
Интервю на 2 и 3 стр.

брой 6, 2020 г., 

Проведeни са информационни срещи за местни 
лидери от територията на МИГ „Девня – Аксаково“

Във връзка с изпълнение на дейности 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. СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ проведе през месец декември 3 инфор-
мационни срещи на тема: „Осъществени дейности през 2020 
г. в изпълнение на Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ и 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.“. Срещите се 
проведоха в гр. Девня, в гр. Аксаково и в гр. Игнатиево.

Свилен Шитов, председателя на УС на МИГ „Девня – Аксаково“

МИГ и подходът ЛИДЕР, сега вече ВОМР, имат 
принос за израстването на местната общност
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– Разкажете ни МИГ Аксаково 
от кога работи и какви са поста-
вените цели?

– В края на 2011 г. проектът на 
Стратегия за местно развитие 
на общините Девня и Аксаково е 
одобрен и е сключен тристранен 
Договор № РД50-148/13.10.2011 
г. между  Министерството на зе-
меделието и храните, Държавен 
фонд „Земеделие“ и МИГ „Девня 
– Аксаково“ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
по мярка „Прилагане на стратегии 
за местно развитие и по мярка 
„Управление на местни инициа-
тивни групи (МИГ), придобиване на 
умения и постигане на обществена 
активност на съответната тери-
тория на местните инициативни 
групи, прилагащи стратегии за 
местно развитие“ от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2007–2013 година.

Одобрената безвъзмездна фи-
нансова помощ за финансиране 
на проекти към Стратегията за 
местно развитие, е в размер на 3 
059 993,82 лева – средства пред-
назначени за финансиране на 
проекти на бизнеса, общините и 
неправителствения сектор по мер-
ки от ПРСР 2007–2013. Предоста-
вената безвъзмездна финансова 
помощ за „Управление на МИГ, при-
добиване на умения и постигане на 
обществена активност”, е в размер 
на 739 124,06 лв. – равномерно 
разпределена до 2015 г.

Изпълнението на Договор № 
РД50-148/13.10.2011 г. стартира 
през 2012 г. с отварянето на осем 
покани за набиране на проект-
ни предложения. В рамките на 
обявените покани са постъпили 
37 проектни предложения. След 
извършена оценка са одобрени-
те 26 проектни предложения, а 
останалите 11 са отхвърлени или 
оттеглени от вносителите им.

Програмният период 2007–2013 г. 
е осъществен успешно, като МИГ 

„Девня – Аксаково“ успя да възло-
жи чрез одобряване на постъпили 
проектни предложения 98,87% 
от предоставените с одобрената 
Стратегия финансови средства.

Във връзка със стартирането 
на програмен период 2014 – 2020 
г. МИГ „Девня – Аксаково“ канди-
датства за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по 
подмярка 19.1 „Помощ за подготви-
телни дейности“ на мярка 19 „Воде-
но от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) за периода 
2014–2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР). Заяв-
лението бе одобрено, вследствие 
на което се сключи Договор №РД 
50-206/07.12.2015 г. за изпълнение 
на подготвителната мярка.

В резултат на изпълнените дей-
ности по подготвителната мярка 
МИГ „Девня – Аксаково“ подаде За-
явление за одобрение по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за ВОМР“ от 
Програмата за развитие на селски-
те райони 2014 – 2020 г.

С ъ с  З а п о в е д  № Р Д 0 9 -
720/26.09.2016 г. на министъра 
на земеделието и храните, МИГ 
„Девня – Аксаково“ получи одобре-

Свилен Шитов, председателя на УС на МИГ „Девня – Аксаково“

ние за изпълнение на Стратегия 
за Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) през програмен 
период 2014 – 2020 г.

Към настоящия момент МИГ „Дев-
ня – Аксаково“ има подписано Спо-
разумение №РД 50-185/29.11.2016 г. 
за изпълнение на Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие, предстои изпълнение на за-
ложените в стратегията дейности.

Целите, приоритетите и мерките, 
които са заложени в стратегията 
за местно развитие на МИГ „Девня 
– Аксаково“, са подбрани и форму-
лирани с цел насърчаване на ино-
вациите, конкурентоспособността 
на стопанските сектори, осигуря-
ване на устойчиво управление на 
природните ресурси, постигане на 
балансирано териториално разви-
тие на икономиката и общностите в 
селският райони, както и към съз-
даване и поддържане на заетост.

Във връзка с изпълнение на 
одобрената Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие 
ще бъдат финансирани проекти 
на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ чрез Програмата за 
развитие на селските райони за пе-
риода 2014–2020 г., финансирана 
от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони в 
размер до 2 933 000 лева, Опера-

МИГ и подходът ЛИДЕР, сега вече ВОМР, имат 
принос за израстването на местната общност
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тивна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“ 2014–2020 г., 
финансирана от Европейски фонд 
за регионално развитие в размер 
до 1 950 000 лева и Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014–2020 г., финансира-
на от Европейския социален фонд 
в размер до 1 480 000 лева.

– Трудно ли беше в началото 
да изградите доверие у хората 
и те да разберат как МИГ помага 
на техния район?

– Известно е, че доверие се гра-
ди много трудно. Така беше и в на-
шия случай. В рамките на първия 
програмен период вложихме много 
усилия и време, за да информи-
раме максимален брой хора с 
потенциален интерес към мерките, 
които заложихме в стратегията. За 
някои мерки се наложи да прило-
жим индивидуален подход – сре-
щи с неформален характер, чрез 
които да убедим потенциалните 
кандидати, че си струва да опитат. 
Разбира се, положените усилия да-
доха резултат – усвоени са почти 
100% от заложените в бюджета на 
стратегията средства.

През настоящия програмен пе-
риод изпитахме почти същите 
трудности, защото решихме да оп-
итаме с многофондова стратегия 
и привличането на потенциални 
кандидати по новите фондове ни 
костваше не по-малко усилия.

– Сега след един успешен 
програмен период и вече рабо-
тещ втори, интересът към МИГ 
по-голям ли е?

– Определено интересът е по-го-
лям. И това идва не само от факта, 
че МИГ съществува вече почти 
десетилетие, но и от по-атрактив-
ния характер на стратегията, която 
значително разшири своя спектър 
на интервенции благодарение на 
включените нови фондове за фи-
нансиране на проекти.

– Какви проекти са реализи-
рани в първия период и какъв 
е интересът в новия период. 
Какво искат хората в района да 
развиват и инвестират по Ваши 
наблюдения?

– Най-общо проектите в първия 
програмен период са в две направ-
ления: проекти, свързани с подо-
бряване на инфраструктурата, 
където бенефициенти са общини-
те и неправителственият сектор и 
проекти на местния бизнес сектор.

На нашата територия най-ши-
роко е представено селското сто-
панство. Материалната му база в 
този сектор се нуждае от сериозни 
инвестиции, за да бъде осъвреме-
нена и по този начин да повиши 
както производствения капацитет 
така и конкурентоспособността 
на икономическите единици в 
сектора.

Извършените проучвания в хода 
на подготовката на стратегията 
през първия програмен период 
показаха много висок интерес към 
неземеделските дейности. Много 
от заетите в селскостопанския 
сектор също желаят да разнообра-
зят своя бизнес с неземеделски 
дейности, предполагам водени от 
желанието да си осигурят регуляр-
ни доходи като алтернатива на се-
зонния характер на земеделието.

По тази причина заложихме 
доста висок бюджет по мерките за 
неземеделски дейности и при про-
веждане на процедурите за подбор 
на проекти най-големия интерес 
беше към тези мерки.

Според нас най-голям интерес 
има към развитието на туризъм. 
Нашата територия има многоброй-
ни предпоставки за развитие на 
туристическия сектор и местния 
бизнес, както и неправителствения 
сектор осъзнават добре това.

В тази връзка сме осъществили 
подготвителни дейности за проект, 
съвместно с МИГ от Испания за 
създаване на условия и подкрепа 
на туризма на нашите териториии.

– Какви са предимствата на 
МИГ, хората да кандидатстват 
пред него със своите проекти?

– Предимствата са в две направ-
ления. Първото е териториалната 
достъпност до бюджета на стра-
тегията. Определеният бюджет 
по фондове само за територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ значи-
телно снижава конкуренцията и го 
прави достъпен и за най-малките 
фирми, стопанства, земеделски 
производители и дори физически 
лица, упражняващи свободни 
професии. Второто направление 
е възможността за директен кон-
такт. МИГ имат делегирани редица 
правомощия от съответните уп-
равляващи органи. Те подготвят 
условията за кандидатстване и 
всички останали документи относ-
но провеждането на процедурите 
за подбор на проекти. Потенциал-

ните бенефициенти имат възмож-
ност да присъстват на регулярно 
провежданите информационни 
срещи и обучения, свързани с 
прилагането на стратегията и 
стартирането на процедурите за 
подбор. Имат и възможност за 
директен контакт с екипа на МИГ 
за въпроси от всякакво естество, 
свързани с процедурите за подбор 
и подготовката на проекти. С вре-
мето тези предимства все повече 
се оценяват от местната общност.

– Това че има МИГ – Местна 
инициативна група, спомогна 
ли за развитието на района? В 
каква посока?

– Известно е, че икономиката 
има характеристиките на реак-
тивна система. Т.е. необходими са 
сериозни качествени изменения 
и дълъг период от време, в който 
да се осъществят количествени 
натрупвания, водещи до развитие.

Малко по-къс период на прояв-
ление имат интервенциите върху 
инфраструктурата. Като пример 
бих дал центъра за изложения в 
село Климентово, община Акса-
ково. Провеждането на различни 
срещи, конференции, изложби и 
други мероприятия в него е вече 
ежедневие, но за това бяха нужни 
около 5 години. Днес тази сграда 
наистина е център и то не само за 
изложения.

Очаквам същия ефект и от Ин-
формационния център към ан-
тичния амфитеатър в град Девня. 
Проектът на община Девня е 
класиран по мярка 7.5 и очакваме 
подписването на договор за без-
възмездна помощ.

Искам да откроя и приноса на 
МИГ и подхода ЛИДЕР, сега вече 
ВОМР за израстването на местна-
та общност, нейната консолидация 
и натрупания административен 
капацитет. Целенасочената работа 
с местната общност вече 10 години 
чрез провеждането на обучения, 
информационни срещи и други 
мероприятия, създадоха у нея 
усещането за полезност и значи-
мост. Местната общност вече има 
потенциал да анализира перма-
нентно средата в която живее, да 
идентифицира нейните проблеми 
и успешно да планира и изпълнява 
нужните интервенции за правилно 
балансиране в различните сфери 
на обществен живот на територия-
та и между тях .
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Информация за изпълнението на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие 

през 2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЕМИ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР ПРЕЗ 2020 Г:

І. Процедури по Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
1. Процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

– Приключила.
В рамките на първи краен срок 07.04.2020 г. са подадени две проектни предложения:

Кандидат Проект Статус БФП
„Газ Транс 

Петролиум“ 
ЕООД

Внедряване на технологичен участък за освидетел-
ствуване на транспортируеми газови бутилки, част от 
иновативна поточна линия за пълнене на втечнен въгле-
водороден газ пропан-бутан“

Одобрен 
от МИГ

349 569.00 лв.

„ П е р и л и с 
т р е й д и н г “ 
ЕООД

„„Внедряване на производствена иновация за технологич-
но развитие на Перилис трейдинг“ ЕООД““

Одобрен 
от МИГ

351 180.00 лв.

Остатъчният финансов ресурс след първи краен срок за прием на проектни предложения по Процедура за подбор на 
проектни предложения BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприяти-
ята се определя на 2 251,00 лева и е недостатъчен за откриване на нова процедура за прием на проектни предложения.

2. Процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа на предприемачеството“. Краен срок за пода-
ване на проектни предложения е  30.12.2020 г. Процедурата е активна.

ІІ. Процедури по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г .
1. BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Процедурата с два крайни срока е проведена през 2018 г. Процедурата 
е одобрена от Държавен фонд „Земеделие“.

Кандидат Проект Статус БФП
ОБЩИНА АКСАКОВО „Административна сграда - кметство 

с читалище в с. Доброглед, община Ак-
саково“

Сключен договор 
за предоставяне на 
БФП/2019 г.

165 713,51

СДРУЖЕНИЕ „НАРОД-
НО ЧИТАЛИЩЕ ЯРЕБИЧ-
НА 2007“

„Ремонт и реконструкция на съществу-
ващо читалище в УПИ V-1, кв. 11, по плана 
на с. Яребична, община Аксаково“

Сключен договор 
за предоставяне на 
БФП/2020 г.

146 647.42

ОБЩИНА ДЕВНЯ „Подобряване на енергийната ефектив-
ност на административна сграда (бивше 
пълномощничество) в община Девня“

Получен отказ за 
предоставяне на 
БФП

69 095.14

ОБЩИНА ДЕВНЯ „Подобряване на енергийната ефектив-
ност на сграда за обществено хранене в 
община Девня“

Сключен договор 
за предоставяне на 
БФП/2019 г.

157 524.00

ОБЩИНА ДЕВНЯ „Подобряване на енергийната ефектив-
ност на сграда НЧ „Христо Ботев – 1927“ 
в община Девня”

Одобрен от МИГ 163 380,86

ОБЩИНА АКСАКОВО „Основен ремонт, реконструкция, 
преустройство и промяна предназначе-
нието на съществуваща фурна в сграда 
за обществено обслужване в УПИ III „за 
обществено обслужване“, кв.20 по плана 
на с. Долище, община Аксаково“

Сключен договор 
за предоставяне на 
БФП/2020 г.

77 639,07

Общ размер на БФП за 
периода на прием

780 000,00
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2. Процедура BG06RDNP001-19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ – Изграждане на ИКТ  инфраструктура в об-
щинските административни сгради. Процедурата е одобрена от Държавен фонд „Земеделие“.

Кандидат Проект Статус БФП
ОБЩИНА  ДЕВНЯ Изграждане на структурна кому-

никационна система в сградата на 
община Девня““

С к л ю ч е н  д о г о в о р 
за предоставяне на 
БФП/2019 г.

155 000,00

ОБЩИНА АКСАКОВО „„Изграждане на ИКТ инфра-
структура в сградата на общинска 
администрация – Аксаково“

С к л ю ч е н  д о г о в о р 
за предоставяне на 
БФП/2020 г.

154 984.18

Общ размер на БФП за 
периода на прием

309 984,18

3. Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства“. Процедурата е одобрена от Държавен фонд „Земеделие“.

Подадени проектни предложения по процедурата:

Кандидат Проект Статус БФП
Кооперация „ЗЕМЕДЕЛ-

СКА КООПЕРАЦИЯ „БЪ-
ДЕЩЕ““

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

Одобрено от МИГ 84 995,00

ЗП Ваня Христова Йор-
данова-Тодорова

„Изграждане на стопанска постройка, 
създаване на трайни насаждения и заку-
пуване на земеделска техника и инвентар“

Сключен договор 
за предоставяне на 
БФП/2020 г.

112 984,35

„ГРИ АГРО - АСЕН ГРИ-
ГОРОВ“ ЕТ

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

Одобрено от МИГ 33 155,63

ЕТ „Тера – Веселина 
Илиева“

„Изграждане на оранжерия за отглежда-
не на люти чушки“

Получен отказ за предоставяне 
на БФП

Общ размер на БФП за 
периода на прием

231 134,98

4. Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвес-
тиционна подкрепа за неземеделски дейности – Процедурата е одобрена от Държавен фонд „Земеделие“.

Подадени са следните проектни предложения:

Кандидат Проект Статус БФП
„Дара Експерт“ ЕООД „Изграждане на еко селище (глем-

пинг селище) в землището на с. 
Въглен, община Аксаково, област 
Варна“

Одобрено от МИГ 293 212,50

„ЦИНТ МЕДИА“ ЕООД „Закупуване на оборудване и тех-
ника за създаване на информацио-
нен портал“

С к л ю ч е н  д о г о в о р 
за предоставяне на 
БФП/2020 г.

30 453,75

„Аспида Ивайло-Ива-
нов“ ООД

 „Изграждане и оборудване на 
бензиностанция в землището на 
с. Изворско, община Аксаково, об-
ласт Варна“

Одобрено от МИГ 293 255.71

„ДеВина Смарт“ООД „Изграждане на туристически 
павилион за дегустации и продаж-
ба на регионални вина“

Одобрено от МИГ 132 971.28

„ЕТ Тера- Веселина 
Илиева“

Модулно предприятие за произ-
водство на бира и организиране 
на дегустация

Неодобрено

Общ размер на БФП за 
периода на прием

749 893,24
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5. Процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване 
в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – Процедурата е одобрена от Държавен фонд 
„Земеделие“.

Кандидат Проект Статус БФП
ОБЩИНА  ДЕВНЯ „Информационен център към античен 

амфитеатър, паркоустройство и благоу-
строяване на прилежащите ландшафтни 
пространства с цел социализация“

Сключен договор 
за предоставяне 
на БФП/2020 г.

141 642,36

Процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
1. BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“. Процедурата е 

одобрена от УО на Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“.

Кандидат Проект Статус БФП
ОБЩИНА АКСАКОВО „Въвеждане на иновативна междусектор-

на услуга в община Аксаково“
Сключен договор 

за предоставяне 
на БФП/2020 г.

239 775,98

ОБЩИНА ДЕВНЯ „Мобилен екип на терен за превенция, 
подкрепа и социално включване на деца, 
пълнолетни лица с увреждания и техните 
близки“

Сключен договор 
за предоставяне 
на БФП/2019 г.

239 979,04

Общ размер на БФП 479 573,02

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

Кандидат Проект Статус БФП
ОБЩИНА АКСАКОВО „Образование и заетост за младежите 

на община Аксаково”“
Сключен договор 

за предоставяне 
на БФП/2020 г.

352 942,13

ОБЩИНА ДЕВНЯ Повишаване на квалификацията, въз-
можността за включване в заетост и 
самостоятелна заетост  на безработни 
младежи“

Сключен договор 
за предоставяне 
на БФП/2019 г.

161 910,06

„ТРЕЙС СТРОЙ“ ЕООД „Инвестиции в образование и заетост на 
Трейс Строй ЕООД“

Неодобрено

Общ размер на БФП 514 852,19

3. BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“. Процедурата е одобрена от 
УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В рамките на крайния срок за кандидатстване , 20.04.2020 г. са подадени три проектни предложения.

Кандидат Наименование на проекта Статус БФП
„Бранакс“ ЕООД „Инвестиции в образование и зае-

тост на БРАНАКС ЕООД“
Сключен договор 

за предоставяне на 
БФП/2020 г.

169 741,00 лв

„Алекс – пак“ ЕООД „Повишаване на квалификацията, 
възможността за включване в зае-
тост и самостоятелна заетост на 
безработни младежи“

Получен отказ за предоставяне 
на БФП

„Маркетингови проуч-
вания 2020“ ЕООД

„Повишаване на квалификацията, 
възможността за включване в зае-
тост и самостоятелна заетост на 
безработни младежи  на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“

Получен отказ за предоставяне 
на БФП

4. BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“. Процедурата е в процес на 
оценяване на проектните предложения.

В рамките на крайния срок за кандидатстване , 29.11.2020 г. са подадени три проектни предложения. 
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II. ПЛАНИРАНИ ПРИЕМИ НА МЕРКИ ОТ СВОМР ПРЕЗ 2021 Г.
• Мярка 1.1.2.„Подкрепа на предприемачеството“:
Планиран прием: м. януари – м. юни 2021 г. 
Бюджет по процедурата 350 000,00 лв.
• Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички ви-

дове малка по мащаби инфраструктура““ : 
Планиран прием м. януари – м. юни 2021 г.
Бюджет по процедурата 73 345,25 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  територията: Добри практики от прилагането на ЛИДЕР в ЕС и 

тяхната приложимост на територията на  МИГ „Девня – Аксаково “
2.  Дейности за популяризиране, информиране и публичност:
• Публикации - във връзка с обявяване на приеми на проектни предложения, във връзка 

с провеждането през 2020 г. на информационни срещи са направени са шест публикации в 
регионални и местни вестници.

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

• Излъчване на телевизионен репортаж в регионална медиа;
• Информационно, пълноцветно списание.
• Отпечатване на брошури;
• Изработени са рекламни материали, за популяризиране дейността на МИГ-а: тефтери, 

календари, торбички, флаш памет, ключодържатели, чаши и други.
• Поддържане на интернет страницата на МИГ-а – информацията на сайта се актуализира 

ежедневно.
3. Дейности за организиране на обучения, семинари и информационни 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 прилагане на подхода:

• Организирани и проведени еднодневни срещи/мероприятия на територията на МИГ „ 
Девня-Аксаково“, на следните теми:

- „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  

- „Представяне на мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“

- „Осъществени дейности през 2020 г. в изпълнение на Стратегията за водено от общно-
стите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и попу-
ляризиране 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.“
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОДМЯРКА 19.3 „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ“
МИГ „Девня-Аксаково“ успешно изпълни и отчете дейностите във връзка с изпълнение на 

Административен договор №РД50-54/09.09.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проекти за подготвителни 
дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 
„Подготовка и изпълнение 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. Пълният размер на одобрените от ДФЗ разходи е на стойност 44 997,32 лв.
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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

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


