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2. Списък на съкращенията, включени в доклада 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие 

ЗС Заинтересована страна 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение 

ИТ Информационни технологии 

КВО Колективен върховен орган 

КУО Колективен управителен 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 

РА Разплащателна агенция 

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   

 Идентифицираните групи заинтересовани страни, включени в стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Айтос, са: местна власт, читалища, земеделски 

производители от сектори растениевъдство и животновъдство, микро и малки предприятия от 

ХВП, туризъм, търговия, услуги, неправителствени организации.  

 През oтчетния период, постигнатото пряко въздействие от изпълнението на СВОМР на 

МИГ - Айтос върху заинтересованите лица на територията на МИГ, се определя по броя и 

характера на подадените проектни предложения по процедурите за подбор по стратегията, по 

броя на сключените административни договори и вида на проектните предложения, одобрени 

за финансиране по мерки от стратегията, както и с реализираните  дейностите за информиране 

и консултиране:  

 Обявяване на приеми за кандидатстване с проектни предложения по процедури на 

МИГ  

В периода 12.05.2021г. - 30.106.2021г. СНЦ „МИГ-Айтос" реализира  трети прием 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". По процедурата имаха възможност да кандидатстват за предоставяне на 

безвъзмездна помощ община Айтос, читалища, неправителствени организации. По приема са 

постъпили три проектни предложения от Община Айтос с общ размер на БФП  461 012  лева: 

 BG06RDNP001-19.226-0004, „Обзавеждане и оборудване за читалищата на 

територията на община Айтос“. Планираните инвестици са насочени към  всички 10 

(десет) читалища на територията на МИГ; 

 BG06RDNP001-19.226-0005, проект  „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“  

 BG06RDNP001-19.226-0006, Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 и 

улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“,   

 Сключени административни договори за изпълнение на проекти по мерки от 

стратегията  

МИГ – Айтос сключи  десет административни договори за изпълнение на проекти по 

процедури, приключили през 2019 и 2020 година:   

 един по мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, процедура 

№BG06RDNP001-19.333;   

 шест по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, процедура 

№BG06RDNP001-19.270;  
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 два по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура", процедура №BG06RDNP001-

19.226; 

 един по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура”, процедура №BG06RDNP001-19.334.  

 Дейности по информиране и консултиране   

През отчетния период, за постигане на по-голяма осведоменост на заинтересованите 

страни и популяризиранe на дейностите си, МИГ-Айтос:  

 проведе деветнадесет индивидуални консултации на заинтересовани лица, 

свързани с  ИГРП във връзка с предстоящите приеми на проектни  предложения, 

възможностите за кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и 

др. 

 проведе три едноеднодневния обучения за бенефициенти, кандидати с проектни 

предложения, местни лидери на тема „ Най - често допускани грешки в процеса на 

изпълнение на проекти.Финансови корекции“ 

 поддържа актуална информация за приемите и възможностите за кандидатстване 

на електронната си страница  www.mig-aytos.com и чрез публикации в местната 

преса 

С изпълнението на дейностите през 2021г. МИГ-Айтос успя да обхване по-голямата 

част от зантересованите страни на територията си. В процес на изпълнение са общо 13 

(тринадест) проекта. 

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

В СВОМР на МИГ-Айтос са идентифицирани три основни уязвими групи: самотни 

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

През отчетния период,  постигнатото въздействие върху уязвимите и малцинствени групи 

се изразява в проведените четири еднодневни обучения на тема: „Иновативни модели за 

активиране на участието на социално- уязвимите групи в процеса на прилагане на СВОМР" : 

 17.08.2021 год., НЧ „Пробуда”, с. Мъглен; 

 18.08.2021 год., НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Пещерско; 

 26.08.2021 год., НЧ „Петър Житаров”, с. Караново; 

 17.09.2021 год., НЧ „Пробуда-1925г“, с. Пирне  
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Участниците се запознаха с напредъка в изпълнението на СВОМР, възможностите за 

кандидатстване с проекти, както и с иновативни модели, чрез които подхода ВОМР насърчава 

социалното приобщаване, и как може да бъде направено това на практика. Обученията 

допринесоха за активизиране на местните общности за участие в процеса на прилагане на 

СВОМР и развитие на  местен капацитет.  

 МИГ-Айтос сключи два договора за изпълнение на проекти, отговарящи на изискванията 

за достъпна архитектурна среда за хора с увреждания: 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0003-C01/26.01.2021, проект 

„Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“; 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0002-C03/19.03.2021, проект  

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

гр. Айтос” 

5. Изпълнение на целите на СВОМР 

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

са обособени в йерархична зависимост в стратегическа рамка и включват: Стратегическа 

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

Приоритет 2, съдържащи от своя страна по няколко специфични цели. Специфичните цели 

от своя страна, е заложено да се постигнат чрез подкрепата на проекти по заложените в 

СВОМР мерки. 

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. 
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През отчетния период с приетите и одобрени проектни предложения, МИГ-Айтос работи по 

изпълнението на стратегическата цел, двата приоритета и петте специфични цели, заложени в 

СВОМР както следва: 

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

добавена стойност, осигуряващ заетост и стабилни доходи на населението. 

Специфична цел 1.1: Подобряване на общата ефективност, конкурентоспособност и 

устойчивост на земеделските стопанства и насърчаване на колективни инвестиции.  

 Мярка 4.1.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“  

 Сключване на Администаративни договори за изпълнение на проекти 

МИГ-Айтос сключи един административен договор с регистрационен номер 

BG06RDNP001-19.333-0002-C01/31.08.2021г. за изпълнение на проект „Закупуване на 

земеделска техника и оборудване за отглеждане на животни с бенефициент ЗП Шефика 

Мехмед Шаиб по процедура с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.-S1 МИГ Айтос Мярка 

4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – първи прием (приключена през 

2020г.)  

МИГ изготви Становище относно искане за промени в административния договор и 

сключи Анекс BG06RDNP001-19.333-0002-C2 от 18.11.2021г. 

Изпълнението на проекта ще има пряк принос  за постигане на СЦ1.1, П1, СЦ. 

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“. 

През отчетния период  МИГ извърши: 

 Рестартиране на процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19.331 S1 

Въз основа на Уведомително писмо с изх.. № 01-6300/351 от 23.03.2021 г. от  ДФ 

„Земеделие“ със Заповед №4 от 31.03.2021г. на Председателя на УС на МИГ-Айтос е 

възстановена работата на КППП на етап ОАСД. В съответствие с указаниятата на ДФЗ, КППП 

е отхвърлила проектно предложение с код в ИСУН №BG06RDNP001-19.331-0001 на „Бенони“ 

ЕООД. Новият Оценителен доклад е одобрен с решение на УС от 29.04.2021 г. С писмо с изх. 

№ 291/05.05.2021 г. МИГ е информирала УО на ПРСР 2014-2020 и ДФ „Земеделие“ за 

приключената процедура.  



 9 

 С писмо с изх. № 01-6300/960 от 05.08.2021г. ДФЗ е информирал МИГ за одобрение на 

процедурата (Заповед  03-РД/2261 от 21.06.2021г.). 

По Заявление на бенефициента „Хелиос милк“ ЕООД, МИГ изготви и изпрати 

Становище за сключване на анекс към Административен договор №BG06RDNP001-19.331-

0002-C01/19.11.2020г., по проект „Модернизация на млекопреработвателно предприятие“.  

Искането за промяна не е одобрено от ДФЗ. С Уведомително писмо-предизвестие от 

19.07.2021г., ДФЗ е поискал от бенефициента да представи надлежни доказателства за реално 

започнало изпълнение на инвестицията съгласно чл.6, ал.3, т. 1 от сключения договор. 

Бенфицентът е изпратил отговор на 19.07.2021г. Към 31.12.2021г. липсва отговор от страна на 

ДФЗ. 

Изпълнението на  проекта ще допринесе за постигане на СЦ1.2, П1 и СЦ. 

Специфична цел 1.3: Насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски 

бизнес. 

 Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  

През отчетния период МИГ-Айтос сключи шест административни договори за 

изпълнение на проекти по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по  

процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.270 – (първи и втори 

прием - приключени  през 2020 год.): 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0012-C01/12.04.2021г., проект 

„Закупуване на машини за производство на бисквити“, бенефициент "КОСТОВИ 

ГРУП" ООД;  

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0002-C01/25.10.2021г.,проект 

„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“, бенефициент  

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА - Д-Р ВАСИЛЕНА ЧАУШЕВА ЕООД; 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0009-C01/29.10.2021г., проект 

"Закупуване на специализирана медицинска техника за кабинет на доктор-

гинеколог", бенефициент СЕ БЕ ГИН - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА (АСИМПАГИП) ЕООД  
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 Регистрационен номер G06RDNP001-19.270-0010-C01/03.11.2021г, проект 

.„Изграждане на производствена сграда и закупуване на машини за производство на 

PVC и алуминиева дограма”, бенефициент АНГЕЛИКА - 81 ООД; 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0003-C01/16.11.2021г., проект  

„Подобряване на производствения капацитет на „ДЖИ ЕС КАР” ООД чрез 

закупуване на оборудване за автосервизна дейност и автомивка“, бенефициент 

ДЖИ ЕС КАР ООД;  

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.270-0006-C01/17.11.2021г., проект 

„Оптимизиране на производствения процес в „ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” ЕООД чрез 

закупуване на CNC НЕСТИНГ МАШИНA“, бенефициент "ИКА МЕБЕЛ ДИЗАЙН” 

ЕООД 

Изпълнението на одобрените за финансиране проекти по мярка 6.4.1 пряко ще допринесе за 

насърчаване на предприемачеството и развитие на неземеделски бизнес на територията на 

МИГ-Айтос, както и за постигане на П1 и СЦ на СВОМР. 

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“  

Прз отчетния период МИГ-Айтос сключи два адмистративни договора за изпълнение на  

проекти по процеура BG06RDNP001-19.226 МИГ АЙТОС - мярка 7.2 "Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура –(първи и втори прием - приключени през 2019г и 2020г.): 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0003-C01/26.01.2021, проект  

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

гр. Айтос”, бенефициент Община Айтос 

 Регистрационен номер BG06RDNP001-19.226-0002-C03/19.03.2021, проект 

„Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос“, 

бенефициент Община Айтос 
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  МИГ-Айтос изготви и Становища за сключване на анекси към цитираните 

административни договори. Сключени са два анекса към договор с регистрационен номер 

BG06RDNP001-19.226-0003-C01/19.03.2021 и един анекс към договор с регистрационен номер 

BG06RDNP001-19.226-0002-C03/26.01.2021. 

В периода 12.05.2021г. - 30.06.2021г. СНЦ „МИГ-Айтос" осъществи  трети прием 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". Подадени са три проектни предложения от Община Айтос 

с общ размер на БФП: 461 012,01лв. 

Специфична цел 2.1, Приоритет 2  ще се реализират с изпълнението на одобрените от МИГ 

проектни предложения 3 броя и сключените административни договори. 

 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“ 

МИГ- Айтос сключи един административен договор за изпълнение на проект с 

регистрационен номер BG06RDNP001-19.334-0001-C0204.03.2021, 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”.  

Проектът е в унисон и пряко ще допринесе за  изпълнение на СЦ2.2, П2 и СЦ. 

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 от приложението. 

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

Айтос 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните 

мерки от СВОМР/индикативната годишна работна програма/ 

Съгласно разпоредбите на чл. 46 (1) от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
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Програмата за развитие населските райони за периода 2014-2020 г. до 30 ноември  2021 г. УС 

на МИГ – Айтос одобри  индикативен график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 

2022г. 

Индикативният график за приемите по съответните мерки от СВОМР за 2021г. е 

актуализиран два пъти през годината. Причини за това са липсата на яснота относно  

остатъчния финансов ресурс по конкретните мерки, свързана със забавянето на проверките за 

контрол от ДФЗ на одобрените от МИГ проектни предложения по процедури, приключили 

през 2019г. и 2020г., липсата на отговори на искания на бенефиценти за склюване на анекси 

към административни договори, както и рестартиране на процедура с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.331 S1. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на 

потенциалните кандидати: 

 деветнадесет индивидуални консултации на  заинтересовани лица, свързани с  

ИГРП във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения, възможностите 

за кандидатстване с проекти, критериите за оценка на проектите и др.; 

 три еднодневни обучения на тема: „Най - често допускани грешки в процеса на 

изпълнение на проекти. Финансови корекции“. В обученията взеха участие 31 

представители на кандидати с проекти, бенефциенти, местни лидери. Обученията се 

проведоха в гр. Айтос на следните дати: 24.08.2021г.,  24.09.2021г. и 28.09. 2021г.;  

 три мобилни приемни (от врата до врата) през м.юли в с. Мъглен, с. Пещерско и 

с.Караново. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални 

получатели на финансова помощ до сключване на договор 

       През отчетния период екипът  на МИГ-Айтос работи по актуализране и съгласуване 

на насоки/условия за кандидатстване, указания за изпълнения, и други документи по 

мярка 7.2 от ПРСР (с три приема).. През 2021г. е обявен  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". 

Подадени са три проектни предложения от Община Айтос. BG06RDNP001-19.226-0004, с 

наименование „Обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община 

Айтос“, размер на БФП  49 800 лева; 
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 BG06RDNP001-19.226-000 5, „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна 

система на градски стадион „Крум Делчев“ и закупуване на оборудване“, размер на 

БФП 70 476.31 лева; 

 BG06RDNP001-19.226-0006, „Реконструкция на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 

и улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“ с размер на БФП  340 735.70 лева 

По процедурата е сформирана и  назначена КППП: 

 

Оценителният доклад е одобрен от УС на СНЦ „МИГ – Айтос“ на 16.08.2021 г. С 

писма с изх.№ 307/16.08.2021год., УО на ПРСР 2014-2020 и ДФ”Земеделие” са уведомени за 

приключване на оценката. Към 31.12.2021г. процедурата е на етап проверка за контрол от 

ДФЗ. 

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. МИГ-Айтос поддържа архив в обособено за целта отделно помещение, в 

който се съхраняват всички документи. Експертът „Административни дейности“ е лицето, 

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

съхранението на документите, съобразно нормативните изисквания и срокове. 

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

включително поддържане на електронната страница на МИГ – Айтос  

 В сайтът на МИГ-Айтос www.mig-aytos.com се публикува актуална информация и 

документи, свързани с прилагането на СВОМР на целевата  територията.. Информацията се 

обновява периодично, включително изискваната по Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 

РЕЗУЛТАТИ 

Общ бюджет по трети прием: 461 530,30 лв. 

Дата на създаване на оценителната сесия: 01.07.2021г. 

Общ брой оценени проектни предложения на етап ОАСД и ТФО: 3 

Обща стойност на заявената БФП:  461 012,01лв. 

Обща стойност на одобрената БФП:  461 012,01лв. 

Остатъчен финансов ресурс : 518,29 лв. 

Дата на приключване на оценката:  11.08.2021г. 



 14 

декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР  за периода 2014-2020 г. През отчтения период е извършен и 

редизайн на електронната страница на МИГ-Айтос. Дейностите са изпълнени съгласно  

договори с  „ДЕВ АРТ БГ“ ООД. 

МИГ-Айтос  проведе седем  еднодневни обучения: 

 три еднодневни обучения на тема: „Най - често допускани грешки в процеса на 

изпълнение на проекти. Финансови корекции“. В обученията взеха участие 31 

представители на кандидати с проекти, бенефициенти, местни лидери. Обученията се 

проведоха в гр. Айтос на следните дати: 24.08.2021г.,   24.09.2021г. и 28.09. 2021 год. 

 Обученията допринесоха за повишаване капацитета на бенефициентите/местните 

лидери по отношение на изпълнението на  проекти по Стратегията за ВОМР на МИГ- 

Айтос в съответствие със законовите изисквания и указанията на УО на ПРСР и ДФЗ. 

 четири еднодневни обучения на тема: „Иновативни модели за активиране на  

участието на социално- уязвимите групи  в процеса на прилагане на СВОМР, в които 

участваха  45 жители на Община Айтос: 

• 17.08.2021г., НЧ „Пробуда”, с. Мъглен 

• 17.08.2021г., „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Пещерско; 

• 26.08.2021г., НЧ „Петър Житаров”, с. Караново; 

• 17.09.2021 г., НЧ „Пробуда-1925г“, с. Пирне  

Дейността е реализирана по договор от 20.07.2021 г. с  ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ 

МИТЕВ 

През 2021 година МИГ-Айтос реализира и разнобразен микс от дейности за публичност 

и информиране на местните общности за дейността на МИГ и СВОМР: 

 7 броя публикации в регионален вестник „Черноморски фар“, приложение  „Народен 

приятел“: 

1. Вестник „Черноморски фар“, брой 65/8282/ 21-23., септември  2021г, приложение 

вестник „Народен приятел“ брой 4973/21-23 септември 2021г., тема „МИГ-Айтос 

подписа осми договор по Стратегията за ВОМР“ и „Покана за  участие в еднодневни 

обучения“ 

2. Вестник „Черноморски фар“, брой 69/8286/ 5-7 октомври 2021г., приложение 

вестник „Народен приятел“, брой 501/5-7 октомври 2021 г., тема „Община Айтос 

кандидатства с три нови проекта за финансиране от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ-Айтос“. 



 15 

3. Вестник „Черноморски фар“, брой 71/8288/ октомври 2021г., приложение вестник 

„Народен приятел“,  брой 503/12-14 октомври 2021 г., тема „С нов увеличен финансов 

ресурс е стратегията за ВОМР на МИГ-Айтос“. 

4. Вестник „Черноморски фар“, брой 74/8291/22-25 октомври 2021г., приложение 

вестник „Народен приятел“, брой 506/22-25 октомври 2021 г. ,тема „Чрез поредица 

от обучения, МИГ-Айтос продължава да популяризира Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие“. 

5. Вестник „Черноморски фар“, брой 81/8298/16-18 ноември 2021г., приложение 

вестник „Народен приятел“,  брой 513/16-18ноември 2021 г., тема“ Инвестиции в 

здравни услуги по проекти от стратегията на Местна инициативна група-Айтос“. 

6. Вестник „Черноморски фар“, брой  86/ 8303/ 3-6 декември 2021г., приложение 

вестник „Народен приятел“,  брой 515/3-6 декември  2021 г.,тема“ „Стартират още 

два проекта, финансирани от стратегията на „Местна инициативна група-Айтос“ 

7. Вестник „Черноморски фар“, брой 88/8305/ 10-13 декември 2021г., приложение  

вестник „Народен приятел“, брой 517/10-12 декември  2021 г.,  тема „30 години 

ЛИДЕР/ВОМР“  

 7 броя излъчвания в регионални електронни медии включващи общо 30 минути, от 

които 10 минути в регионална телевизия и 20 минути в две регионални  радия: 

Телевизия „Канал 0 Бургас“ – едно  излъчване с  продължителност 10 минути 

 20.12.2021 г. в 14:10 часа на тема „Напредък в изпълнението на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на  „Местна инициативна група-Айтос“ 

към  13.12.2021година“ 

Излъчвания в Радио – 20 минути 

 Радио MIXX 92.9 FM -3  броя излъчвания с обща продължителност 9 мин. 

 26.10.2021 г. в 16:20 часа на тема „Местна инициативна група-Айтос проведи 

поредица от обучения за развитие на местните общности“ 

 22.11.2021 г. в 18:10 часа на тема „Местна инициативна група–Айтос“ подписа 

два нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

проекти за здравни услуги“ 

 07.12.2021г. в 18:15 часа на тема „Стартират още два проекта, финансирани чрез 

стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна 

група – Айтос“ 

 Радио „Дарик – Бургас“ -3 броя излъвания с обща продължителност 11 мин. 

 28.10. 2021г. в 11:05 на тема „Местна инициативна група-Айтос проведи 

поредица от обучения за развитие на местните общности“ 
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 23.11.2021г. в 11:10 на тема Местна инициативна група–Айтос“ подписа два 

нови договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проекти за 

здравни услуги“ 

 06.12.2021г. в 11:15 на тема „Стартират още два проекта, финансирани чрез 

стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна 

група – Айтос“ 

През отчетния перид са изготвени информационни и рекламни материали, свързани 

с популяризиране дейността на МИГ-Айтос: 

 информационен бюлетин на  МИГ-Айтос - 4  издания, всяко в тираж 1000 бр.; 

 външнa батерия за мобилeн телефон -200 бр.; 

 многофункционални чанта за документи -200 бр.; 

 тефтер с химикал – 200 бр.; 

 USB флаш памет, тип кредитна карта - 32 GB -200 бр.; 

 стенен календар с три тела -  200 бр.; 

 визитник (метал и кожа) - 200 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. Дейностите са осъществени по Договор от 05.07.2021 год. с изпълнител  

„МОНИЦОНИ“ ООД. 

Проведено е проучване, включващо две теми: „Проучване капацитета на Местна 

инициативна група – Айтос, основаващо се на елементи на функционален анализ с фокус 

възможностите за диферсификация на дейността в съответствие с прилаганите разнообразни 

форми на подхода ВОМР за подобряване на потенциала за развитие на местната общност“  и  

„Проучване и анализ на добавената стойност, получена от прилагането на СВОМР на 

територията на МИГ-Айтос в контекста на подхода ВОМР“. Проучването е извършено 

съгласно  договор от 08.07.2021г. с  ЕТ „РЕГИОКОНСУЛТ-ГЕОРГИ МИТЕВ“.  

Като резултат от прилагането на разнообразните форми за комуникации, базирани на 

спецификите на местната общност през отчетния период се засили видимостта на дейността на  

МИГ-Айтос,  популяризирането на СВОМР и подхода ЛИДЕР/ВОМР. 

 

4.Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на 

договорите с получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, 

включително посещения на място от представители на МИГ 
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През отчетния период екипът на МИГ-Айтос извърши текущо наблюдение в ИСУН на 

сключените 13 договора за изпълнение на проекти. Осъществени са две посещения на място от 

експерти на МИГ: 

 на 09.12.2021г., преди подаване на заявка за окончателно плащане по 

административен договор №BG06RDNP001-19.226-0001-C02/09.06.2020, с 

наименование „Подобряване на уличните настилки на населените места в Община 

Айтос” /Улици с. Поляново и с. Малка поляна/”.  

 на 10.09.2021г., след извършване на СМР по административен договор 

№BG06RDNP001-19.334-0001-C02, 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”. 

Изготвени са  протоколи с приложени снимки от посещенията  на място.  

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им 

Въпреки предприетите действия от страна на ДФЗ за наваксване на изоставането в 

проверките за контрол на одобрените от МИГ проектни предложения, все още имаше 

проектни предложения, за които не бяха сключени договори. Липсваха и отговори на искания 

на бенефициенти за сключване на Анекси към действащи договори. Това рефлектира върху 

сроковете за изпълнението на планираните приеми в съответствие с първоначално изготвения 

годишен  индикативен график.  

Предприети действия за преодоляването им: С рещение на УС на МИГ-Айтос са 

извършени промени в индикативния график за приеми на проекти за 2021година. 

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

Айтос” 

Стратегията на МИГ-Айтос  включва широк спектър от иновативни характеристики, 

които адресират по нов начин потребностите на територията и допринасят да се развие и 

оползотвори нейния потенциал - 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. През отчетния период екипът на  МИГ осъществи дейности, основно носочени към:  

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

територията:  

 Извършен е редизайн на сайта на МИГ-Айтос с цел да се превърне в 

информационна (интерактивна) платформа за партньорите и участници в МИГ.  
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 През м. юли екипът  на МИГ проведе три срещи с хора от всяка потенциална 
заинтересована страна на място (on the spot) от врата до врата в с. Мъглен, с. 
Кранево и с. Пещерско.  

 По време на обученията, бяха проведени разширени дискусии между екипа на МИГ 

и участниците-представители на различни заинтересовани страни от територията. 
По този начин СВОМР на МИГ-Айтос способства за изграждане на връзки между 

заинтересовани страни със сходен предмет на дейности, респективно проблеми, 

обединявайки ги в групи и насърчавайки дискусиите помежду им. Подобно 

споделяне на опит, добри практики, чрез обмен на знания води до подобряване на 
резултатите и генериране на нови идеи сред участниците. Този подход насърчава  
ефективното използване на ресурсите и повишава конкурентоспособността на 
триторията. 

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

1.Промяна на изпълнителния директор на МИГ - Неприложимо  

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

3.Промяна на счетоводител на МИГ-  Неприложимо   

4.Промяна на други служители на МИГ-  Неприложимо  

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ  

Колективният върховен орган (Общото събрание) на МИГ-Айтос в периода  01.01.2021г.-

31.12.2021г. се състои от 37 членове физически и юридически лица – представители на 

стопанския, нестопанския и публичния сектор, като никой от трите сектора не превишава 49 

%. През отчетния период е извършена една промяна в състава на КВО  на МИГ: 

 С решение на Общото събрание от 25.09.2021г. е освободена като член на УС Таня 

Радославова Минкова-Василева, земеделски производител–представител на стопанския 

сектор. Избран е нов  член на УС  ЕТ  „Консулт – Таня Колева“, представляван от Таня  

Иванчева Колева, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул. „Генерал Гурко“ № 

39, ЕИК 206161998 – представител на стопанския сектор. 

 

Колективният управителен орган (УС)  на МИГ-Айтос за отчетния период  се състои от 7 

(седем) членове - юридически и физически от територията МИГ.  

Извършена е една промяна в УС: 

 Прекратено е членството на Таня Радославова Минкова-Василева (Заявление от 

02.09.2021г.); представител на стопанския сектор-земеделски производител. Приет е 

нов член - ЕТ „Консулт – Таня Колева“ (Заявление от 03.09.2021г .)  представляван от 

Таня Иванчева Колева, със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул. „Генерал 

Гурко“ № 39, ЕИК 206161998, представител на стопанския сектор. 
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С писма с изх. №323/22.10.2021г. МИГ е информирала УО на ПРСР и ДФЗ за промяната в 

състава на КВО и КУО. Промяната е отразена в Агенцията по вписванията (Търговски 

регистър). Списък на членовете на УС на МИГ-Айтос е наличен на интернет страницата на 

МИГ-Айтос https://mig-aytos.com, секция „За нас“. 

  

7. Промяна на офиса на МИГ  - Неприложимо 

 

8. Други въпроси свързани с управлението на МИГ  

През отчетния период е удължен срока на договора за овърдрафат с 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.  

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

  През 2021г. МИГ-Айтос подаде заявление за промяна на СВОМР във връзка с   

увеличиване бюджета на стратегията в изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година. Заявлението за промяна на 

СВОМР е одобрено от УО на ПРСР и е сключено допълнително споразумение № РД50-

146/14.10.2021г. 

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

или ДФЗ и изпълнение от МИГ  

  Във връзка с подадена заявка за възстановяване на извършени и платени от МИГ 

разходи, е извършено едно посещение на място в периода 09.08.2021г. до 12.08.2021г от 

страна на представители на РРА на ДФ „Земеделие” гр. Ямбол. При посещението не са 

отправени препоръки към МИГ. Изводите от проверката на място са: 

1.МИГ е спазил и отговаря на критериите за допустимост, финансиране, ангажименти и 

други задължения, попадащи в обхвата на проверката на място. 

2.Резултат от извършената проверка на място за фактическото съответствие на 

активи/дейности/документи е положителен. 

3.Извършаната проверка за спазване на процедури и изисквания в областта на 

обществените поръчки е положителна. 

11. Индикатори 
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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 
Цел 2025 

Постигнато в 

периода на 

докалада   

От началото на 

Споразумението 
Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 
Брой 4 1 1 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 4 1 1 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Общ обем на 
инвестициите 

Лева 400 000 198 956.81 198 956.81 
Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от 
животновъдния 
сектор 

Брой 1 1 1 
Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Дял на младите 
фермери, 

финансирани по 

мярката 

% 3 0 0 
Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой стопанства, 
въвели нов продукт 
или технология 

Брой 1 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Създадени нови 

насаждения 
Дка 10 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой проекти с 
добавена стойност 
към земеделски 

продукти 

Брой 1 0 0 
Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 4 

 

0 

 

0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2.1  

Вид  

Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Постигнато в 

периода на 

докалада   

От началото на 

СВОМР 

разумението 

Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  
Брой 2 0 1 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 0 1 
Мониторинг База 

данни и отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите /със 
съфинансиране/ 

Лева 400 000 0 194650.00 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой 

предприятия, 
въвели нов 
продукт или 

технология 

Брой 2 0 0 
Мониторинг База 

данни и отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия 
Брой 2 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой 

предприятия, 
произвеждащи 

биологични 

продукти 

Брой 1 0 0 
Мониторинг База 

данни и отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени 

работни места 
Брой 5 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица Цел 2025 

Постигнато  

в периода на 

доклада   

От началото на 

СВОМР 

Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  Брой 9 6 7 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката Брой 9 6 7 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите /със 
съфинансиране/ Лева 1418 538,44 693729.47  874229.47 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности Брой 4 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на 
инвестициите в 
туризъм Лева 400 000 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за 
нови, нетуристически 

услуги  Брой 2 2 2 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Обем на 
инвестициите в нови, 

не туристически 

услуги Лева 100 000 82099.10 82099.10 

База данни и отчети 

МИГ и бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 
стопанствата Брой 4 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Брой реализирани 

иновации – нова 
услуга за територията Брой 2 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 
сферата на 
техническите услуги Брой 6 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 

Въздействие 
Общ брой създадени 

работни места  
Брой 17 0 0 

Мониторинг База 
данни и отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Постигнато  

в периода 

на доклада 

От началото на 

СВОМР Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 
Брой 7 2 

 

 

3 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ  

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 1 

 Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

1 

Общ размер на 
инвестициите 

Лева 2060164,45 461 012,00 

 

 

938469,70 

Мониторинг 

База данни и отчети 

МИГ 

Брой проекти за 
изграждане/подобр
яване на сгради, 

свързани с 
предоставяне на 
услуги 

Брой 2 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 

 

Резултат 

Изградени или 

ремонтирани 

детски площадки 

Брой 2 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за 
социални услуги с 
подобрена база 

Брой 1 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени 

младежки и 

спортни центрове 
Брой 2 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени 

културни центрове 
Брой 3 0 0 

База данни и отчети 

МИГ и 

бенефициенти 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5  

Вид  Индикатор 
Мерна 

единица 
Цел 2025 

Постигнато  

в периода 

на доклада   

Постигнато от 

скл. на 

Спорзумениета 
Източник на данни 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  
Брой 1 1 1 

Мониторинг,База 
данни и отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 
Брой 1 1 1 

Мониторинг, База 
данни и отчети МИГ 

Общ размер на 
инвестициите 

Лева 200 000,00 
194 250.00 194 250.00 

Мониторинг,База 
данни и отчети МИГ 

Резултат 

Брой посетители на 
подкрепените 
атракции  

Брой 6 000 0 0 
Проучване, Отчети 

бенефициенти 

Брой развити 

туристически 

атракции/обекти 

Брой 2 0 0 

Мониторинг,База 
данни, отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой туристически, 

посетителски или 

занаятчийски 

центрове, 
подпомогнати по 

мярката 

Брой 0 1 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 0 0 

Мониторинг,База 
данни, отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 

Удовлетвореност на 
посетителите от 
атракциите и 

информационните 
услуги 

% 0 70 0 

Проучване 

Отчети 

бенефициенти 

Население, 
облагодетелствано от 
инвестициите в 

туризма 

Брой 0 8 000 0 

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)  

Добра практика при изпълнение на дейностите по подмярка 19.2 е установената 

ефективна комуникация с УО и в частност с отдел ВОМР към дирекция „Развитие на селските  

райони“ към МЗХГ. 

Като добра практика могат да бъдат определени и работните срещи между МИГ в 

страната. В периода от 27до 29 юни 2021г. МИГ-Айтос беше домакин на тридневно работно 

посещение на представители от МИГ Завет-Кубрат. Участниците от двете МИГ обмениха 

информация, добри практики и научени уроци в процеса на прилагане на стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие. Двете МИГ изпълняват еднофондови стратегии в 

настоящия програмен период. Опитът  на МИГ Кубрат Завет е важен, тъй като МИГ-Айтос 

прилага местната стратегия само на територията на едноименната община Айтос, докато  МИГ 

Завет-Кубрат подкрепя местното развитие на две общини –Завет и Кубрат. 

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

ИЗХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

Изх. номер и дата Адресат Вид на 

документа 

Относно 

272/26.01.2021г. МЗХГ Писмо Годишен доклад по подмярка 19.4. за 
2020год 

273/26.01.2021г. ДФЗ – София Писмо. Списък ОП, съгласно образец, за 4-то 

тримесечие на 2020г 
274 /27.01.2021г. ДФЗ  ОД - 

Пазарджик  

Писмо  Подписан Админитративен договор № 

BG06RDNP001-19.226-0003-C01 

26.01.2021 

278/10.02.2021г. ДФЗ  ОД -Бургас Писмо. Доп. документи и разяснения към отговор 

от 13.10.2020 г. по процедура по мярка 
19.331, първи прием 

279/11.02. 2021г. МЗХГ Писмо Годишен доклад по  подмярка 19.2 на 
хартиен и ел. носител 

280/17.02.2021г. ДФЗ Писмо Молба за анекс към Административен 

договор № BG06RDNP001-19.270-0004-

C01/17.12.2020 г.  от „Дюлгер груп“ 

ЕООД, с искане за промяна на банкова 
сметка. 

282/26.02 2021г. ДФЗ Писмо Представяне на допълнителни  документи 

във връзка със Заявка за плащане  №16 

283 /26.02.2021г. ДФЗ Писмо Становище  по  заявление за променя на 
банкова сметка на  по Административен 

договор № BG06RDNP001-19.270-0004-

C01 17.12.2020 

284/26.02.2021г. МЗХГ Писмо Представяне на пояснения и документи 

по  проекто бюджет на МИГ-Айтос  за 
2021 г. в частта счетоводен софтуеър 
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 285/04.03.2021г. ДФЗ Договор  Административен договор 

№BG06RDNP001-19.334-0001-С01/2021г., 
подписан от всички страни/екземпляр за 
ДФЗ 

286/15.03.2021г. МЗХГ Писмо Допълнителна информация във връзка с 
Годишен  доклад по подмярка 19.2 за 
2020г. 

288 /07.04.2021г. ДФЗ Писмо Списък ОП съгласно бюджет за 2021 г. за 
предварителен контрол/на хартиен и ел. 

носител/ 

289/13.04.2021г. ДФЗ ОД -Русе Договор Екземпляр от адм. договор 

BG06RDNP001-19.270-0012-

С01/12.04.2021 г. 
290/20.04.2021г. ДФЗ Писмо  Списък ОП за първо трим. на 2021г. на 

хартиен и ел носител 

291/05.05.2021г. ДФЗ, МЗХГ Писмо Приключила процедура по Мярка 4.2.1 – 

първи прием. 

293/17.05.2021г ДФЗ Писмо Становище относно искане за анекс към 

Адм.договор № BG06RDNP001-19.270-

0004-C01/ 17.12.2020 г. 
294/27.05.2021г. ДФЗ Писмо Становище за сключване на анекс към 

Адм.договр №  BG06RDNP001-19.331-

0002-C01 19.11.2020 г., по Заявление на 
„Хелиос милк“ ЕООД 

295 /28.05.2021г. МЗХГ Писмо Заявление за промяна  на Споразумение 
за финансиране на изпълнение на СВОМР 

на МИГ-Айтос   
296 /07.06.2021г. МЗХГ Писмо Покана за  наблюдатели по процедура по 

мярка 7.2. от СВОМР – трети прием 

297/11.06.2021г. ДФЗ Писмо Становище относно искане за анекс Адм. 

договор № BG06RDNP001-19.270-0004-

C01 17.12.2020 г. 
298/22.06.2021г. ДФЗ Писмо  Становище за анекс към Адм. договор  

BG06RDNP001-19.334-0001 от 04.03.202 

300/28.06.2021г. МЗХГ Писмо Прдставяне на доп. документи и 

информация/съгл. УП на МЗХГ/ по 

Заявление за промяна  на Споразумение 
за финансиране на изпълнение на СВОМР 

на МИГ-Айтос 
302/19.07.2021г. ДФЗ Писмо Списък ОП и Декларации към него във 

връзка със Заявка за плащане за 2-ро 

трим. на  2021г. 
303/29.07.2021г. МЗХГ, ДФЗ Писмо Уведомяване за провеждане на обучения 

на 17, 18, 24 и 26 август 2021г. 
304 /30.07.2021г. ДФЗ Писмо Становище за анекс към Адм. договор 

BG06RDNP001-19.334-0001 от 04.03.2021 

306 /10.08.2021г. ДФЗ Писмо Некоректно отразени  договорирани 

средства по мярка 7.2. първи и втори 

прием 

307/16.08.2021г. ДФЗ,МЗХГ Писмо УП за приключила оценка на проектни 

предложения по мярка 7.2 от СВОМР на 
МИГ-Айтос – трети прием 

311/20.08.2021г. ДФЗ Писмо Своевременно извършени корекции от 
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страна на ДФЗ  по процедура 7.2. трети 

прием 

312 / 23.08 .2021г. ДФЗ Писмо Предоставяне на допълнителни 

документи по заявка за плащане УИН 

02/19/4/0/00006/3/18 

313/31.08.2021г. ДФЗ –ОД ВИДИН Писмо Екземпляр  от подписан Адм.договор 

BG06RDNP001-19.333-0002-C01 от 
31.08.2021 г 

314/31.08.2021г. ДФЗ, МЗХГ Писмо Уведомяване на провеждане на обучения 
на 17, 24 и 28 септември 2021 г. 

315/02.09.2021г. ДФЗ Писмо Становище за анекс към Адм. договор № 

BG06RDNP001-19.226-0003-C01 от 
26.01.2021 г 

316/24.09.2021г. МЗХГ Писмо Заявление за одобрение на планирани 

дейности и разходи за 2022 г. 
318/05.10.2021г. ДФЗ Писмо Становище за сключване на анекс към 

Адм.годовор №BG06RDNP001-19.333-

0002-C01/21 31.08.2021 г. 
319/05.10.2021г. МЗХГ, ДФЗ Писмо Уведомяване за провеждане на 

информационни  срещи през месец 

октомври 2021 г. 
320/07.10.2021г. ДФЗ Писмо Становище във връзка с искане за анекс 

към Адм.договор  № BG06RDNP001-

19.226-0002-С01 19.03.2021 

321/19.10.2021г. ДФЗ Писмо Ссписък ОП за трето тримесечие на 
2021г. 

322/21.10.2021г. ДФЗ Писмо Уведомяване  за отлагане на инф. срещи 

на основ. Заповед на здр. Министър РД-

01-856/19.10.2021 г. 
323/22.10.2021г. МЗХГ,  ДФЗ Писмо Промяна в състава на КВО и УС на 

„МИГ-Айтос“ с приложения 
324/25.10.2021г.  МЗХГ Писмо Допълнителни  документи към заявление 

бюджет за 2022. г 
325/29.10.2021г. МЗХГ,  ДФЗ Писмо Молба за оказване на методическа помощ 

във връзка  с Анекси към 

Административни договори 

327/08.11.2021г. МЗХГ Писмо Прдставяне на допълнителни . документи 

относно нов член на УС – Таня Колева – 

декларации и у-я липса задължения към 

Община Айтос 
334/25.11.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на допълнителна 

информация в отговор на УП от ДФЗ по 

процедура  BG06RDNP001-19.226-S3 

336/21.12.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на документи съглано УП от 
ДФЗ по  заявка  №19 
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ВХОДЯЩА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 

Вх. номер и дата Адресат Вид на 

документа 

Относно 

165/25.01.2021г. ДФЗ Писмо Заповед за одобрение и АДМ ДОГОВОР 

по процедура  BG06RDNP001-19.226-S2, 

ПП 0003 

166/ 01.02.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изплащане на финансова 
помощ по заявка за плащане №14. 

167/04.02.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изплащане финансова  помощ 

по заявка за плащане №15 

 

168/04.02.2021г. ДФЗ Писмо Отстраняване на нередовности  по 

процедура BG06RDNP001-19.270 – S2 

169/05.02.2021г. ДФЗ Писмо Доп. обяснения и док-ти по проект 
19.226-0002  

170 /08.02.2021г. МЗХГ Писмо Одобряване на год. доклад по подмярка 
19.4 за 2020 г 

172/18.02.2021г. ДФЗ Писмо УП нередовности по заявка № 16 

182/18.02.2021г. ДФЗ Писмо УП за одобрен ПП  19.226-0002 

183/22.02.2021г. МЗХГ Писмо Искане за разяснения по заявление за 
бюджет за  2021 г. относно софтуеър 

Джей софт 
186/01.03.2021г. ДФЗ Писмо Заповед за одобрение процедура и адм. 

договор  №BG06RDNP001-19.334-0001-

С01/2021 

187/02.03.2021г. МЗХГ Писмо Искане за разяснение и допълнителна 
информация по Годишен доклад по 

подмярка 19.2 за 2020 година 
188/18.03.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на доп. документи от 

„Костови груп“ ООД 

189/19.03.2021г. ДФЗ Писмо Покана относно за подписване на адм. 

договор BG06RDNP001-19.226-0002-С01 

190/26.03.2021г. ДФЗ Писмо Преразглеждане от страна на МИГ на  
проведена процедура BG06RDNP0001-

19.331 S1  

191/29.03.2021г. МЗХГ Писмо Одобрение  на Годишен доклад за 2020 г. 
по подмярка 19.2 

192/05.04.2021г. МЗХГ Писмо  Заповед № РД 09-293/30.03.2021 г..на 
зам. м-ра на МЗХГ за утв. на Бюджета на 
МИГ за 2021 г. 

193/09.04.2021г. ДФЗ Писмо Заповед и адм. договор BG06RDNP001-

19.270-0012-С01 

194/12.04.2021г., МЗХГ Писмо Възможност за допълнително 

финансиране по мярка 19 „ВОМР“ от 
ПРСР 2014-2020г. 

196/19.04.2021г. МЗХГ Писмо Поддържане персонала на МИГ за целия 
период на СВОМР 

197/22.04.2021г. ДФЗ Писмо Одобрение  за изплащане на фин. помощ 
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по д-р 19.226-001-С01/09.06.2020 г. 
198/22.04.2021г. ДФЗ Писмо Изплатен ДДС по д-р 19.226-001-

С01/09.06.2020 г. 
199/22.04.2021г. МЗХГ Писмо Уведомление за осигуряване на онлайн 

излъчвания на дейности по чл. 23, ал.2 от 
Наредба №1/2016 

204/07.06.2021г. ДФЗ Писмо Анекс по д-р BG06RDNP001-19.226-002 

C01/19.03.2021 г. 
207/23.06.2021г. МЗХГ Писмо Искане за доп. информация по заявление 

за промяна на споразумение  за 
финансиране на изпълнение на СВОМР   

208/02.07.2021г. ДФЗ Писмо Екземпляр  от сключен анекс към Адм. 

договор  №BG06RDNP001-19.226-0002-

С01 19.03.2021 г. 
209/15.07.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изпл. на фин. помощ по заявка 

№02/19/4/0/00006/4/03/03/01 

210/15.07.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изпл. на фин. помощ по заявка 
№02/19/4/0/00006/3/17/03/01 

211/15.07.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изпл. на фин. помощ по заявка 
№02/19/4/0/00006/1/05/03/01 

212/15.07.2021г. ДФЗ Писмо Решение за изпл. на фин. помощ по заявка 
№02/19/4/0/00006/3/16/03/01 

214/.04.08.2021г. ДФЗ Писмо Изменение на договор BG06RDNP001-

19.334-0001/04.03.2021г. 
215/11.08.2021г. ДФЗ Писмо Заповед  на зам. изп. директор  03-

РД/2261 от 21.06.2021г. за  одобрение на 
процедура BG06RDNP001-19.331-S1 по 

мярка  4.2.1 

217/13.08.2021г, ДФЗ Писмо Неродовности  по заявка  № 18– наличие 
на задължения на членове на УС -  

Т.Минкова и  ЧЕРИ 2001 ЕООД 

218/20.08.2021г. ДФЗ РРА-Ямбол  Писмо Кконтролен лист от изършена проверка  

219/24.08.2021 г ДФЗ ОД-Монтана  Писмо Разяснения по ПП BG06RDNP001-19.333-

0001 

220/24.08.2021г. ДФЗ Писмо Предоставяне на разяснения по ПП 

BG06RDNP001-19.270-0002 

221/25.08.2021г. ДФЗ ОД-Плевен Писмо Предоставяне на разяснения по ПП 

BG06RDNP001-19.270-0007 

222/25.08.2021г. ДФЗ ОД-Монтана Писмо Ппредоставяне на разяснения по ПП 

BG06RDNP001-19.270-0009  

223/25.08.2021г., ДФЗ ОД-Варна Писмо Предоставяне на разяснения по ПП 

BG06RDNP001-19.270-0003 

224/26.08.2021г. ДФЗ Писмо Заповед и адм. договор BG06RDNP001-

19.333-0003 

225/27.08.2021г. ДФЗ ОД-Ямбол Писмо Предоставяне на разяснения по ПП 

BG06RDNP001-19.270-0010 

№231/16.09.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на декларации преди 

подписване на адм. договор със Севим 

Бекир – Боранова 
232/17.09.2021г. МЗХГ Писмо Заповед на зам.- министъра  РД 09-

826/18.08.2021г. за утвърждаване на нов 
финансов план на  СВОМР на сдружение 
МИГ -Айтос“ 

233/29.09.2021г. ДФЗ Ел. писмо 

чрез ИСУН 

Одобрено ПП BG06RDNP001-19.270-0010 

с корекции в бюджета 
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234/30.09.2021г. ДФЗ Ел. писмо 

чрез ИСУН 

Одобрено ПП BG06RDNP001-19.270-0002 

с корекции в бюджета 

235/30.09.2021г. ДФЗ Ел. писмо 

чрез ИСУН 

Одобрено ПП BG06RDNP001-19.270-0003 

239/08.10.2021г. ДФЗ Писмо  Искане за предствяне на  допълнителни 

документи и разяснения по ПП по мярка 
4.1.1 , кандидат „Хелиос Милк“ ЕООД 

240/11.10.2021г. ДФЗ Писмо  Решение за   изплащане на фин. помощ по 

заявка за  второ трим. на 2021 г./ без 
корекции 

241/20.10.2021г. МЗХГ Писмо Представяне на допълнителни документи 

по Бюджет 2022  

242/20.10.2021г. ДФЗ Писмо  Уведомление по ПП 19.270-006, копие до 

МИГ 

243/29.10.2021г. ДФЗ Писмо  Покана за сключване на адм. дгоговр  с 
„Ангелика-81“ ООД, ПП 19.270-0010,  

мярка 6.4.1. 

244/29.10.2021г. ДФЗ Писмо  Покана за скл. на адм.договр  със Севим 

Бекир-Боранова , ПП 19.270-0009,  мярка 
6.4.1 

245/01.11.2021г. МЗХГ Писмо Искане за представяне доп. документи 

във връзка с  промени в УС от 
25.09.2021г. 

246/03.11.2021г. ДФЗ Ел. писмо 

чрез ИСУН 

Искане на документи преди подписване 
на адм. договор с  „Хелиос Милк“ ЕООД, 

по мярка 4.1.1 

248/05.11.2021г. ДФЗ Писмо Предствяне на документи преди скл. на 
адм. договор с  „Юха -81“ ЕООД, ПП 

19.270-0001 

249/11.11.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на допълнителна 
информация по процедура 
BG06RDNP001-19.226-S 

250/11.11.2021г. ДФЗ Писмо Покана за подписване на адм. договор 

BG06RDNP001-19.270-0003-С01 с „Джи 

Ес Кар“ ООД 

251/15.11.2021 г ДФЗ Писмо Отговор на писмо за оказване на 
методическа помощ 

253/18.11.2021г. ДФЗ Писмо Покана за подписване на договор 

BG06RDNP001-19.270-0006-С01 с „ИКА 

МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ЕООД 

256/15.12.2021г. ДФЗ Писмо Представяне на допълнителни документи 

по заявка за трето трим. на  2021г. 
257/20.12.2021г. ДФЗ Ел. писмо 

по мейл 

Електронно  подписано копие на Заповед 

за одобрение на ПП №BG06RDNP001-

19.270-0001 

 

14.Приложения 

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

Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в 

резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР 
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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 

Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в 

лева 

Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на 

споразумение за финансиране в лева 

Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 

Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР 

Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от 

сключване на споразумение за финансиране в лева 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

Таблица 14: Специфични индикатори за мониторинг и оценка от СВОМР на МИГ - Айтос, 

включително брой създадени работни места 

 

10.02.2022г.     Подпис:  

Стоян Стоянов  

Председател на УС на СНЦ „МИГ – Айтос” 

 

 



 32 

 

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 17 5 0 0 0 0 

ЕЗФРСР  32 22 5 17 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. 
23 000 26 763 26 763 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 

период

а 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 0 2 0 2 0 2 1 1 1 1 25% 0 0 0 

Мярка 4.2  „Инвестиции 

в преработка /маркетинг 
на селскостопански 

продукти“ 

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

Мярка 6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

9 0 13 0 9 0 9 6 7 6 7 77,8% 0 0 0 

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 
всички видове малка по 

мащаби инфраструктура 

7 3 6 3 6 3 6 2 3 2 3 42,85% 2 2 28.57% 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 100% 1 1 100% 

Общо: 23 3 24 3 19 3 19 10 13 10 13 56.50% 3 3   

 

 

Забележка: 1. В Брой одобрени заявления от МИГ не са включени резервните ПП по мярка 6.4.1 

                     2. В отчетния период  са извършени междинни плащания по 3 проекта 
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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“ 

0 0 50% 0 0 0 0 198 956.81 99 478.41 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4  „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски 

дейности“ 

0 0 75% 0 0 0 0 693 729.47 494 322.12 0 

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

461 012.01 461 012.01 100% 461 012.01 461 012.01 461 012.01 461 012.01 670 053.70 670 053.70 326306.42 

Мярка 7.5 Инвестиции за 
публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

0   0 100% 0 0 0 0 194250.00 194250.00 71111.25 

Общо: 461012.01 461015.01   461012.01 461018.01 461019.01 461012.01 1756989.98 1 458 104.23 397417.67 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

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 

одобрение 

Изплатен

а 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

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 198956.81 99478.41 99478.41 100 521.59 49.74% 0 

Мярка 4.2  „Инвестиции 

в преработка /маркетинг 
на селскостопански 

продукти“ 

200 000 393264.00 194650.0 97325.00 97325.00 97325.00 194650.00 97325.0 97325.00 102675.00 48.66% 0 

Мярка 6.4  „Инвестиции 

в подкрепа на 
неземеделски дейности“ 

1 072 580.55 1811835.64 1128062.27 820071.71 1128062.27 820071.71 874229.47 629697.12 629697.12 442883.43 58.70% 0 

Мярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

2 060 164.45 1576469.88 1576469.88 1576469.88 1576469.88 1576469.88 938469.7 938469.70 938469.70 1121694.75 45.55% 326306.42 

Мярка 7.5 Инвестиции 

за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, 

туристическа 
инфраструктура 

200 000 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 194250.00 5750.00 97.12% 71111.25 

Общо: 3 732 745 4374676.33 3492289.0 2887545.00 3195535.56 2887545.00 2400555.98 1959220.23 1959220.23 1 773 524.77 52.49% 397417.67 

Забележка: През 2021 година са извършени междинни плащания по 3 проекта.             
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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 

15 0 17 0 12 0 12 7 9 7 9 60% 0 0 0 

Приоритет 2: 
Подобряване и 

развивитие на 
жизнената среда и 

качеството на живот и 

интегрирано, 

устойчиво и ефек тивно 

оползотворяване на 
природните и култур 

ни  ресурси на 
територията на МИГ  

Айтос 

8 3 7 3 7 3 7 3 4 3 4 50% 3 3 37.50% 

Общо: 23 3 24 3 19 3 19 10 13 10 13 56.52% 3 3 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; 

0 1 0 0 
99478.41 

 
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 

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 

0 0 0 0 0 0 
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европейските ландшафти; 

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; 
0 6 0 0 494322.12 0 

6B 
Стимулиране на местното развитие в селските 
райони;  

3 3 0 
461 012.01 

725475.22 397417.67 

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 

субсидията 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 

одобрение Изплатен

а 

субсидия колона 2 

минус 

колона 11 

колона 11 

разделена 

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 

1 472 580.55 0 0 0.00 0.00 0.00 892686.28 593800.53 593800.53 878780,02 40.32% 0 

Приоритет 2: 
Подобряване и 

развитие на 
жизнената среда и 

качеството на живот 
и интегрирано, 

устойчиво и 

ефективно 

оползотворява не на 
природните и 

културни  ресурси на 
територията на МИГ  

Айтос 

2 260 164.45 461012.01 461012.01 461012.01 461012.01 461012.01 864303.00 864 303.00 864303.00 1395861.45 38.24% 397417.67 

Общо: 3 732 745 461012.01 461012.01 461012.01 461012.01 461012.01 1756989.28 1458103.53 1458103.53 1395861.45 39.06% 397417.67 

 

Забележка: През 2021 година са извършени междинни плащания по 3 проекта. 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти 

към МИГ 

Интензитет 

на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритет 1: 
Развитие и стимулиране 
на предприемачество и 

устойчив бизнес с висока 
добавена стойност, 
осигуряващ заетост и 

стабилни доходи на 
населението 

2603956.45 1728962.16 50 - 75% 1721569.08 1 116 825.12 1 424 815.68 1 116 825.12 1267836.28 826500.53 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 

1770719.88 1770719.88 100% 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1132719.7 1 132 719.70 397417.67 

Общо: 4374676.33 3499682.04   3492288.96 2887545.00 3195535.56 2887545.00 2400555.98 1959220.23 397417.67 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 
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 

1 брой  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 

 
 

0 



 42 

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 

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 

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 
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храните и горското стопанство 

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 

период

а 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 

от ЕЗФРСР                               

ПУБЛИЧНИ 8 3 7 3 7 3 7 3 4 3 4 50% 3 3 37.5 

МИГ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
4 

3 7 3 7 3 7 3 4 3 4 100% 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 15 0 17 0 12 0 12 7 9 7 9 60%       

Малко или средно 

предприятие 
  

0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 6.7% 0 0 0 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

  0 14 0 9 0 9 6 7 6 7 46,6%       

Физическо лице   0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 6.7% 0 0 0 

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ   
0 16 0 11 0 11 6 7 6 8   0     

Друго (ако е 
приложимо)   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 23 3 24 3 19 3 19 10 13 10 13 56.5% 3 3 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 

одобрени

е Изплате

на 

субсидия 
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 
2 260 164 1 770 719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1132719.70 1132719.70  1 132 719.70      1 127 444.75     50.12% 

397 

417.67 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Публичен орган/ 

община 2 260 164.45 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1770719.88 1132719.7 1132719.70  1 132 719.70     1 127 444.75 50.12% 397417.67 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0   

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

ЧАСТНИ 1 472 580.55 2 315 075.89 1 828 440.57 1 721 569.08 1 116 825.12 1 424 815.68 1 116 825.12 1 267 836.28 826 500.53 826 500.53 646080.02 56.13%   

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 

 
    

Микропредприя
тие (Моля, 
отбележете и 

юридическата 

форма) 

  1721569.08 1 432 208.76 1 128 062.27 820071.72 831 308.87 820071.72 874 229.47 629 697.12 629 697.12       

Физическо лице 
  198 956.81 99 478.40 198 956.81 99 478.40 198 956.81 99 478.40 198956.81 99478.41 99478.41       

ЕТ   0 0 0 0 0 0 0 0 0       

Лице, 

регистрирано 

по ТЗ 
   2 116 119.08     1 629 483.76 1 522 612.27 1 017 346.72 1 225 858.87 1 017 346.72 1068879.47 727 022.12 727 022.12       

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

Общо от 

ЕЗФРСР: 
3 732 745 4 085 795.77 3 599 160.45 3492288.96 2887545.00 3195535.56 2887545.00 2 400 555.98 1959220.23 1 959 220.23   52.49%   

                            

ОБЩО: 3 732 745 4 085 795.77 3 599 160.45 3492288.96 2887545.00 3195535.56 2887545.00 2 400 555.98 1959220.23 1 959 220.23   52.49%   
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                                                           Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления

, подадени 

в МИГ 

% на 

заявена

та 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите

, одобрени 

от МИГ 

Отхвър

лено/ 

оттегле

но/ 

анулира

но 

заявлен

ие 

Мотив 

за 

отхвъ

рляне 

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 

субсиди

я 

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

4.1 1. „Подкрепа за 

инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

                    198956.81 99478.41   

  
ХЕЛИОС МИЛК 

ЕООД 

Закупуване на 
земеделска техника 
и оборудване за 
кравеферма 

0 50 0 0 не не 0 0 0 0 0 

  

Шефика Мехмед 

Шаиб 

Закупуване на 
земеделска техника 
и оборудване  за 
отглеждане на   
животни 

0 50 0 0 не не 0 0 198956.81 99478.41 0 

4.2.1 „Инвестиции 

в преработка 

/маркетинг на 

селскостопански 

продукти“ 

                          

  

ХЕЛИОС МИЛК 

ЕООД 

Модернизация на 
млекопреработвате
лно предприятие 

0 50 0 0 не не 0 0 0 0 0 

  

Бенони ЕООД 

Технологично 

оборудване за 
Винарска изба 
"Бенони", етап 1 198 614.00 50 0 0 

отхвърл

ено  

Указан
ия на 
ДФЗ            

6.4.1  „Инвестиции 

в подкрепа на 

неземеделски 

дейности“         0 0         693 729.47 494 322.12 

0 
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  ЮХА - 81 ЕООД 

Инвестиция в 
машини и 

оборудване във 
фирма "Юха - 81" 

ЕООД град Айтос 

0 75 0 0 не не 0 0 0 0 0 

  

Индивидуална 
практика за 
първична помощ 

по дентална 
медицина - д-р 

Василена 
Чаушева ЕООД  

Преустройство и 

промяна 
предназначението 

на самостоятелно 

жилище в 
амбулатория за 
индивидуална 
практика за 
първична помощ по 

дентална медицина 
в УПИ VI – 78, кв. 
166 по плана на гр. 

Айтос, Община 
Айтос 

0 75 0 0 не не  0 0 122242.02 91681.52 0 

ДЖИ ЕС КАР 

ООД 

Подобряване на 
производствения 
капацитет на „ДЖИ 

ЕС КАР“ ООД чрез 
закупуване на 
оборудване за 
автосервизна 
дейност и 

автомивка 

0 75 0 0 не не  0 0 82099.10 61574.33 0 

ДЮЛГЕР ГРУП 

ЕООД 

Пускане в 
експлоатация на 
цех за производство 

на мебели 

0 75 0 0 не не 0 0 0 0 0 

ИКА МЕБЕЛ 

ДИЗАЙН ЕООД 

Оптимизиране на 
производствения 
процес в „ИКА 

МЕБЕЛ ДИЗАЙН“ 

ЕООД чрез 
закупуване на CNC 

НЕСТИНГ 

МАШИНА 

0 75 0 0 не не 0 0 41274.30 30955.73 0 

Модул ЕООД 

Модернизиране на 
производството на 
Модул ЕООД гр. 

Айтос 

0 75 0 0 не не 0 0 0 0 0 

Амбулатория за 
индивидуална 
практика за 
първична помощ 

по дентална 

Съвременна 
дентална медицина 
в град Айтос.* 

  75 0 0 не не  0 0 0 0 0 
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медицина  - Д-р 

Стоян Канев 

  
АНГЕЛИКА - 81 

ООД 

Изграждане на 
производствена 
сграда и закупуване 
на машини за 
производство на 
PVC и алуминиева 
дограма 

0 75 0 0 не не 0 0 157564.05 118173.04 0 

  

СЕ БЕ ГИН - 

АМБУЛАТОРИЯ 

ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИР
АНА 

ИЗВЪНБОЛНИЧ
НА 

МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО 

АКУШЕРСТВО 

И 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

ИНДИВИДУАЛН
А ПРАКТИКА  

ЕООД 

"Закупуване на 
специализирана 
медицинска 
техника за кабинет 
на доктор-

гинеколог" 

0 50 0 0 не не 0 0 103900.00 51950.00 0 

  Бенони ЕООД 

Предприемачески 

услуги в сектор 

строителство  в 
община Айтос** 

0 75 0 0 не не  0 0 0 0 0 

  
КОСТОВИ ГРУП 

ООД 

Закупуване на 
машини за 
производство на 
бисквити 

0 75 0 0 не не      186650.00 139987.50 0 

7.2 Инвестиции в 

създаването, 

подобряването 

или 

разширяването на 

всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура 

    461 012.01   461 012.01 461 012.01     461012.01 461012.01 658933.84 658 933.84 326306.42 

  
ОБЩИНА 

АЙТОС  

"Подобряване на 
уличните настилки 

на населените места 
в Община 
Айтос"/Улици 

с.Поляново и 

0 100 0 0 не не 0 0 0 0 139256.42 
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с.Малка поляна/"  

ОБЩИНА 

АЙТОС 

"Реконструкциия и 

рехабилитация на 
тротоарни настилки 

на улици в 
гр.Айтос" 

0 100 0 0 не не 0 0 268416.00 268 416.00 0 

ОБЩИНА 

АЙТОС 

"Благоустрояване и 

реновация на 
спортна зала  към 

стадион в УПИ I, 

кв. 50 по плана на 
гр. Айтос” 

  100 0 0 не не      390517.84 390517.84 187050.00 

ОБЩИНА 

АЙТОС 

„Обзавеждане и 

оборудване за 
читалищата на 
територията на 
община Айтос" 

49 800.00 100 49 800.00 49800.00 не не  49800.00 49800.00 0 0 0 

ОБЩИНА 

АЙТОС 

"Доставка и монтаж 

на автоматизирана 
напоителна система 
на градски стадион 

„Крум Делчев“ и 

закупуване на 
оборудване" 

70 476.31 100 70 476.31 70476.310 не не  70476.31 70476.31 0 0 0 

ОБЩИНА 

АЙТОС 

„Реконструкция на 
улица „Арда“ от 
О.Т. 24 до О.Т. 7 и 

улица „Христо 

Кърджилов“ в гр. 

Айтос“  

340735.70 100 340 735.70 340 735.70 не не  340 735.70 340 735.70 0 0 0 

Мярка 7.5 

Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

    0 100 0 0     0 0 194250.00 194250.00 71111.25 
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ОБЩИНА 

АЙТОС 

„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 

0 100 0 0 не не  194 250.00 194 250.00 194250.00 194250.00 71111.25 

Общо: 
    461 012.01   

461012.01 
461012.01     461012.01 461012.01 1 745 870.12 

1446984.3

7 
397417.67 

Забележка: ПП, отбелязани в сиво са одобрени от МИГ, но за тях не достигат финансови 

средства.Те са включени в резервния списък.                 
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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 2025 г. 

Постигнато 

за отчтния 

период  

От скл. на 

Споразумението  

%                          

(колона 6 

разделена на 

колона 4) 

Източник на данни 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Резултат 

Брой  проекти, финансирани по Стратегията Брой 23 3 13 56.52% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой 43 3 24 55.80% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой на одобрените заявления  Брой 38 3 19 44.62% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на одобрените заявления Лева 4933708.89 1 756 989.28 2 201 599.17 58.98% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой на сключените договори Брой 23 10 13 56.52% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на сключените договори Лева 3732745 1458103.53 2201599.17 58.98% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Стойност на изплатените проекти Лева 3732745 397417.67 0 10.65% Мониторинг,  База данни МИГ - Айтос 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

Стратегията 
Брой 19 7 10 52.63% 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 4 8 400% 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 19 142 118.33% Отчети МИГ - Айтос 

Брой дейности за популяризиране на 
Стратегията 

Брой 20 4 32 160% Отчети МИГ - Айтос 

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

% 75% 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 одобрените 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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