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Първите изпълнени проекти по Стратегията за местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са вече факт

Изпълнените проектни предложения 
са по процедура BG16RFOP002-2.021 
МИГ „Девня - Аксаково“ - „Капацитет 
за растеж на МСП“, финансирана по 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.  
Безвъзмездна финансова помощ по-
лучиха бенефициентите:

 „Попчев стоун дизайн“ ЕООД - бъл-
гарско дружество, със седалище в с. 
Слънчево, общ. Аксаково. Основната 
дейност е производство и търговия 
със скално облицовъчни материали в 
разнообразни цветове мрамор, гранит, 
варовик, оникс, мозайки и разнокамен-
ни изделия от Италия, Гърция и Китай.

По проекта е доставена, инсталира-
на, тествана и въведена в експлоата-
ция Мостова режеща машина с ЦПУ 
– 1 брой.  Разработена е внедрена 
интегрирана софтуерна система за 
управление на бизнес процесите в про-
изводствената база на предприятието.

Договорената финансова помощ по 
проекта е 243 000.00 лева, от които  218 
700.00 лева са безвъзмездна помощ и 
24 300 лева е собственото финанси-
ране на кандидата. Верифицираната 
сума от УО на ОП „Иновации и конку-
рентоспособност“ е в размер на 242 
950,00, лв, от които 218 655,00 лева 
БФП и 24 495,00 лева съфинансиране 
от кандидата.

„НОРД“ АД – българско дружество, със седалище в гр. 
Девня. По проекта е доставен и въведен в експлоатация 
на Струг с ЦПУ – 1 брой. Разработена и въведена  бази-
рана на ИКТ система за управление на бизнес процесите 
в „НОРД“ АД.

Очакваните резултати от реализация на проекта са 
подобрена конкурентоспособност на предприятието чрез 
постигане на по-добра ресурсна ефективност и ефикасност 
в производствения процес и създадени предпоставки за 
диверсификация и повишаване потенциала за реализа-

ция на продукцията на външни пазари, както и 
значително подобряване на управлението на 
бизнес процесите в предприятието. Конкретните 
резултати са:

– увеличаване на производствения капацитет;
– подобряване на ресурсната ефективност и 

ефикасността на производствения процес;
– увеличаване производителността на труда и 

намаляване на себестойността на продукцията;
– подобряване на качеството на продукцията;
– увеличаване на продажбите и износът;
– въвеждане в производството две нови из-

делия;
– разкриване на три нови работни места;
– осигуряване на ефективно управление на 

бизнес процесите.
Договорената финансова помощ с Договор № 

BG16RFOP002-2.021-0002-C01 в размер на 273 
400,00 лева, от които безвъзмездна финансова 
помощ 246 060,00 лева и съфинансиране от 
кандидата 27 340,00 лева. УО на ОП „Иновации 
и конкурентоспособност верифицира сумата от 
269 177,50 лева, от които 242 259,75 лева без-
възмездна финансова помощ и 26 917,75 лева 
съучастие на кандидата.
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Подписани са административни договори 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по проведените  през 2019 г. процедури 
за подбор на проектни предложения по Опе-
ративна програма „Развитие на човешките 
ресурси“.

По процедури за подбор на проектни пред-
ложения: BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни 
услуги в общността“ и BG05M9OP001-1.082 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в об-
разование и заетост“ , са подписани следните 
договори за изпълнение на следните проекти:

1. „Образование и заетост на младежите на 
Община Аксаково“, с бенефициент ОБЩИНА 
АКСАКОВО. 

Проектното предложение цели устойчиво 
интегриране на пазара на труда, предос-
тавяне на възможности за образование и 
заетост на младежите до 29 г. вкл., изложени 
на риск от социално изключване, поради 
неангажираност с трудова дейност, обра-
зование или обучение на територията на 
община Аксаково. За постигане на целта в 
проектното предложение ще се реализират 
дейности по повишаване квалификацията на 
целевата група чрез включване в обучения 
по професионална квалификация и ключови 
компетентности. Осигурява се субсидирана 
заетост до 12 месеца на силно уязвимите 
лица от целевите групи. Предоставената без-
възмездна финансова помощ е в максимален 
размер до 352 942,13 лева.

2. „Повишаване на квалификацията, 
възможността за включване в заетост и 
самостоятелна заетост на безработни мла-
дежи“, с бенефициент община Девня.

Проектно предложение има за цел и е 
насочено към решаването на проблемите 
на пазара на труда за младежи от 15 до 29 
години включително , които поради ниското 
образование и липса на професионална 
квалификация и умения не могат да се ре-
ализират на пазара на труда. Проекта има 
за цел да осигури достъп до обучения и 
заетост на младежи до 29 години, които са в 
съответствие със следните инвестиционни 

приоритети и специфични цели от ОПРЧР. 
На младежите от целевата група ще бъдат 
предоставени услуги по професионално 
ориентиране и консултиране, психологическо 
подпомагане и мотивационно обучение. 5 без-
работни лица ще бъдат включени в обучение 
по професионална квалификация и обучение 
за придобиване на ключова компетентност. 
На лицата придобили професионална ква-
лификация ще бъде осигурена субсидирана 
заетост за 12 месеца от община Девня. На 45 
лица от целевата група ще бъдат предоста-
вени обучение по предприемачество и ще 
бъдат консултирани по въпроси свързани 
със стартирането на самостоятелна дейност. 
Ще бъде осигурени необходимите дейности 
по организация и управление на проекта, 
дейности по информация и комуникация. 
Изпълнението на проекта ще доведе до 
повишаване на квалификацията и възмож-
ността за включване в заетост на безработни 
младежи извън образование или обучение на 
възраст до 29 г. (вкл.), които са с основна или 
по-ниска образователна степен. Придобива-
нето на подходяща квалификация и умения 
на младежите до 29г. възраст, съответстваща 
на нуждите на бизнеса на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ ще доведе до устойчива 
и качествена заетост на младите хора. По 
този начин ще се повиши социалния статус 
и качеството на живот на населението от 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Пре-
доставената безвъзмездна финансова помощ 
е в максимален размер до 161 910,06 лева.

3. „Мобилен екип на терен за превенция, 
подкрепа и социално включване на деца, 
пълнолетни лица с увреждания и техните 
близки“, с бенефициент община Девня.

Проектно предложение има за цел разши-
ряване на възможностите за предоставяне 
на иновативни, интегрирани и многосекторни 
социални и здравни услуги на хората с увреж-
дания, зависимите лица и техните семейства.

Ще се адресират потребности от: разно-
образяване на предоставяните социални и 
здравни услуги и разширяване на обхвата 
им на терен; увеличение на лицата, предос-

тавящи услуги за лична помощ; осигуряване 
на достъп до адекватна и гъвкава почасова 
грижа за деца, вкл. с увреждания, отглеждани 
в семейна среда, според техните потреб-
ности, съобразно нарастващото търсене; 
образователни и консултантски услуги за про-
фесионална реализация и устойчива заетост.

Подобряване на достъпа до заетост на 
хора с увреждания и мотивиране на лица, 
полагащи грижи за зависими членове на 
семейства, чрез предоставяне на актуална 
информация относно търсенето на пазара на 
труда и възможностите за обучение.

Повишаване квалификацията на лица от 
целевите групи, придобиване на знания и уме-
ния, необходими за повишавне адекватността 
им на пазара на труда.

Ще бъдат включени 60 лица: 25 деца, 
включително с увреждания и 25 родителя от 
техните семейства и10 лица с увреждания и 
техните семейства. Предоставената безвъз-
мездна финансова помощ за изпълнението 
на проекта  е в максимален размер до 239 
775,98 лева.

4. „Въвеждане на иновативна междусектор-
на услуга в община Аксаково“, с бенефициент 
община Аксаково.

Проектното предложение цели преодоля-
ване на социалната изолация на уязвимите 
групи на територията на община Аксаково. 
В рамките на проекта ще се реализират дей-
ност по повишаване на компетентностите и 
активизиране на пазара на труда на хората 
с увреждания и лицата полагащи грижи за 
зависими, членове на семействата си чрез 
предоставянето на консултации по профе-
сионално ориентиране, обучения по ключо-
ви компетентности. В рамките на проекта ще 
се ще се утвърди модела на предоставяне 
на интегрирани социално-здравни услуги за 
възрастни и деца в риск, хора с увреждания 
чрез предоставянето на мобилна иноватив-
на междусекторна услуга. Предоставената 
безвъзмездна финансова помощ за изпъл-
нението на проекта е в максимален размер 
до 239 979,04 лева.

Подписани са административни договори по ОПРЧР 2014-2020 г. 

1.  „Изграждане на стопанска по-
стройка, създаване на трайни насаж-
дения и закупуване на земеделска 
техника и инвентар“ , бенефициент ЗП 
Ваня Христова Йорданова-Тодорова.

Проектът ЗП е одобрен по Процедура 
за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.093 МИГ „Девня – 
Аксаково“ - Мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства“

Проектът предвижда изграждането на 
стопанска постройка за съхраняване на 
продукция и инвентар с площ 108 кв.м. 
Постройката ще бъде изградена в имот 
в с. Зорница, общ. Аксаково. Предви-
дено е в постройката да се съхранява 
продукцията от пчелина и да бъде ин-
сталиран пчеларски инвентар за добив 
на мед. Проектът предвижда и създава-
нето на трайни насаждения- лешници.

Предвижда се използваемата площ 
на парцелите да бъде 27 дка, включва-
ща 2 241 броя лешници за цялата площ. 
Обект на финансирането по проекта е и 
закупуване специализирана овощарска 
техника. Стойността на проекта е в раз-
мер на 188 307,23 лева, а предоставена-
та безвъзмездна финансова помощ е в 
максимален размер до 112 984,34 лева.

2. „Закупуване на оборудване е 
техника за създаване на информа-
ционен портал“, бенефициент „Цинт 
медиа“ ЕООД.

Проектът предвижда закупуване на 
фото, видео и компютърна техника и 
аксесоари, като основното предназна-
чение и цел на фирмата е осъществя-
ване на нов за дружеството вид услуги, 
a именно създаване на информационен 
портал за територията на МИГ-а, който 

ще предлага:
1. Новини от територията на МИГ-а - 

общините Аксаково и Девня
2. Административни съобщения до 

жителите на двете общини
3. Информация за културни и спортни 

събития
4. Информация за преминали култур-

ни и спортни събития във видеоформат 
и снимки

5. Всякаква справочна информация
6. Информация за услугите, които 

извършват различни фирми на терито-
рията на двете общини

7. Информация от агенциите за не-
движими имоти

Общият размер на инвестицията е 40 
605,00 лева без ДДС, а безвъзмездното 
финансово подпомагане е в размер на 
30 453,75 лева.

Подписани са административни договори по ПРСР 2014-2020 г. 
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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
информира своите потенциални 
бенефициенти за предстоящи при-
еми за кандидатстване с проектни 
предложения през 2020 г.

Процедура за подбор на 
п р о е к тни п р е д ложе ни я 
BG06RDNP001-19.309 „МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 
4.1 „Инвестиции в земедел-
ски стопанства“

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 

4.1. „Инвестиции в земеделски сто-
панства“, финансирана по Програма 
за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020г. са:

1.1. Земеделски стопани;
1.2. Признати групи производители 

и признати организации на произво-
дители на земеделски продукти или 
такива, одобрени за финансова по-
мощ по мярка 9 „Учредяване на групи 
и организации на производители“ от 
ПРСР 2014 - 2020 г.;

1.3. За подпомагане само за проекти 
за колективни инвестиции могат да 
кандидатстват и юридически лица, 
регистрирани по Търговския закон и/
или Закона за кооперациите, които 
включват най-малко 6 лица и са извън 
посочените в т.2.1 и т.2.2.;

Задължително изискване е кан-
дидатите да отговарят на разпоред-
бите на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: 
кандидатът/получателят на финан-
сова помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“ 
и осъществява дейностите по проект 
на същата територия.

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.1. Инвестиции в земе-

делски стопанства“ от Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, фи-
нансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
- 2020г. ще се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за 
подпомагане дейности:

2.1. Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии и обновяване 
на наличните производствени мате-
риални и/или нематериални активи;

2.2. Насърчаване на сътрудничест-
вото с производителите и преработва-
телите на земеделски продукти;

2.3. Опазване на компонентите 
на околната среда, включително с 
намаляване на вредните емисии и 
отпадъци;

2.4. Повишаване на енергийната 
ефективност в земеделските стопан-
ства;

2.5. Подобряване условията на 
труд, подобряване на хигиенните, 
ветеринарните, фитосанитарните, 
екологичните и други условия на 
производство;

2.6. Подобряване качеството на 
произвежданите земеделски проду-
кти; или

2.7. Осигуряване на възможностите 
за производство на биологични земе-
делски продукти.

3. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

3.1. Строителство или обновява-
не на сгради и на друга недвижима 
собственост, използвана за земе-
делското производство, включително 
такава, използвана за опазване ком-
понентите на околната среда;

3.2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобрява-
не на земеделския производствен 
процес, включително за опазване 
компонентите на околната среда, по-
лучаване на топлинна и/или електро-
енергия, необходими за земеделските 
дейности на стопанството и подобря-
ване на енергийната ефективност, 
съхранение и подготовка за продажба 
на земеделска продукция;

3.3. Създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за произ-
водство на мед, други бързорастящи 
храсти и дървесни видове, използва-
ни за производство на биоенергия;

3.4. Закупуване на: съоръжения, 
прикачен инвентар за пчеларство и 
съответно оборудване, необходимо за 
производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането 
на пчели-майки, включително чрез 

финансов лизинг;
3.5. Закупуване на земя, необхо-

дима за изпълнение на проекта във 
връзка с изграждане и/или модер-
низиране на сгради, помещения и 
други недвижими материални акти-
ви, предназначени за земеделските 
производствени дейности и/или за 
създаване и/или презасаждане на 
трайни насаждения;

3.6. Закупуване на сгради, помеще-
ния и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проек-
та, предназначени за земеделските 
производствени дейности на терито-
рията на МИГ-а;

3.7. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, 
като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни пре-
возни средства за транспортиране 
на продукция, превозни средства за 
транспортиране на живи животни и 
птици;

3.8. Разходи за рехабилитация на 
съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, 
включващи изграждането на нови 
и подобряване на съществуващи 
мрежи в стопанствата, водовземни 
съоръжения, включително кладенци 
и съоръжения за съхранение на вода, 
както и закупуване на техническо 
оборудване за тяхната експлоатация, 
включително нови тръбопроводи, сис-
теми за капково напояване, инстала-
ции за дъждуване, помпени станции, 
техники/съоръжения за съхраняване/
опазване на водата, и др.;

3.9. Закупуване на софтуер, включи-
телно чрез финансов лизинг;

3.10. За ноу-хау, придобиване на па-
тенти права и лицензи, за регистрация 
на търговски марки и процеси, необ-
ходими за изготвяне и изпълнение на 
проекта;

3.11. Разходи, свързани с проекта:
3.11.1 , в т.ч. Разходи за предпро-

ектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти. 
Допустимите разходи за проектиране 
се изчисляват върху допустимите раз-
ходи за проектирания обект;

3.11.2 Разходи свързани с консул-
тации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕЗФРСР 
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 203 076,02 лева (90%) 182 768,42 лева (10%) 20 307,60 лева

Информация за кандидатстване с проектни предложения 
по процедури за прием от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“

Таблица 2
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за техническа осъществимост на 
проекта, извършени както в проце-
са на подготовка на проекта преди 
подаване на заявлението за подпо-
магане, така и по време на неговото 
изпълнение, Разходи за разработване 
на бизнес план, включващ предпро-
ектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни проуч-
вания и окомплектоване на пакета от 
документи и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчита-
нето на дейностите по проекта до из-
плащане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от размера на 
допустимите разходи.

3.12. Разходите посочени в т. 4.11.1 и 
т.4.11.2 не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите 
разходи по проекта.

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 4.11, са допустими, 
ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане.

4. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА:
(Виж Таблица 1)
5. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 

РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПО-
МОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 15 000 
евро (29 337,00 лева).

Максимална стойност на общите до-
пустими разходи е левовата равностой-
ност на 200 000 евро (391 160,00 лв).

Интензитетът на финансовата 

помощ е в размер на 50% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава 
с 10 на сто за:

• проекти, представени от млади 
земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свър-
зани със сливания на организации на 
производителите;

• проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани.

Предвид интензитета по мярка 4.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства 
посочен в Раздел 10 от настоящите 
условия за кандидатстване, мини-
малните и максималните прагове 
на предоставяната безвъзмездната 
финансова помощ са както следва:

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 7500 
евро (14 668,50 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, вклю-
чително и такива, свързани със сли-
вания на организации на производи-
телите е 9 000 евро (17 602,20 лева);

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани е 9000 евро 
(17 602,20 лева);

Максимален размер на безвъзмез-

дната финансова помощ при интензи-
тет на помощта 50% - на кандидата ще 
бъде предоставяна БФП в размер на  
100 000 евро (195 580 лева). 

Максимален размер на безвъз-
мездната финансова помощ при 
интензитет на помощта 60% за про-
екти представени от млади земедел-
ски стопани; интегрирани проекти, 
включително и такива, свързани със 
сливания на организации на произво-
дителите  - на кандидата ще бъде пре-
доставяна БФП в размер на 103 832,72 
евро (203 076,02 лева) – размера на 
разполагаемия финансов ресурс по 
процедурата;

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ при интен-
зитет на помощта 60% за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани – на кан-
дидата ще бъде предоставена БФП в 
размер на 103 832,72 евро (203 076,02 
лева) – размера на разполагаемия 
финансов ресурс по процедурата.

Разликата между пълния размер на 
одобрените разходи и размера на фи-
нансовата помощ се осигурява от кан-
дидата, като участието на кандидата 
може да бъде само в парична форма.

6. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж Таблица 2)

За да бъде предложено за финан-
сиране едно проектно предложение, 
общата крайна оценка на етап техни-
ческа и финансова оценка трябва да 
е равна на или по-голяма от 20 т.

Критерии Брой точки
I. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/или 

стопанства в преход към биологично производство на продукти;
5

II. Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на 
допълнителна заетост в земеделските стопанства:

1. до 3 работни места включително;
2. от над 3 до 5 работни места включително;
3. над 5 работни места;

20
5
10
20

III. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата, 
когато инвестицията води до повишаване на енергийната ефективност в стопанството с над 5%;

10

IV. Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата; 5
V. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките на 

ПРСР 2014 – 2020г.;
10

VI. Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/ организации на производители 
на земеделски продукти;

10

VII. Проекти на земеделски стопани до 40 години; 15
VIII. Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати земеделски стопани, 

членове на сдружение за напояване;
5

IX. Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори:
1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“;
2. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“;
3. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“;

10
10
10
10

Максимален брой точки 90

Таблица 2



6 БРОЙ 1
2020 г. НОВИНИ6 БРОЙ 1

2020 г.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на вероизпове-
дания, регистрирани като юридически 
лица, съгласно чл. 20 на Закона за 
вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 
от същия закон.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за ВОМР“

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.6. „Проучвания и инвести-

ции, свързани с поддържане, възста-
новяване и подобряване на културното 
и природно наследство на селата“ 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности:

• възстановяване, реставрация, ре-
монт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в т. ч. и дей-
ности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите прос-
транства.

3. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансова помощ по 

мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановя-
ване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ са 
следните разходи:

4.1.  Възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в т.ч. и дей-
ности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите прос-
транства;

4.2. Закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до пазар-
ната им стойност, включително чрез 
финансов лизинг;

4.3. Придобиване на патентни и ав-
торски права, лицензи, регистрация 
на търговски марки, до пазарната им 
стойност;

4.4. Разходи, свързани с проекта, в 
т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации 
за икономическа и екологична устой-
чивост на проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на не-
говото изпълнение, които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

4.5.Разходите по т. 4.4 свързани с 
консултации, попълване на анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни проуч-
вания и окомплектоване на пакета от 
документи и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитане 
на дейностите по проекта до изпла-
щане на помощта и не следва да 
надвишават 5% от общия размер на 
допустимите разходи по проект, вклю-
чени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (
Виж Таблица 1)
Бюджетът по настоящата процедура 

за подбор на проектни предложения 
е в съответствие с одобрения финан-
сов план на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата за 

подбор на проекти в изпълнение на 
СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ ще 
бъде с два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния финансов 
ресурс след проведените два приема. 

Осигурен размер на безвъзмездната 
финансова помощ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“ по настоящата 
обява: 100 000 лева.

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3000 евро  
(5867,40 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро  (391 160,00 
лева).

Интензитетът на финансовата по-
мощ е в размер 100% от общия размер 
на допустимите за финансово подпо-
магане разходи.

Размерът на финансовата помощ 
е в размер на 75 % от общия размер 
на допустимите за финансово под-
помагане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи.

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай че 
проектното предложение не генерира 
нетни приходи е 3000 евро (5867,40 
лв.).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай че 
проектното предложение генерира 
нетни приходи е 2250 евро (4400,55 
лв.).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ предоста-
вена по мярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕЗФРСР
(сума/процент)

Национално съфинансиране 
(сума/процент)

(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

Таблица 1

Критерии за оценка Брой точки
1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпълнение 

на проекта и обхвата на териториално въздействие
60

1.1.  до 500 жители 20
1.2. от 501 до 2000 жители 40
1.3.  от 2001 до 5000 жители 50
1.4.  над 5000 жители 60
2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта; 20
2.1 Проекти с обекти с културна значимост 10
2.2 Проекти с обекти с обществена значимост 10
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности 20
Общо брой точки 100

Таблица 2

Процедура за подбор на проектни предложения МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 
„Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на селата“
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културното и природно наследство 
на селата“ е 100 000,00 лева, съглас-
но одобрения Финансов план към 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

Важно: Разликата между пълния 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ за проекти, които 
генерират приходи се осигурява от 
кандидата, като участието на канди-
дата може да бъде само в парична 
форма.

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж Таблица 2)

Пълният пакет документи необхо-
дими за кандидатстване ще бъдат 
публикувани на интернет страницата 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://
www.migda.org и на сайта на Инфор-
мационната система за управление 
и наблюдение  на средствата от Ев-
ропейските и структурни  и инвести-
ционни фондове /ИСУН 2020/ в модула 
за електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/.

Подаването на проектните предло-
жения се извършва изцяло по електро-
нен път чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване. Подава-
нето на формуляра и придружителни-
те документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС 
в България (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на валиден 
Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

На 26.05.2020 г. приключи оценка-
та на постъпилите проектни пред-
ложения в рамките на първи краен 
срок – 17:00 часа на 07.04.2020г. по 
процедура за подбор на проектни 
предложения BG16RFOP002-1.026 
МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа 
за внедряване на иновации в пред-
приятията“.

В рамките на определеният срок 
по процедура BG16RFOP002-1.026 
МИГ Девня – Аксаково – „Подкре-
па за внедряване на иновации в 
предприятията“ са постъпили две 
проектни предложения:

• Проект: „Внедряване на техно-
логичен участък за освидетелству-

ване на транспортируеми газови 
бутилки, част от иновативна поточ-
на линия за пълнене на втечнен 
въглеводороден газ пропан-бутан“ 
с кандидат „Газ Транс Петролиум“ 
ЕООД;

• Проект: „Внедряване на произ-
водствена иновация за технологич-
но развитие на „Перилис трейдинг“ 
ЕООД с кандидат „Перилис Трей-
динг“ ЕООД.

След извършена оценка от Ко-
мисията за подбор на проектни 
предложения са одобрени и двете 
проектни предложения подадени 
в рамките на първи краен срок по 
процедурата – до 17.00 часа на 

07.04.2020 г. Общата стойност на 
одобрената от МИГ безвъзмездна 
финансова помощ е 700 749,00 лева. 

Неусвоеният финансов ресурс 
по процедура BG16RFOP002-1.026 
МИГ Девня – Аксаково – „Подкре-
па за внедряване на иновации в 
предприятията“ е 2251,00 лева и е 
под определения в Условията за 
кандидатстване минимален размер 
на общите допустими разходи за 
едни проект. Предвид размера на 
остатъчния финансов ресурс по-
стъпилите проектни предложения 
в рамките на определения втори 
краен срок – 31.05.2020 г. няма да 
бъдат разгледани и оценени.

Информация за приключили процедури за прием от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“

Със Заповед № РД09-298/13.03.2020 
г. на Заместник-министъра на зе-
меделието, храните и горите и Ръ-
ководител на Управляващия орган 
на ПРСР 2014 – 2020 г. са одобрени 
дейности и разходи по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на 
Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. на СНЦ 
„МИГ Девня-Аксаково“ в размер на 182 
657,96 лева.

Одобрените в бюджета за 2020 г. и 
предвидените за изпълнение дейности 
са по следните направления:

• Разходи за заплати, както и задъл-
жителните по силата на нормативен 
акт разходи за социални и здравни 
осигуровки;

• Разходи за възнаграждения и оси-
гуровки, дължими от МИГ на експерти 
свързани с прилагането на стратеги-
ята. 

• Непреки разходи в т. ч.: разходи за 

наем на офис, разходи за ел. енергия, 
разходи за куриерски услуги, разходи 
за гориво и други разходи. Всички из-
вършени разходи са отразени коректно 
във финансовите таблици към заявка-
та за плащане. 

• Разходи за командировки  в стра-
ната на екипа и членовете на Колек-
тивния върховен орган на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“;

• Разходи за командировки  в чуж-
бина на екипа и членовете на Колек-
тивния върховен орган на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“;

• Разходи за техническо обслужване 
и годишни винетни такси за лек авто-
мобил;

• Разходи за закупуване на оборуд-
ване;

• Разходи за застраховки на закупе-
ни, след подписване на договора за из-
пълнение на стратегията, дълготрайни 
материални активи: 

• Разходи за външна услуга – Орга-
низиране на срещи на МИГ в чужбина.

• Разходи за участие на МИГ в дей-

ности на Националната и на Европей-
ската селска мрежа.

• Финансови разходи, в т.ч. банкови 
такси за управление на сметки, такси 
за издаване на изискуеми документи.

3.2 Дейности за популяризиране на 
стратегията за ВОМР на територията 
на нейното изпълнение:

- за проучвания и анализи на съот-
ветната територия (териториални, ико-
номически, социални и други анализи 
и проучвания)

- за популяризиране, информиране и 
публичност: публикации, изработване 
на рекламни материали, изготвяне и 
разпространение на бюлетини, под-
дръжка на интернет страница и др.

- за организиране на обучения, 
семинари и информационни срещи 
за местни лидери и за уязвими гру-
пи и застрашени от бедност целеви 
групи, включително роми, свързани 
с подготовка, изпълнение и отчитане 
на проекти и други, свързани с попу-
ляризиране на стратегията за ВОМР 
и прилагане на подхода.

Планираните дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
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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.

ТЕРИТОРИЯ НА ТРАДИЦИИ,
КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО


