
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА  НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА  ВОМР  НА  „МИГ-АЙТОС“ 

 

На 08.04.2021 г. „МИГ –Айтос“ получи възможност за усвояване на допълнителен 

финансов ресурс за изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие. Допълнителната финансова подкрепа е свързана с увеличение на бюджета за 

дейностите по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие” със 799 000 лев. и със 114 000 лв. по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“от ПРСР 2014-2020 г. 

Допълнителните средства за увеличение на бюджета на СВОМР се предоставят във 

връзка  с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета 

от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с 

подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 

2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 

1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 г. и 2022 г. и 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и разпределението на това 

подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

 

В свое решение УС на МИГ-Айтос (Протокол от 27.04.2021 г.) предлага следния вариант 

за разпределение на допълнителните финансови средства и мотивирано обосновава 

своето предложение за промяна на СВОМР, включващо 

1.Промяна в раздел 6.  Финансов план  

2.Промяна в раздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка 

 

Обосновка и мотиви: 

По т.1: 

1.1.Допълнителни средства в размер на  138 835,55 лева се планират за стопанския 

сектор в бюджета на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“. Допълнителната финансова подкрепа е въз основа на отчетения висок 

интерес на местната общност към мярка 6.4.1 и слабия интерес към мярка 4.1.1 и 

мярка 4.2.1. По мярка 6.4.1 са реализирани два приема. МИГ е одобрила 9 (девет) 

проектни предложения, с одобрена БФП в размер на820 071.71лева. Остатъчният 

ресурс от 113 673.29 лева е крайно недостатъчен да отговори на интереса на 

местната общност. По мярката са налични проектни предложения в списък с 

резервни предложения след проведените приеми и оценки, и одобрени процедури 

от ДФЗ. Наличието на проектни предложения в резервен списък е показател за 

ключовия характер на инвестиционната подкрепа към такъв тип проектни 

дейности и по-висока потребност от инвестиране на публичен ресурс в подкрепа 

на бизнеса. Тази промяна очакваме да доведе до постигане в по-кратки срокове на 

допълнителни ефекти от проектните дейности, за по-високо изпълнение на 

заложените по мярката индикатори от СВОМР и усвояване на средствата.  

 

1.2.Допълнителни средства в размер на 660 164,45 лева се планират бюджета на  

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 



всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проекти свързани с 

подобряване на публичната инфраструктура на територията на община Айтос. 

Подобряване качеството на живот на местната общност безспорно е свързано с 

достъпна публична инфраструктура. Проучването и анализа на въздействието на 

стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос върху местните общности (в т.ч. върху 

социално уязвимите групи , попадащи в обхвата на интервенциите на мерките от 

СВОМР), проведено през 2020г. (http://mig-aytos.com/bg/izdaniya-4.html) показва, 

че най-съществените сфери, в които се очаква положително въздействие от 

стратегията са: подобряване облика на населените места (28.1%), социални и 

здравни услуги (18.5%) и сферата на културата чрез подкрепа на читалищата 

(15.1%). Община Айтос я заявила  инвестиционните си намерения към настоящия 

момент и наличие на проектна готовност с писмо с вх. № 200/26.04.2021 г. 

При допълнително финансиране за създаването, подобряването или 

разширяването на малка по мащаби инфраструктура ще се генерират ползи за по-

голяма част от населението на Община Айтос, като могат  бъдат решени и важни 

социално икономически и урбанистични проблеми, за които особено в 

динамичната ситуация, причинена от сътресенията около Covid-19, не достигат 

финансови средства. При наличие на повече инвестиции в публичния сектор до 

голяма степен биха се изравнили и различията в социално-икономическото 

развитие между град Айтос и заобикалящите го села.  

 

1.3. Увеличаване на  размера на Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от 

ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4),  със сумата от 

114 000 лева във връзка с удължаване на срока за изпълнение  на  СВОМР  до юни 

2025 година. 

1.4. Промени в размера на финансиране в стойността и относителния дял по  

мерки, съобразно увеличението в бюджета. 

1.5. Промяната не противоречи на приоритетите на стратегията и са спазени 

условията, които са били предмет на оценка.  

По т.2 : 

2.1.Увеличението на бюджета е отразено и в изходните индикатори и в 

индикаторите за резултат. 

Правно основание по т.1 и 2: 

Чл. 10 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие № РД50-146/21.10.2016 година и член 39,т.1 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 година на МЗХ. 

  



1. Промяна в  раздел 6. Финансов план  : 

Съществуващ текст        Предложение за промяна  

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

Лева % 

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.1.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства 200 000,00 6,82 

4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
200 000,00 6,82 

6.4.1 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности 
933 750,00 31,83 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряванео или 

разширяването на всички видов малка по мащаби 

инфраструктура 

1 400 000 , 00 47,72 

7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

 200 000,00 6,82 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансираи от ЕЗФРСР) 

    

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на 

мяркат

а 

Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

Лева    % 

 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
  

4.1.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства 200 000,00 5,36 

4.2.1 
Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 
200 000,00 5,36 

6.4.1 
Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности 
1 072 580,55 28,73 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряванео или 

разширяването на всички видов малка по мащаби 

инфраструктура 

2 060 164,45 55,19 

7.5 

Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура 

 200 000,00 5,36 

 

Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но 

са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 

(финансираи от ЕЗФРСР) 

    



  НЕПРИЛОЖИМО     

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финасирани отОПОС (ЕФРР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ПМДР(ЕФМДР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
 2 933 745,00 100 % 

  

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на 

сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

977 915, 00 25% 

 

  НЕПРИЛОЖИМО     

  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент 

(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

    

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финасирани отОПОС (ЕФРР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  Мерки, финансирани от ПМДР(ЕФМДР)     

  НЕПРИЛОЖИМО     

  
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР: 
3 732 745,00 100 % 

  

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие (25 на 

сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, 

включващи разходите по подмярка 19.2 и 

подмярка 19.4) 

1 091 915,00 

 

22,63% 

 
 

 

 

 

 



6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 

Съществуващ текст         Предложение за промяна 

 

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  Мярка 19.2 

"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие. 

 

Чрез Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет 200 000 лева 

/6,82%/ ще се цели постигането на Специфична цел 1.1: Подобряване на общата 
ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства и 

насърчаване на колективни инвестиции. 

Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на 
предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително къси 

вериги на доставка.  За мярката са отделени 200 000 лева или 5,82 %  от средствата 

по Стратегията 
 

Към постигането на Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и 

развитие на неземеделски бизнес са насочени най – голям ресурс 933 745,00 лева 

или 31,38 % от средствата, които ще подпомогнат неземеделския бизнес и 
разнообразяването на местната икономика по мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности. 

 
За постигането на Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и на 

услугите за местните общности, чрез мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ са отделени 1 400 000 лева или 47,72 % от средствата. 
 

Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно 

използване на местните ресурси ще бъде реализирана с помощта на Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ и 200 000,00 лева /6,82 %/. Общо по Приоритет 2 на Стратегията 

са отделени 1 600 000,00 лева или 54,54 % от средствата. 

 

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

населението са насочени общо 1 472 580,55   лева или 39,45 % от средствата по  

Мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие. 

 

Чрез Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, с бюджет 200 000 лева 

/5,36%/ ще се цели постигането на Специфична цел 1.1: Подобряване на общата 
ефективност, конкурентоспособност и устойчивост на земеделските стопанства 

и насърчаване на колективни инвестиции. 

Насърчаване създаването, развитието и подобряване на цялостната дейност на 
предприятия от хранително-преработвателната промишленост, включително 

къси вериги на доставка.  За мярката са отделени 200 000 лева или 5,36 %  от 

средствата по Стратегията 
 

Към постигането на Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и 

развитие на неземеделски бизнес са насочени най – голям ресурс  1 072 580,55 

лева или  28,73% от средствата, които ще подпомогнат неземеделския бизнес и 
разнообразяването на местната икономика по мярка 6.4.1 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски дейности. 

 
За постигането на Специфична цел 2.1: Подобряване на качеството на живот и 

на услугите за местните общности, чрез мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ са отделени  2 060 164,45 лева или 55,19% от средствата. 
 

Специфична цел 2.2: Устойчиво развитие на територията чрез ефективно 

използване на местните ресурси ще бъде реализирана с помощта на Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ и 200 000,00 лева /5,36 %/. Общо по Приоритет 2 на 

Стратегията са отделени 2 260 164,45  лева или  64,55%  от средствата. 

 



2. Промяна враздел 9. Индикатори за мониторинг и оценка 

Съществуващ текст        Предложение за промяна  

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 

работни места: (не повече от 1 страница) 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на данни 

Резултат 

Брой  проекти, 

финансирани по 

Стратегията 

Брой 21 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой подадени 

заявления за 

подпомагане  

Брой 43 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой на одобрените 

заявеления 
Брой 38 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

одобрените заявления 
Лева 4 100 000 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой на сключените 

договори 
Брой 21 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

сключените договори 
Лева 2 933 745 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

изплатените проекти 
Лева 2 933 745 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни 

места: (не повече от 1 страница) 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Източник на данни 

Резултат 

Брой  проекти, 

финансирани по 

Стратегията 

Брой 23 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой подадени 

заявления за 

подпомагане  

Брой 43 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой на одобрените 

заявления 
Брой 38 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

одобрените заявления 
Лева 4 132 745  

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой на сключените 

договори 
Брой 23 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

сключените договори 
Лева 3 732 745 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Стойност на 

изплатените проекти 
Лева 

3 732 745 Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 



Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

Стратегията 

Брой 16 

Източник на данни 

Брой реализирани 

иновации в стопанския 

сектор 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Общ брой дейности, 

свързани с 

подпомагане на 

уязвими групи и 

маргинализирани 

общности 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой предприятия от 

Аграрен сектор, с 

въведена 

модернизация и / или 

иновация 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой консултации, 

организирани или 

осъществени от МИГ 

Брой 120 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой дейности за 

популяризиране на 

Стратегията 

Брой 18 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Дял от населението на 

територията, което се 

ползва от проектите по 

Стратегията 

% 65% 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

Стратегията 

Брой 16 

Източник на данни 

Брой реализирани 

иновации в стопанския 

сектор 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Общ брой дейности, 

свързани с 

подпомагане на 

уязвими групи и 

маргинализирани 

общности 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой предприятия от 

Аграрен сектор, с 

въведена модернизация 

и / или иновация 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой консултации, 

организирани или 

осъществени от МИГ 

Брой 120 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Брой дейности за 

популяризиране на 

Стратегията 

Брой 20 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

Дял от населението на 

територията, което се 

ползва от проектите по 

Стратегията 

% 70% 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 



 

Въздейст

вие 

Създадени работни 

места 
Брой 32 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

 

Въздейст

вие 

Създадени работни 

места 
Брой 32 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

 

Промяна в индикаторите по мерки: 

Съществуващ текст        Предложение за промяна  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид Индикатор 
Мерна 

единица Цел 2023 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката Брой 7 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 7 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ Лева 1 244 994 ,00 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности Брой 4 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на инвестициите в 

туризъм Лева 400 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги Брой 2 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица Цел 2025 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  Брой 9 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 9 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ Лева 1 340 725,69 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности Брой 4 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на инвестициите в 

туризъм Лева 400 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги  Брой 2 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 



Обем на инвестициите в 

нови, не туристически 

услуги Лева 100 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

стопанствата Брой 4 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой реализирани 

иновации – нова услуга 

за територията Брой 2 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 

сферата на техническите 

услуги Брой 4 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Въздейств

ие 

Общ брой създадени 

работни места Брой 17 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

 

Обем на инвестициите в 

нови, не туристически 

услуги Лева 100 000 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

стопанствата Брой 4 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Брой реализирани 

иновации – нова услуга 

за територията Брой 2 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 

сферата на техническите 

услуги Брой 6 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

Въздейств

ие 

Общ брой създадени 

работни места  Брой 17 

Мониторинг База данни 

и отчети МИГ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Съществуващ текст        Предложение за промяна 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2023 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой 7 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 1 400 000 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Брой проекти за 

изграждане/подобряване 

на сгради, свързани с 

предоставяне на услуги 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Изградени или 

ремонтирани детски 

площадки 

Брой  2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални 

услуги с подобрена база 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и 

спортни центрове 
Брой 2 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени културни 

центрове 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие Създадени работни места  Брой 6 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 7 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

2 060 

164.45 

Мониторинг База данни и 

отчети МИГ 

 

Брой проекти за 

изграждане/подобрява

не на сгради, свързани с 

предоставяне на услуги 

Брой 2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Изградени или 

ремонтирани детски 

площадки 

Брой  2 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за социални 

услуги с подобрена база 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени младежки и 

спортни центрове 
Брой 2 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени културни 

центрове 
Брой 1 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 
Създадени работни 

места  
Брой 6 

База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти 



 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 15 000 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти НСИ 

 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 21 000 
База данни и отчети МИГ и 

бенефициенти НСИ 

 


