
áðîé 6, 2019 ã., 

Информация за изпълнението на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 

през 2019 г. на МИГ „Девня-Аксаково
Подробности на 4 и 5 стр.

Проведeни бяха обучения за местни лидери свързани с изграждането на партньорства и развитието на креативен туризъм на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“.           Подробности на 7 стр.

Обучения
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Процедури по Оперативна 
програма „ Иновации и 

конкурентоспособност“ 
2014-2020 г.

1 .  П р о ц е д у р а 
BG16RFOP002-1.006 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Подкрепа 
за внедряване на иновации в 
предприятията“ – Одобрена от 
УО на ОПИК

Сключен договор за предоста-
вяне на БФП:

• Бенефициент: „МОДУЛ“ 
ЕООД, проект: „Разработване на 
уеб-базиран иновативен софту-
ер за резервиране и отдаване на 
автомобили под наем и менажи-
ране на автопарк с възможност 
за автономно наемане и връща-
не на автомобилите на избрана 
от клиента локация“. 

Стойност на проекта – 
108 000,00 лв.

Информация за изпълнението на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 

през 2019 г. на МИГ „Девня – Аксаково
Изпълнение на приеми по мерки от СВОМР през 2019 г:

Размер на БФП - 97 000,00 лв.
Разполагаем бюджет по про-

цедурата за следващия прием 
на проектни предложения през 
2020 г. – 703 000,00 лв.

2 .  П р о ц е д у р а 
BG16RFOP002-2.021 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Капацитет 
за растеж на МСП“ – Одобрена 
от УО на ОПИК.

Сключени договори за предос-
тавяне на БФП:

• Бенефициент: „НОРД“ АД, 
проект: „Подобряване на про-
изводствения капацитет и упра-
влението на бизнес процесите в 
„НОРД“ АД“.

Стойност на проекта – 
273 400,00 лв.

Размер на БФП – 246 060,00 
лв.

1. Бенефициент: „Попчев 
стоун дизайн“ ЕООД, проект: 

Кандидат Проект Статус
„Амбулатория за индивиду-
ална практика за специали-
зирана медицинска помощ 
по очни болести – д-р Н. 
Николова - Петкова“ ЕООД

„Капацитет за растеж в Амбулатория за 
индивидуална практика за специализи-
рана медицинска помощ по очни болести 
– д-р Н. Николова - Петкова“ ЕООД

Не е одобрен 
от МИГ

„КРОПСИСТЕМ“ ЕООД „Стартиране производство на специали-
зирано оборудване за прецизен контрол 
на хидромелиоративни съоръжения от 
Кропсистем ЕООД“.

Оттеглен

№ Наименование на проекта Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансиране на 
кандидата

1 Подкрепа за развитие на предприемачеството във фирма 
„ДеНиДи“ ЕООД.

387 813.63 100% 349 032,26 90% 38 781.37 10%

2. „Разработване на серия от иновативни информационни 
интерактивни продукти, в областта на родителството, 
възпитанието и обучението на съвременните деца“

Не е  о до -
брен от МИГ

3. „Стартиране производство на специализирано оборудване 
за прецизен контрол на хидромелиоративни съоръжения 
от Кропсистем ЕООД“.

Не  е  о до -
брен от МИГ

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 387 813.63 100% 349 032,26 90% 38 781.37 10%

Таблица 1

Таблица 2

„Модернизиране на производ-
ствения процес, повишаване 
на производствения капацитет 
и увеличаване на експорта на 
„Попчев стоун дизайн“ ЕООД, 
чрез закупуване на ново оборуд-
ване в база с. Слънчево“.

Стойност на проекта – 243 
000,00 лв.

Размер на БФП - 218 700,00 лв.
• Бенефициент: „Трафикбилд“ 

ЕООД, проект: „Подобряване на 
конкурентноспособността и раз-
витие на капацитета за растеж в 
фирма „Трафикбилд“ ЕООД, чрез 
закупуване на ново производ-
ствено оборудване и въвеждане 
на ИКТ система за управление 
на бизнеса“.

Стойност на проекта – 
371 920,00 лв.

Размер на БФП – 334 728,00 
лв.

Няма разполагаем бюджет по 
процедурата за прием на про-
ектни предложения през 2020 г. 

3 .  П р о ц е д у р а 
BG16RFOP002-2.053 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Подкрепа 
на предприемачеството“.

В рамките на първи краен срок 
03.06.2019 г. са подадени две 
проектни предложения: (Виж 
Таблица 1).

В рамките на втори краен срок 
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Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

03.06.2019 г. са подадени три 
проектни предложения: (Виж 
Таблица 2). 

Процедури по Програма 
за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.
1. BG06RDNP001-19.042 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – Инвес-
тиции в създаването, подо-
бряването или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби  инфраструктура“ – 
Процедурата е одобрена от 
Държавен фонд „Земеделие“.

Сключени договори за предос-
тавяне на БФП:

№ Име на канди-
дата

Наименование на проекта Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансиране 
на кандидата

1 Община Аксаково „Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
сградата на общинска администрация – 
Аксаково“

154 984,18 100% 154 984,18 100% 0.00 0%

2 Община Девня „Изграждане на структурна комуникационна 
система в сградата на община Девня“

210 690.38 100% 155 000,00 100% 55 690.38 100%

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 309 984,18 100%

№ Име на кандидата Наименование на проекта Общо допустими 
разходи лв.

Общ размер на 
БФП в лв.

Заявено съфи-
нансиране

1. Кооперация „ЗЕМЕ-
ДЕЛСКА КООПЕРА-
ЦИЯ „БЪДЕЩЕ““

“Закупуване на техника, необходима за 
модернизиране на животновъдното сто-
панство на ЗК „Бъдеще””

169 990.00 100% 84 995.00 50% 84 995.00 50%

2. ЗП Ваня Христова 
Йорданова-Тодорова

„Изграждане на стопанска постройка, съз-
даване на трайни насаждения и закупуване 
на земеделска техника и инвентар“

188 307.23 100% 112 984.35 60% 75 322.88 40%

3. „ГРИ АГРО - АСЕН 
ГРИГОРОВ“ ЕТ

„Модернизация на земеделското стопан-
ство на ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“, 
чрез закупуване на модерна земеделска 
техника и увеличаване на площите с де-
сертни лозя“

66 311.26 100% 9 062.64 50% 9 062.64 50%

• Бенефициент: Община 
Аксаково, проект: „Администра-
тивна сграда - кметство с чита-
лище в с. Доброглед, община 
Аксаково“.

Стойност на проекта – 
165 713,51 лв.

Размер на БФП – 165 713,51 лв.
• Бенефициент: Община 

Девня, проект: „Подобряване 
на енергийната ефективност на 
сграда за обществено хранене 
в община Девня“.

Стойност на проекта – 
157 524,00 лв.

Размер на БФП – 131 270,00 

№ Име на кандидата Наименование на проекта Общо допустими 
разходи лв.

Заявен размер 
на БФП в лв.

Заявено съфи-
нансиране

1. ЕТ „Тера – Веселина 
Илиева“

„Изграждане на оранжерия за отглеждане 
на люти чушки“

37 578,00 100% 18 789.00 50% 18 789.00 50%

лв.
2 .  П р о ц е д у р а 

BG06RDNP001-19.044 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ – Изграждане 
на ИКТ  инфраструктура в об-
щинските административни 
сгради – Приключила. В про-
цес на проверка.

Подадени са две проектни 
предложения. (Виж Таблица 3).

Разполагемият бюджет по 
процедурата е 310 000,00 лв. С 
финансирането на проектите 
ще бъдат усвоени 309 984,18 
лв. от бюджета. Остатъчният 
финансов ресурс по процедура-

№ Име на канди-
дата

Наименование на проекта Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансиране 
на кандидата

1 „Дара Експерт“ 
ЕООД

„Изграждане на еко селище (глемпинг селище) 
в землището на с. Въглен, община Аксаково, 
област Варна“

390 950,00 100% 293 212,50 75% 97 737,50 25%

2 „ЦИНТ МЕДИА“ 
ЕООД

„Закупуване на оборудване и техника за създа-
ване на информационен портал“

40 605,00 100% 30 453,75 75% 10 151,00 25%

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 431 555,00 100% 323 666,25 75% 107 888,50 25%
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Таблица 7

Таблица 8

Таблица 9

№ Име на канди-
дата

Наименование на проекта Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансиране 
на кандидата

1 „Аспида Ивай -
ло-Иванов“ ООД

„Изграждане и оборудване на бензиностан-
ция в землището на с. Изворско, община 
Аксаково, област Варна“

391 007.61 100% 293 255.71 75% 97 751.90 25%

2 „ Д е В и н а 
Смарт“ООД 

„Изграждане на туристически павилион за 
дегустации и продажба на регионални вина“

195 546.00 100% 132 971.28 68% 62 574.72 32%

3 „ЕТ Тера- Весе-
лина Илиева“

Модулно предприятие за производство на 
бира и организиране на дегустация

261 000,00 100% Отхвърлено проектно предложение

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 586 553,61 100% 426 226,99 71.5% 160 326,62 28.5%

та е 5,82 лева.
3. Процедура за подбор 

на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.093 „МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ – Приключила. 

В рамките на първи краен 
срок, 02.12.2018 г. са подадени 
и одобрени от МИГ три проектни 
предложения: (Виж Таблица 4).

В рамките на втори краен 
срок, 31.12.2018 г. е подадено и 
одобрено от МИГ едно проектно 
предложение: (Виж Таблица 5).

4. Процедура за подбор 
на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.126 „МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 
6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности – 
Приключила.

В рамките на първи краен 
срок, 02.12.2018 г. са подадени и 

№ Име на кандидата Наименование на проекта Общ размер на допус-
тимите разходи в лв.

Общ размер 
на БФП в лв.

1 Община Девня Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално 
включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и тех-
ните близки

239 979,04 239 979,04

2 Община Аксаково „Въвеждане на иновативна междусекторна  услуга  в община 
Аксаково“

239 775,98 239 775,98

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 479 755,02 лева

одобрени от МИГ, две проектни 
предложения: (Виж Таблица 6).

В рамките на втори краен срок, 
31.12.2018 г. са подадени три 
проектни предложения: (Виж 
Таблица 7).

5. Процедура за подбор 
на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 
7.6 „Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане, въз-
становяване и подобряване 
на културното и природно 
наследство на селата“ – При-
ключила.

В рамките на първи и втори 
краен срок за прием няма пода-
дени проектни предложения.

Остатъчният финансов ре-
сурс за прием на проектни 
предложения по втори краен 
срок на процедурата е в размер 
на 100 000,00 лв.

6 .  П р о ц е д у р а 
BG06RDNP001-19.298 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ – Мярка 7.5 
„Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфра-
структура“ – Активна.

В рамките на първи краен срок 
за прием, 24.09.2019 г., няма по-
дадени проектни предложения.

В рамките на втори краен 
срок за прием, 10.12.2019 г., има 
подадено едно проектно пред-
ложение.

Процедури по Оперативна 
програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-
2020 г.

1. BG05M9OP001-2.078 МИГ 
„Девня – Аксаково“ - „Въвеж-
дане на междусекторни услуги 
в общността“. Приключила. 
Процедурата е одобрена от УО 
на ОПРЧР.

№ Име на кандидата Наименование на проекта Общ размер на допус-
тимите разходи в лв.

Общ размер на 
БФП в лв.

1 BG05M9OP001-1.082-0001 „Образование и заетост за младежите на община 
Аксаково”

352 942,13 352 942,13 

2 BG05M9OP001-1.082-0002 „Повишаване на квалификацията, възможността 
за включване в заетост и самостоятелна заетост  
на безработни младежи“

161 910,06 161 910,06

Общ размер на БФП за периода на прием в лева 514 852,19 лева
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В рамките на крайния срок 
за кандидатстване , 31.12.2018 
г. са подадени и одобрени две 
проектни предложения: (Виж 
Таблица 8).

2. BG05M9OP001-1.082 МИГ 
„Девня – Аксаково“ - „Инвести-
ции в образование и заетост“.

В рамките на крайния срок 
за кандидатстване , 19.08.2019 
г. са подадени и одобрени две 
проектни предложения: (Виж 
Таблица 9).
II. планирани приеми на мерки 

от СВОМР през 2020 г.
• Мярка 1.1.1.„Подкрепа за 

внедряване на иновации в 
предприятията“:

Планиран прием: м. януари – м. 
април 2020 г. 

Бюд жет  по  процедурата 
703 000,00 лв.

• Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“:

Планиран прием: м. февруари 
– м. май 2020 г. 

Бюд жет  по  процедурата 
203 076,02 лв.

• Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти“:

Планиран прием: м. февруари 
– м. май 2020 г. 

Бюд жет  по  процедурата 
300 000,00 лв.

• Мярка 8.1 „Залесяване и 
поддръжка“:

Планиран прием: м. февруари 
– м. март 2020 г.

Бюд жет  по  процедурата 
70 000,00 лв.

• Мярка 3.2.2 „Инвестиции в 
образование и заетост“

Планиран прием: м. април – м. 
май 2020 г.

Бюд жет  по  процедурата 
485 147,81 лв.

III. Изпълнени дейности 
за популяризиране на 

стратегията за ВОМР на 
територията на нейното 

изпълнение:
1. Извършени са проучвания 

и анализ по следните теми:
• Проучване и анализ на  те-

риторията: „Квалификация и 
умения адекватни за пазара на 

труда на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“.

• Проучване и анализ на  тери-
торията: „Социалното изключ-
ване на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и възможни 
интервенции“.

2. Дейности за популяризира-
не, информиране и публичност:

• Публикации – във връзка с 
обявяване на приеми на про-
ектни предложения, във връзка 
с провеждането през 2019 г. на 
обучения и информационни сре-
щи са направени са девет пуб-
ликации в регионални и местни 
вестници.

• Бюлетини – подготвени и от-
печатани са 6 броя на бюлетини 
с тираж на всеки от 150 бр. Бю-
летините включват информация 
за цялостната дейност на МИГ 
„Девня – Аксаково“;

• Информационно, пълноцвет-
но списание.

• Изработени са рекламни 
материали, за популяризиране 
дейността на МИГ-а: визитки, 
термос, тефтери, календари, 
торбички, флаш памет и други.

• Поддържане на интернет 
страницата на МИГ-а – информа-
цията на сайта се актуализира 
ежедневно.

3. Дейности за организиране 
на обучения, семинари и ин-
формационни срещи за местни 
лидери и за уязвими групи и 
застрашени от бедност целеви 
групи, включително роми, свър-
зани с подготовка, изпълнение 
и отчитане на проекти и други, 
свързани с популяризиране на 
стратегията за ВОМР и прила-
гане на подхода:

• Организирани и проведени 
обучения в гр. Аксаково, ул. 
„Слави Дойчев“ №6, лекционна-
та зала на Център за подкрепа 
на личностно развитие, на след-
ните теми:

• „Възможности за реализи-
ране на проектни предложения 
към Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, фи-
нансирани от Европейски фонд 
за регионално развитие чрез 

Оперативна програма “Инова-
ции и конкурентоспособност“ 
2014-2020г.“ .

• „Подобряване достъпа до 
социални услуги за различни 
уязвими групи, социално изо-
лирани или в риск от социална 
изолация, чрез мерки от Стра-
тегията за ВОМР на МИГ „Дев-
ня – Аксаково“, финансирани от 
Европейския социален фонд, 
чрез Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 
2014-2020г.“  

• „Възможности за развитие 
на биологично земеделие чрез 
изпълнение на проекти, финан-
сирани по мерки от Стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Акса-
ково“.  

• „Възможности за разработва-
не и внедряване на иновации от 
предприемачеството на терито-
рията на „МИГ „Девня – Аксако-
во“, чрез финансиране по мерки 
от СВОМР. 

• „Състояние на нестопанският 
сектор от територията на „МИГ 
Девня-Аксаково“, опит в изпъл-
нението на европейски проекти 
и нагласи за получаване на БФП 
чрез СВОМР“  .

• „Възможности на стопанския 
сектор от територията на МИГ 
Девня – Аксаково за развитие 
към неземеделски икономически 
дейности

• Организирани и проведени 
еднодневни срещи/мероприя-
тия в гр. Аксаково, ул. „Слави 
Дойчев“ №6, лекционната зала 
на Център за подкрепа на лич-
ностно развитие, на следните 
теми:

• „Процедура чрез подбор 
на проек тни предложения 
BG05M9OP001-1.082 МИГ „Де-
вня – Аксаково“ - „Инвестиции в 
образование и заетост“ .

•  „Пр оце ду ра  чр е з  п од -
бор на проектни предложе -
ния „Процедура чрез подбор 
на проек тни предложения 
BG05M9OP001-2.078 МИГ „Дев-
ня – Аксаково“ - „Въвеждане на 
междусекторни услуги в общ-
ността“.
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МИГ „Девня – Аксаково“ се включи 
в работна среща с представители 
на местните инициативни групи от 
Област Варна. Срещата бе по покана 
на Областен информационен център 
– Варна. На събитието бяха обсъдени 
функционалностите на Информацион-
ната система за управление и наблю-
дение ИСУН 2020. Управителят на 
ОИЦ – Варна, д-р Виктория Николова, 
показа нагледно обновения публичен 
модул на системата и обясни подробно 
как може да бъде използван. Тя демон-
стрира пред аудиторията новите въз-
можности включени в модула, начина 
по който функционират и възможното 
им приложение в работата на МИГ.

Д-р Николова презентира услугите 
и дейностите, които предоставя ОИЦ 
– Варна и подчерта, че залата на 
центъра може да се ползва безплатно 
за събития, свързани с публичност 
по европроекти, както от МИГ, така и 
от техните бенефициенти. Присъст-
ващите бяха запознати с актуали-
зациите на интерактивната книга за 
проекти с европейско финансиране, 
реализирани на територията на Вар-
ненска област. Информацията в нея 
се обновява непрекъснато от ОИЦ – 
Варна и може да бъде полезна както 
на бенефициенти, така и на други 

МИГ „Девня – Аксаково“ участва в среща с 
местните инициативни групи от областта

заинтересовани лица.
На срещата бяха дискутирани и 

проблемите, с които се сблъскват в 
работата си местните инициативни 
групи при комуникацията с бенефи-
циентите и взаимодействието с 
институциите. Някои от гостите спо-
делиха своя опит при преодоляване 

на трудностите.
Участниците в събитието разгледа-

ха възможностите за финансиране, 
заложени в Индикативните годишни 
работни програми за 2020 г. Беше 
обсъдена и бъдещата съвместна дей-
ност между ОИЦ – Варна и местните 
инициативни групи в областта.
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Във връзка с изпълнение на Ад-
министративен договор №РД50-
54/09.09.2019 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по 
процедура BG06RDNP001-19.085 за 
подбор на проекти за подготвителни 
дейности за вътрешнотериториално и 
транснационално сътрудничество по 
подмярка 19.3 „Подготовка и изпълне-
ние на дейности за сътрудничество на 

местни инициативни групи“ от мярка 
19 „Водено от общностите местно 
развитие” от Програмата за развитие 
на селските райони 2014-2020 г., СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“ проведе две 
еднодневни обучения в град Аксаково, 
както следва:

 На 14 декември 2019 г. от 10.00 
ч., в лекционната зала на Център 
за подкрепа на личностно развитие 

в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ 
№6 - тема на обучението: „Местната 
общност като фактор за икономическо 
развитие“.  

На 15 декември 2019 г. от 10.00 ч. 
в Център за подкрепа на личностно 
развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави 
Дойчев“ №6 – тема на обучението: „Ви-
дове туризъм. Туризмът като фактор за 
местно развитие“. 

Проведeни обучения за местни лидери 
свързани с изграждането на партньорства 

и развитието на креативен туризъм на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


