и ППЗМИП; 

 Изх. № 237/31.08.2020 г., Храм „Свети великомъченик Димитрий Солунски‘‘, гр. Айтос 

Декларация за подкрепа във връзка  кандидатстване с проектно предложение пред  ДФЗ 

 Изх. № 238/08.09.2020 г., ОД- Велико Търново на ДФЗ, Писмо относно предствяне на  

допълнителни  документи по процедура BG06RDNP001-19.331-S2,  мярка  4.2.1 втори 

прием; 

 Изх. № 239/08.09.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Община Айтос, Уведомително писмо за 

приключила процедура  по мярка 7.5 – първи прием;  

 Изх. № 240/09.09.2020 г.,МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно Уведомление за провеждане на 

еднодневно обуени  на  02.10.2020 г. в гр. гр.Айтос, община Айтос;  

 Изх. № 241/10.09.2020 г., ДФЗ, Писмо относно и приложения относно отстраняване на 

нередовности по заявка №14; 

 Изх. № 242/14.09.2020 г., ДФЗ, Писмо относно Уведомление за предстояща 

информационна среща на 01.10.2020 г. в с. Пирне; 

 Изх. № 243/23.09.2020 г., Кооперация „ВККЧЗС Аетос“, гр. Айтос ,Удостоверение 

относно издаване на удостоверение, поискано със заявление вх. № 148/23.09.2020 г. 

 Изх. № 244/25.09.2020г., МЗХГ, Заявление относно одобрение на бюджет за 2021 г. с 

приложения; 

 Изх. № 245/29.09.2020 г., Диана Томова, Писмо относно УП от ДФЗ за разяснения по 

процедура първи прием по мярка 4.2.1; 

 Изх. № 246/29.09.2020 г., Николина Дечева, Писмо относно УП от ДФЗ  за разяснения 

по процедура първи прием по мярка 4.2.1; 

 Изх. № 247/29.09.2020 г., Марияна Саваклиева,  Писмо относно УП от ДФЗ за 

разяснения по процедура първи прием по мярка 4.2.1;  

 Изх. № 248/29.09.2020 г., БЕНОНИ ЕООД, Писмо относно УП от ДФЗ  за предоставяне 

на разяснения и документи по проектно предложение  BG06RDNP001-19.331-0001  по 

процедура по BG06RDNP001-331-S1 по мярка 4.2.1; 

 Изх. № 249/06.10.2020 г., Община Айтос, Писмо относно  УП от ДФЗ  за разяснения по 

проектно предложение по мярка 7.2/226 втори прием/ на МИГ Айтос с приложение УП 

на ДФЗ в тази връзка; 

 Изх. № 250/09.10.2020 г., ДФЗ, Писмо с приложения относно УП за разяснения и 

информация по процедура BG06RDNP001-19.331 S1; 

 Изх. № 251/12.10.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно провеждане на публично 

събитие информационна среща на 30.10.2020 г.; 

 Изх. № 252/16.10.2020 г.,ДФЗ, списък ОП за 3-тото тримесечие на 2020 г. с 

приложения; 

 Изх. № 253/27.10.2020 г., ОД-Видин на ДФЗ, Писмо отговор на УП относно процедура 

по прием на проекти  по мярка 4.1.1. на МИГ – Айтос 19.331- S1; 
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 Изх. № 254/30.10.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно провеждане на еднодневно 

обучение на 19.11.2020 г.  и  информационна среща на 20.11.2020 г.; 

 Изх. № 255/03.11.2020 г. Борис Саваклиев, Павлина Йончина, Писмо относно УП от 

ДФЗ за предоставяне на обяснения от оценители по процедура 19.226- S2 ; 

 Изх. № 256/03.11.2020 г.,Община Айтос, Писмо относно УП за предоставяне на 

документи по проектно предложение проектно предложение BG06RDNP001-19.226 -

0003 по  процедура BG06RDNP001-19.226-S2; 

  Изх. № 257/03.11.2020 г.Община Айтос, Писмо за издаване на удостоверения за 

постоянен адрес на физическите лица – членове на ОС на СНЦ „МИГ-Айтос“ 

 Изх. № 258/12.11.2020 г., ОД- Пазарджик на ДФЗ, Писмо с приложени документи и 

обяснения  в отговор на получено Уведомително писмо по процедура предложение 

BG06RDNP001-19.331- S1; 

 Изх. № 259/16.11.2020 г.,ДФЗ, Писмо относно представяне на документи във връзка с 

писмо за нередовности по заявка за плащане  №15; 

 Изх. № 260/17.11.2020 г., МЗХГ, ДФЗ, Писмо относно провеждане на еднодневно 

обучение на  04.12.2020 г.;  

 Изх. №261/19.11.2020 г. ОД-Велико Търново на ДФЗ, Писмо относно  

Административен договор №  BG06RDNP001-19.331-0002-C01/19.11.2020 г.; 

 Изх. № 262/01.12.2020 г., ДФЗ, МЗХГ, Писмо относно отмяна на планирано за 

04.12.2020 г. еднодневно обучение, поради наложените от М-ра на здравеопазването 

мерки във връзка с епидемичната обстановка в страната; 

 Изх. № 263/04.12.2020 г., Община Айтос, Писмо относно УП от ДФЗ за предоставяне 

на доп. док и разяснения по процедура BG06RDNP001-19.334-S1; 

 Изх. № 264/08.12.2020 г., Николина Дечева, Павлина Йончина, Писмо за представяне 

на разяснения в качеството им на оценители във връзка с получено УП от ОД-Русе на 

ДФЗ по процедура BG06RDNP00119.270- S2; 

 Изх. № 265/09.12.2020„Костов груп“ ЕООД, Писмо относно получено УП от ОД-Русе 

на ДФЗ  във връзка с проектно предложение BG06RDNP001-19.270-0012 по процедура 

BG06RDNP00119.270- S2; 

 Изх. № 266/16.12.2020 г., ОД-Сливен на ДФЗ, Писмо относно представяне на 

документи  и обяснения по  процедура BG06RDNP001-19.334- S1; 

 Изх. № 267/16.12.2020 г.,OД-Русе на ДФЗ, Писмо относно представяне на документи и 

обяснения относно процедура BG06RDNP00119.270- S2; 

 Изх. № 268/17.12.2020 г., ОД-Разград на ДФЗ, Писмо относно подписан  

Административен договор  № BG06RDNP001-19.270-0004-C01/17.12.2020 г. 

 Изх. № 269/ 21.12.2020 г., ОД-Разград на ДФЗ , Писмо относно Заявление за профил по 

образец към Административен договор № BG06RDNP001-19.270-0004-C01/17.12.2020г. 

 

Входящи писма: 

 Вх. № 123/22.01.2020 г., Министерство на финансите, Писмо относно съгласуване на 

проект на насоки по мярка 7.5 от СВОМР на МИГ-Айтос; 

 Вх. № 124/24.01.2020 г., МЗХГ, Писмо относно определяне на наблюдатели по 

процедура за прием на проекти по мярка 4.1.1 от СВОМР на МИГ-Айтос; 
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 Вх. №125/27.01.2020 г. ДФЗ, Решение относно одобряване на Заявка за междинно 

плащане №11/3-то тримесечие/ 2019 г.; 

 Вх. № 126/06.02.2020 г.,„ИВ ВАН АУТО“ ЕООД, ЕИК 200959338, Заявление за  

оттегляне на проектно предложение № BG06RDNP001-19.270-0005 по процедура 

BG06RDNP001-19.270; 

 Вх. №127/20.02.2020 г., Български пощи, Писмо относно  сключване на договор за 

куриерски услуги; 

 Вх. №128/20.02.2020 г.,МЗХГ, Писмо относно одобряване на Годишен доклад по 

подмярка 19.4 за 2019 г. на МИГ-Айтос; 

 Вх. №129/02.03.2020 г., МЗХГ, Заповед за одобряване на Бюджет за 2020 г. на МИГ-

Айтос ; 

 Вх. №130 /25.03.2020 г.,МЗХГ, Писмо за одобрение на Годишен доклад по подмярка 

19.2. за 2019 г.; 

 Вх. №131/27.03.2020 г.,МЗХГ, Доклад от участие на наблюдатели в процедура по 

прием на проекти по мярка 4.1.1 (първи прием) от СВОМР на МИГ-Айтос; 

 Вх. №132/01.04.2020г., ДФЗ, Писмо относно нередовности в заявка за плащане №12 

/четвърто тримесечие/ 2019 г.; 

 Вх. № 133/06.04.2020 г., ДФЗ , Писмо за предствяне на допълнителни разяснения по 

първи прием на проекти по мярка 7.2 от СВОМР; 

 Вх. №134/14.04.2020 г., ДФЗ, Писмо относно констатирани  нередовности в заявка за 

авансово плащане; 

  Вх. № 135/21.04.2020 г., ДФЗ, РА- Ямбол, Писмо относно подновяване на 

застрахователни полици; 

 Вх. № 136/21.05.2020 г., ДФЗ, Писмо относно нередовности относно заявка за плащане 

за първо тримесечие на 2020/№13; 

 Вх. № 137/04.06 .2020 г., ДФЗ,Решение относно одобрение на изплащане на финансова 

помощ  по Заявка за плащане №12; 

 Вх. № 138/04.06.2020 г., ДФЗ, Решение относно одобрение за изплащане на авансова 

помощ за 2020 г.; 

 Вх. №139/05.06..2020 г., ДФЗ, Писмо относно Заповед за одобрение на процедура 

мярка 7.2. първи прием и свързани документи; 

 Вх. № 140/05.06 .2020 г.,ДФЗ ОД- Варна, Писмо относно 3 броя административни  

договори по мярка 7.2 първи прием; 

 Вх. №141 /08.06.2020 г., ДФЗ, Писмо относно копие от писмо за връщане на Община 

Айтос на Запис на заповед от 06.03.2019 г. 

 Вх. №142/22.06.2020 г., ДФЗ, Писмо относно  нередовности 

 Вх. №143 /07.08.2020 г.ДФЗ, Писмо относно  разяснения по процедура с код в ИСУН -  

BG06RDNP001-19.331-S2  МИГ-Айтос; 

 Вх. № 144/14.08 .2020 г., Хелиос милк” ЕООД, Писмо относно  представяне на 

документи , изискани от ДФЗ във връзка с  процедура с код в ИСУН -  BG06RDNP001-

19.331-S2  МИГ-Айтос; 

 Вх. № 145/03.09 .2020 г.ДФЗ, Писмо относно нередовности по заявка за плащане за 

второ тримесечие на 2020/№14; 
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 Вх. №146 /03.09.2020 г.„Хелиос милк“ ЕООД, Допълнителни  обяснения във връзка с 

процедура 4.2.1 – втори прием; 

 Вх. № 147/17.09 .2020 г.ДФЗ , Решение относно жалба срещу финансова корекция по 

Заявка за плащане №12  

 Вх. №148 /23.09 .2020 г. Кооперация „ВККЧЗС АЕТОС“, Заявление с искане за 

издаване на удостоверение относно участието на Ганчо Пенчев Пенчев в ОС на „МИГ-

Айтос“, за попълване на служебно досие при заявителя.  

 Вх. №149/29.09.2020 г., ДФЗ – ОД- Добрич, Писмо относно представяне на  разяснения 

и информация по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.331 -S1; 

 Вх. № 150/05.10.2020 г., ДФЗ, УП относно разяснения и информация по проектно 

предложение по мярка 7.2 ; 

 Вх. № 151/09.10.2020 г. „Бенони“ ЕООД , Писмо относно представяне на  документи  

във връзка с УП от ДФЗ; 

 Вх. №152 /12.10..2020 г., Община Айтос, Писмо относно представяне на документи  във 

връзка с УП от ДФЗ; 

 Вх. №153/27.10.2020 г., ДФЗ ОД- Видин, Уведомително писмо относно разяснения  и 

информация по процедура 19.333-S1 по мярка 4.1.1; 

 Вх. № 154/03.01.2020 г., ДФЗ, ОД – Пазарджик, писмо относно разяснения и 

информация по проектно предложение по мярка 7.2 ( втори прием); 

 Вх. №155/05.11.2020 г.,Община Айтос, Писмо с приложения относно удостоверения за 

постоянен адрес на членовете на ОС на СНЦ „МИГ-Айтос“; 

 Вх. № 156/06.11.2020 г., Община Айтос, Писмо относно допълнителна информация и 

документи по проектно предложение по мярка 7.2 ( втори прием); 

 Вх. №157/10.11.2020 г., ДФЗ, Писмо относно искане за представяне на допълнителни 

документи  по заявка за плащане  №15; 

 Вх. №158/11.11.2020 г., ДФЗ, Писмо относно  Заповед за одобрение и административни 

договори  по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.331 –S2; 

 Вх. № 159/13.11.2020 г.,ДФЗ, Писмо относно изплащане на финансова  помощ /Заявка 

за междинно плащане №13/2020 г./ 

 Вх. № 160/19.11.2020 г., ДФЗ, Писмо относно Решение за изплащане на авансова 

помощ 03; 

 Вх. №161/03.12.2020 г.,ДФЗ, ОД- Враца, относно Уведомително писмо за представяне 

на документи по  процедура по мярка 7.5 ( първи прием) 

 Вх. № 162/08.12.2020 г., ДФЗ, Уведомително писмо относно предоставяне на  

разяснения по процедура BG06RDNP001-19.270- S2; 

 Вх. № 163/16.12 .2020 г., Община Айтос, Писмо относно предоставяне на  разяснения и 

информация във връзка с УП  от ДФЗ по процедура 19.334 -S1 

 Вх. № 164/1612.2020 г., ДФЗ, Писмо относно Заповед за одобрение, с приложени  3 

екземпляра от административен договор по процедура BG06RDNP00119.270 -S1 с 

„Дюлгер груп“ ЕООД 
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14.Приложения

 

 Таблици от №1 до № 14 – попълнени. 

 Електронен носител CD, съдържащ доклада и приложените таблици, вкл. във формат 

MS Excel 

  

15.03.2021 г.     Подпис:  

Стоян Стоянов  

Председател на УС на СНЦ „МИГ – Айтос” 

 

 

Заличена информация на 
основание ЗЗЛД 
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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 22 5 22 5 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  32 22 5 22 5 0 0 0 0 
 

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 

 

19 327 

 

20 078 0 0 
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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 

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 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

(брой) 

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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

колона 15 

разделена на 

колона 2 

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

Мярка 4.1  „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 
стопанства“ 

4 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2  „Инвестиции 
в преработка /маркетинг 
на селскостопански 
продукти“ 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 50% 0 0 0 

Мярка 6.4  „Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

7 6 13 9 9 9 9 1 1 1 1 14.28% 0 0 0 

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

7 0 3 1 3 1 3 1 1 1 1 14.28% 0 0 0 

Мярка 7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 

туристическа 
инфраструктура 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 21 11 21 15 17 15 17 3 3 3 3 14.28% 0 0 0 

Забележка: В Брой одобрени заявления от МИГ не са включени резервните ПП.               
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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“ 

398856.81 199428.4 50 398856.81 199428.4 398856.81 199428.40 0 0 0 

Мярка 4.2  „Инвестиции в 
преработка /маркетинг на 
селскостопански 

продукти“ 

393264.00 196632.00 50 393264.00 196632.00 393264.00 196632.00 194650.00 97325.00 0 

Мярка 6.4  „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 
дейности“ 

982401.73 710826.30 75 1128062.27 820071.71 1130658.33 820071.71 180500.00 135375.00 0 

Мярка 7.2 Инвестиции в 
създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

0 0 0 390517.84 390517.84 390517.84 390517.84 334957.38 279535.86 0 

Мярка 7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 
туристическа 
инфраструктура 

194250.00 194250.00 100 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 0 0 0 

Общо: 1968772.54 1301139.70   2504950.92 1800905.95 2507553.98 1800899.95 710116.38 512245.86 0 
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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 

субсидият

а за целия 

период 

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 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключен

и 

договори 

ОСТАТЪК 

Процен

т на 

одобрен

ие 
Изплатена 

субсидия 
колона 2 

минус колона 

11 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

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

Мярка 4.1  „Подкрепа за 
инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

200 000 398856.81 398856.81 199428.41 199428.41 199428.41 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2  „Инвестиции 
в преработка /маркетинг 
на селскостопански 
продукти“ 

200 000 393264.00 393264.0 196632.00 196632.00 196632.00 194650.00 97325.0 97325.00 102675.00 48.66% 0 

Мярка 6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

933 745 1811697.04 1130658.33 820071.71 1130658.33 820071.71 180500.00 135375.00 135375.00 798370.00 14.50% 0 

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура 

1400000 1115457.88 1115457.88 1115457.88 1115457.88 1115457.88 334957.38 279535.86 279535.86 1120464.14 19.97% 0 

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

200 000 194250 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 0 0 0 0 0 0 

Общо: 2 933 745 3913525.73 3232487.0 2525840.00 2836426.62 2525840.00 710107.38 512235.86 512235.86 2 421 509.14 17.46%   
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 2020  

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 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

(брой) 

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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
колона 15 

разделена 

на колона 2 

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 10 17 13 13 13 13 2 2 2 2 15.38% 0 0 0 

Приоритет 2: 
Подобряване и 
развивитие на жизнената 
среда и качеството на 
живот и интегрирано, 
устойчиво и ефек тивно 

оползотворява не на 
природните и култур ни  
ресурси на територията 
на МИГ  Айтос 

8 1 4 2 4 2 4 1 1 1 1 12.50% 0 0 0 

Общо: 21 11 21 15 17 15 17 3 3 3 3 14.28% 0 0 0 

Забележка: В Брой одобрени заявления от МИГ не са включени резервните ПП.               
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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; 

2 0 0 199428.41 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 
стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 
приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на 

риска на стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 
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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; 

0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им; 

0 0 0 0 0 0 

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;  

0 0 0 0 0 0 

5B 
Повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското стопанство 
и хранително-вкусовата промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

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; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането 
на въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

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; 
7 1 0 682698.13 135375.00 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

5 1 0 
821448.42 

279535.6 0 

6C 
Подобряване на достъпа до информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ), 
използването и качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони  през отчетния период 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет 

на 

субсидият

а за целия 

период 

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 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрени

е 
Изплате

на 

субсиди

я колона 2 

минус 

колона 11 

колона 

11 

разделен

а на 

колона 2 

1 2 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 1774522.54 1920192.08 1 216 132.12 1 920 192.08 1 216 132.12 375150.00 232700.00 232700.00 1101045.00 17.45% 0 

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

интегрирано, устойчиво и 
ефек тивно оползотворява 
не на природните и 
културни  ресурси на 
територията на МИГ  
Айтос 

1600000 194250 584767.84 584767.84 584767.84 584767.84 334957.38 279 535.86 279535.86 1265042.14 17.47% 0 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони през отчетния период 

 

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 

Изплате

на 

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 

2603956.45 1728962.16 50 - 75% 1920192.08 1 216 132.12 1 920 192.08 1 216 132.12 375150.00 232700.00 0 

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 

1309707.88 1309707.88 100% 1309707.88 1309707.88 1309707.88 1309707.88 334957.38 279 535.86   

Общо: 3913664.33 3038670.04   3229899.96 2525840.00 3229899.96 2525840.00 710107.38 512235.86 0 

 

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 
 

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 

0 0 

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 

0 0 

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 

производителите и организации и 
междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

 

Брой 1             
 

0 
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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 

0 0 

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)  

0 0 

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) 

0 0 

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)  

0 0 

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)  0 0 

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)  

0 0 

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)  

0 0 

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 

5A 
Повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското 
стопанство  

Обща подпомогната 
площ (ха)  
(Отнася се за площта, 
обхваната от 
инвестиции за 
напояване) 

0 0 
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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) 

0 0 

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) 

0 0 

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) 0 0 

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) 

0 0 

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) 0 0 
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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 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 

одобрение 

Брой договори с 

изплатена субсидия  

Процент 

на 

изплащ

ане 

(брой) 

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. 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период  

от скл. на 
спораз. 

колона 

15 

разделен

а на 

колона 2 

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

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 8 1 4 2 4 2 4 1 1 1 1 12.50% 0 0 0 

МИГ 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 4 
1 4 2 4 2 4 1 1 1 1 25% 0 0 0 

НПО 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

ЧАСТНИ 13 10 17 13 13 13 13 2 2 2 2 15.38% 0 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

  
2 2 2 2 2 2 1 1 1 1   0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата 

форма) 

13 7 14 10 10 12 12 1 1 1 1 7.69% 0 0 0 

Физическо лице   1 1 1 1 1 1 0 0 0 0   0 0 0 

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ   
9 16 12 12 12 12 2 2 2 2   0     

Друго (ако е 

приложимо)   
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 21 11 21 15 17 15 17 3 3 3 3 14.28% 0 0 0 

Забележка: В Брой одобрени заявления от МИГ не са включени резервните ПП. 
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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/ 

ПОЛУЧАТЕЛ

И 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

субсидията 

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 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

Процент 

на 

одобрение 
Изпла

тена 

субсид

ия колона 2 минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

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

от ЕЗФРСР                           

 

ПУБЛИЧНИ 1 600 000 1 309 707.88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 334957.38 279535.86  279 535.86      1 320 464. 1460 17.47% 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен 
орган/ община 1 600 000 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 1 309 707. 88 334957.38 279535.86  279 535.86      1 320 464.14 17.47% 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 1 333 745 2603956.81 1 728 962.16 1 920 192.08 1 216 132.12 1920192.08 1 216 132.12 375 150.00 232 700.00 232 700.00 1101045.00 17.44% 0 

Малко или 

средно 
предприятие 

 
394 550.00 197 275.00 394 550.00 197 275.00 394 550.00 197 275.00 194 650.00 97 325.00 97 325.00 н/п   0 

Микропредприя
тие (Моля, 
отбележете и 
юридическата 
форма) 

1 333 745 2010450 1 432 208.76 1 326 685.27 919378.72 1 326 685.27 919378.72 180 500.00 135 375.00 135 375.00 1198370.00 10.15% 0 

Физическо лице   198 956. 81 99 478. 40 198 956, 81 99 478. 40 198 956.81 99 478.40 0 0 0 н/п 0 0 

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 н/п 0 0 

Лице, 
регистрирано 
по ТЗ 

  2 405 000.00 1 629 483.76 1721235.27 1116653.72 1721235.27 1116653.72 375150.00 232700 232700 н/п   0 

Друго (ако е 
приложимо)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от 

ЕЗФРСР: 
2 933 745 3 913 664.69 3 038 670.04 3229899.96 2525840.00 3229899.96 2525840.00 710 107.38 512235.86 512 235.86 2421509.14 17.46% 0 

 

 

 



 

 

61 

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 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулирано 

заявление 

Мотив 

за 

отхвър

ляне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

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 

Изплате

на 

субсид

ия 

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

Мярка 4.1  
„Подкрепа за 
инвестиции в 
зем. 

стопанства“ 

ХЕЛИОС 
МИЛК 
ЕООД 

Закупуване на 
земеделска 
техника и 
оборудване за 
кравеферма 

199 900.00 50 199 900.00 99 950.00 нп нп 199 900.00 99 950.00 0 0 0 

Шефика 
Мехмед 
Шаиб 

Закупуване на 

земеделска 
техника и 
оборудване  за 
отглеждане на   
животни 

198 956.81 50 198 956.81 99478.41 нп нп 198 956.81 99 478.41 0 0 0 

Мярка 4.2  
„Инвестиции 
в преработка 
/маркетинг на 
селск.продукт
и“  

Бенони 

ЕООД 

Технологично 
оборудване за 
Винарска изба 

"Бенони", етап 1 198 614.00 50 198 614.00 99 307.00 

нп нп 

198 14.00 99 307.00 

0 0 0 

ХЕЛИОС 
МИЛК 
ЕООД 

Модернизация на 
млекопреработвате
лно предприятие 194 650.00 50 194 650.00 97 325. 00 

нп нп 
194650.00 97 325.00 

 
 

194650.00 97 325.00 
0 

Мярка 6.4  
„Инвестиции 
в подкрепа на 
неземеделски 

дейности“ 

ЮХА-81 
ЕООД 

Инвестиция в 
машини и 
оборудване във 

фирма „Юха-81“ 
ЕООД град Айтос 

нп 75 122 005.63 
  

91 504.22 

 
нп нп 122005.63 

  
91 504.22 

 
0 0 0 

Индивидуа
лна 
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 

нп 75 122 242.02 91 681.52 нп нп 122 242.02 91 681.52 0 0 0 
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ДЖИ ЕС 
КАР ООД 

Подобряване на 
производствения 
капацитет на 
„ДЖИ ЕС КАР“ 
ООД чрез 
закупуване на 

оборудване за 
автосервизна 
дейност и 
автомивка 

нп 75 82 099.10 61 574.33 нп нп 82 099.10 61 574.33 0 0 0 

 

ДЮЛГЕР 
ГРУП 
ЕООД 

Пускане в 
експлоатация на 
цех за 
производство на 

мебели 

нп 75 180 500.00 135 375.00 нп нп 180 500.00 135 375.00 180 500.00 135 375.00 0 

ИВ ВАН 
АУТО 
ЕООД 

Ремонт и 
реконструкция на 
склад за авточасти 
и Хоби Сервиз в 
гр. Айтос 

нп 75 0.00 0.00 
оттеглен

о 
 

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 

нп 
 

75 
41 274.30 30 955.73 нп нп 41 274.30 30 955.73 0 0 0 

Модул 
ЕООД 

Модернизиране на 
производството на 
Модул ЕООД гр. 
Айтос 

нп 
 

75 
124 301.82 93 226.36 нп нп 124 301.82 93 226.36 0 0 0 

 

Амбулатор
ия за 
индивидуал
на практика 

за първична 
помощ по 
дентална 
медицина  - 
Д-р Стоян 
Канев 

Съвременна 
дентална медицина 
в град Айтос.* 

189 991.20 75 0.00 0.00 нп нп 0 0 0 0 0 

 
АНГЕЛИК
А - 81 ООД 

Изграждане на 

производствена 
сграда и 
закупуване на 
машини за 
производство на 

165 228.00 75 165089.40 123 817.05 нп нп 165 089.40 123 817.05 0 0 0 
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PVC и алуминиева 
дограма 

 

СЕ БЕ ГИН 
- 
АМБУЛАТ
ОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛ
ИЗИРАНА 
ИЗВЪНБО
ЛНИЧНА 
МЕДИЦИН
СКА 
ПОМОЩ 
ПО 

АКУШЕРС
ТВО И 
ГИНЕКОЛ
ОГИЯ 
ИНДИВИД
УАЛНА 
ПРАКТИК
А  ЕООД 

"Закупуване на 
специализирана 
медицинска 
техника за кабинет 
на доктор-

гинеколог" 

103 900.00 50 103900.00 51 950.00 нп нп 103 900.00 51 950.00 0 0 0 

 
Бенони 
ЕООД 

Предприемачески 
услуги в сектор 
строителство  в 
община Айтос** 

146 687.25 75 0 0 нп нп 0 0 0 0 0 

 
КОСТОВИ 
ГРУП ООД 

Закупуване на 
машини за 
производство на 

бисквити 

186 650.00 75 186 650.00 139 987.50 нп нп 186 650.00 139 987.50 0 0 0 

 

Работилниц
а билд 
ЕООД 

Иновативни 
услуги в областта 
на строителството 

189 945.28 75 0 0.00 
Отхвърл

ено 

Предста
веният 
БП  не 
може да 
докаже 
иконом
ическа 

жизнес
пособно
ст на 
проекта 
и 
дружест
вото за 
5 

годише
н 
период, 

0 0 0 0 0 
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не 
показва 
по 
категор
ичен 
начин 

подобря
ване на 
дейност
та на 
кандида
та, 
както и 
постига
нето на 

посочен
ите в 
БП 
показат
ели, 
съгласн
о 
изисква

нията 
на УК 

Мярка 7.2 
Инвестиции в 
създ., подоб. 
или 
разширяванет
о 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/" 

нп нп нп нп нп нп нп нп 334957.38 279 535.86 0 

Община 
Айтос 

“Реконструкциия и 
рехабилитация на 
тротоарни 
настилки на улици 
в гр.Айтос” 

нп нп нп нп нп нп нп нп 0 0 0 

Община 
Айтос  

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

нп 100 390 517.84 390 517.84 нп нп 390 517.84 390 517.84 0 9 9 

Мярка 7.5 
Инвестиции 
за публично 
ползване в 

 

 
Община 
Айтос  

„Вътрешно 

преустройство на 
кафе-аперитив в 
партерния /първи/ 

194 250.00 100 194250.00 194 250.00 нп нп 194 250.00 194 250.00 0 0 0 
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Забележка: ПП, отбелязани в сиво са одобрени от МИГ, но за тях не достигат финансови средства.Те са включени в резервния списък. 
 

 

 

В  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инфрастр-ра 
за отдих, 
туристическа 
инфраструкту
ра 

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 

Общо:   
 

1 968 772.54 
 

2504950.92 

 

1800899.96 
нп нп 2504950.92 1800899.96 710107.38 512235.86 0 
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Таблица 14: Специфични индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на МИГ - Айтос, включително брой създадени работни места 

 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 г. 

Постигнато 

за 2020 г. 

От скл. на 

Споразумениет

о  

%  Източник на данни 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по Стратегията Брой 21 3 3 14.28% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 43 11 21 48.83% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой на одобрените заявления* Брой 38 15 17 44.73% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Стойност на одобрените заявления** Лева 4 100 000 710 107.38 710 107.38 17.31% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой на сключените договори Брой 21 3 3 14.28% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Стойност на сключените договори Лева 2 933 745 512235.86 512235.86 24.20% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Стойност на изплатените проекти Лева 2 933 745 0.00 0.00 0% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой бенефициенти, подпомогнати по Стратегията Брой 17 3 3 17.64% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой реализирани иновации в стопанския сектор Брой 2 0 0 0% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Общ брой дейности, свързани с подпомагане на 

уязвими групи и маргинализирани общности 
Брой 2 2 4 200% 

Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой  предприятия от Аграрен сектор, с въведена 
модернизация и / или иновация 

Брой 2 0 0 0% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

Брой консултации, организирани или осъществени 

от МИГ 
Брой 120 17 123 102.50% Отчети МИГ - Айтос 

Брой дейности за популяризиране на Стратегията Брой 18 7 28 155.55% Отчети МИГ - Айтос 

Дял от населението на територията, което се ползва 

от проектите по Стратегията 
% 65% 0% 0% 0% 

Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос, НСИ 

Въздействие Създадени работни места Брой 32 0 0 0% 
Мониторинг,  База данни 

МИГ - Айтос 

 

Забележка:  *В индикатор „Брой на одобрени заявления“ е посочен броя на одобрените зявления от МИГ 

                       *В индикатор "Стойност на одобрените заявления" е посечена сумата на одобрените заявления от ДФЗ  
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