
брой 6, 2021 г., 

Във връзка с единадесетото изме-
нение на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г. 
беше осигурено допълнително финан-
сиране по подхода Водено от общно-
стите местно развитие в размер на над 
68 млн. лева.

Във връзка с предоставена възмож-
ност за увеличаване на финансовия 
ресурс за изпълнение на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие 

МИГ Девня – Аксаково подготви и пред-
стави Заявление за промяна на спора-
зумението за изпълнение на СВОМР. 

В представеното пред УО на ПРСР 
заявление е предвидена допълнител-
ната финансова подкрепа в размер 
до 799 000,00 лева и определената 
сума за дейности по подмярка 19.4 
„Текущи разходи и популяризиране на 
стратегии за ВОМР“ – допълнителен 
размер на финансовата подкрепа до 

114 000 лева. Заедно с предоставения 
допълнителен финансов ресурс МИГ 
„Девня – Аксаково“ бяха прехвърлени 
допълнително средства от мерки, които 
няма да бъдат реализирани през насто-
ящия програмен период.  Със Заповед 
№09-829/18.08.2021г. е утвърден новия 
финансов план на Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие 
на МИГ Девня – Аксаково“.

Следва на 2 стр.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ сключи допълнително 
споразумение към Споразумение за изпълнение 
на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие РД 50-185/29.11.2016 г.

На 11.11.2021 г. е сключен Админи-
стративен договор BG06RDNP001-
19.042-0006-С01, между Държавен 
фонд „Земеделие“, Община Девня и 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за из-
пълнение на проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на сграда НЧ 
„Христо Ботев – 1927“ в община Девня“.

С реализацията на проектното пред-
ложение Община Девня предвижда да 
бъдат въведени мерки за подобряване 
на енергийната ефективност на общин-
ска сграда НЧ „Христо Ботев - 1927“ 
предлагаща услуги за населението на 
общината. Заложените дейности са 
полагане на външна топлоизолация на 
сградата, както и подмяна на дограма. 
Чрез заложените мерки ще бъдат по-
добрените показателите за енергийна 
ефективност, което от своя страна ще 
намали разходите за нейното охлаж-
дане/отопление, респективно и ще 
намали отделяните в атмосферата 
парникови газове.

Следва на 3 стр.

Сключени договори в изпълнение на Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на МИГ „Девня –Аксаково“
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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ сключи допълнително 
споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие РД 50-185/29.11.2016 г.

Продължение от 1 стр.
На 03.12.2021г. Председате-

лят на УС на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ разписа допъл-

нителното споразумение към 
Споразумение  за изпълнение 
на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие РД 

50-185/29.11.2016г. за одобрения 
нов финансов план на Страте-
гията за Водено от общностите 
местно развитие.

Първоначално 
одобрен бюджет 
на стратегията в 

лева

Изменен фи-
нансов ресурс 

на стратегията в 
лева

Първоначално 
одобрен бюджет 
по ПРСР /ЕЗФР-

СР/ в лева

Изменен бю-
джет по ПРСР /

ЕЗФРСР/

Бюджет по 
ОПРЧР /ЕСФ/ в 

лева

Бюджет по 
ОПИК /ЕФРР/ в 

лева

6 363 000,00 7 162 000,00 2 933 000,00 3 732 000,00 1 480 000,00 1 950 000,00 

Приоритети Мерки Бюджет 
съгласно 
одобрена 

СВОМР /лв/

Разпре-
деление 

допълнител-
ни средства - 
799 000 лева

Разпре-
деление  на 
неусвояем 

бюджет

Коригиран 
бюджет /лв./

Приоритет 1 Повишаване 
на конкурентоспособността 
на местната икономика и 
въз-можностите за създава-
не на местен бизнес.

Мярка 4.1 Инвестиции в земе-
делски стопанства

453000,00 0,00 0,00 453000,00

Мярка 4.2 Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селско-
стопански продукти

300000,00 0,00 0,00 300000,00

Мярка 6.4 Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дей-
ности

750000,00 240000,00 45000,00 1035000,00

Приоритет 2 Насърчаване 
на интегрирано територи-
ално развитие и опазване 
на околната среда чрез по-
вишаване на ресурсната 
ефективност

Мярка 7.5 Инвестиции за пуб-
лично ползване в инфраструк-
тура за отдих, туристическа 
инфраструктура

170000,00 0,00 0,00 141642,36

Мярка 7.6 Проучвания и инвес-
тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване 
на културното и природното 
наследство на селата

100000,00 0,00 5900,00 5900,00

Мярка 8.1 Залесяване и под-
дръжка

70000,00 0,00 4900,00 4900,00

Приоритет 3 Насърчаване 
на социалното приобщаване 
, намаляване на бедността 
и по-добряване жизнената и 
бизнес средата

Мярка 7.2 Инвестиции в съз-
даването, подобряването или 
разширяването на всички ви-
дове малка по мащаби инфра-
структура

780000,00 559000,00 168627,88 1507627,88

Мярка 3.1.1 Изграждане на 
ИКТ инфраструктура в общин-
ските административните сгра-
ди

310000,00 0,00 0,00 283929,76

Обща сума: 2933000,00 799000,00 224427,88 3732000,00
Текущи разходи и популяри-

зиране на СВОМР
977728,00 114000,00 0,00 1091728,00

Обща сума: 977728,00 114000,00 0,00 1091728,00

Разпределение допълнителни средства по реда на чл.18, ал.1, т.1 и т.3б от Споразумение РД №50-185/29.11.2016 г.
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Продължение от 1 стр.
Състоянието на сградата е много 

лошо. При извършената проверка на 
място е установено, че покривът на 
сградата се руши, в помещенията  са 
открити многобройни следи от течо-
ве, които допълнително разрушават 
сградата. По проекта се предвижда да 
бъдат извършени различни демонтажи 
и строително- монтажни работи по 
фасадата и покрива и помещенията 
в сградата, пряко свързани с повиша-
ване на енергийната ефективност на 
сградата. От проверката на място се 
установи, че сградата на НЧ „Христо 
Ботев – 1927“ в община Девня” се нуж-
дае от ремонт.

Избраната дейности съответства на 
основната цел на мярката за развитие 
на динамична жизнена среда и подо-
бряване на техническата и социална 
инфраструктура на територията на 
МИГ „Девня –Аксаково“. Това от своя 
страна ще доведе до насърчаване на 
социалното приобщаване, намалява-
нето на бедността и икономическото 
развитие в селските райони, като по 
този начин осъществи заложената по 
Приоритет 3 „Насърчаване на соци-
алното приобщаване, намаляване на 
бедността и подобряване жизнената 
и бизнес средата“ Специфична цел 
3.1: „Развитие на динамична жизнена 
среда“ от Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“.

Сключени договори в изпълнение на 
Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“
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Сключени договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, чрез 
Стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ „Девня–Аксаково“
№ Наименование на про-

екта
Бенефици-

ент
Финансира-

ща програма
Стойност на ДБФП

Одобрени 
общо допусти-
ми разходи в 

лева

Одобрена 
безвъзмездна 

финансова  
помощ в лева

1. “Внедряване на техноло-
гичен участък за освидетел-
ствуване на транспортиру-
еми газови бутилки, част от 
иновативна поточна линия за 
пълнене на втечнен въглево-
дороден газ пропан-бутан”

„Газ Транс Пе-
тролиум“ ЕООД

Оперативна 
програма „Ино-
вации и конку-
рентос п ос об -
ност“ 2014-2020 
г.

388 410,00 349 569,00

2. Внедряване на производ-
ствена иновация за техноло-
гично развитие на Перилис 
трейдинг ЕООД

„ П е р и л и с 
трейдинг“ ЕООД

Оперативна 
програма „Ино-
вации и конку-
рентос п ос об -
ност“ 2014-2020 
г.

390 200,00 351 180,00

3. Подкрепа предприема -
чеството на „Солид Африкан 
Уудс“ ООД

„Солид Афри-
кан Уудс“ ООД

Оперативна 
програма „Ино-
вации и конку-
рентос п ос об -
ност“ 2014-2020 
г.

311 063,78 279 957,40

4. “Инвестиции в образова-
ние, заетост и подкрепящи 
услуги за млади хора на 
територията на МИГ Дев-
ня-Аксаково”

„Ню айдиас“ 
АД

Оперативна 
програма „Раз-
витие на човеш-
ките ресурси“ 
2014-2020 г.

287 017,17 287 017,17

5 Модернизация на земе-
делското стопанство на ЕТ 
„Гри Агро – Асен Григоров“, 
чрез закупуване на модер-
на земеделска техника и 
увеличаване на площите с 
десертни лозя.

ЕТ „Гри Агро – 
Асен Григоров“

Програма за 
развитие на сел-
ските райони за 
периода 2014-
2020 г.

66 311,28 33 155,64

6. „Изграждане на еко селище 
(глемпинг селище) в земли-
щето на с. Въглен, община 
Аксаково, област Варна“

„ Д а р а  Е к с -
перт“ ЕООД

Програма за 
развитие на сел-
ските райони за 
периода 2014-
2020 г.

390 950,00 291 990,82

7. „Подобряване на енергий-
ната ефективност на сграда 
НЧ „Христо Ботев – 1927“ в 
община Девня“

Община Дев-
ня

Програма за 
развитие на сел-
ските райони за 
периода 2014-
2020 г.

213 440,35 123 695,00
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1. Извършени са проучвания и ана-
лизи по следните теми:

• „Проучване и анализ за произ-
водството на местни за територията 
храни и напитки. Възможности за 
териториално брандиране“.

2. Дейности за популяризиране, 
информиране и публичност:

• Организиране и провеждане на 
двудневно изложение „Произведено 
на територията на МИГ „Девня - Ак-
саково“ - територия на традиции, 
културно и природно наследство.

• Публикации - във връзка с обявя-
ване на приеми на проектни предло-
жения, във връзка с провеждането 
през 2021 г. на информационни сре-
щи са направени са десет публикации 
в регионални и местни вестници.

• Бюлетини – подготвени и отпеча-
тани 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 ре-
портаж в регионална медиа;

• Отпечатване на информационно, 
пълноцветно списание.

• Отпечатване на брошури;
• Изработени са рекламни матери-

али, за популяризиране дейността 
на МИГ-а: тефтери, календари, тор-
бички, флаш памет, органайзери, 
защитни маски.

• Поддържане на интернет стра-
ницата на МИГ-а – информацията 
на сайта се актуализира ежедневно.

3. Дейности за организиране на 
обучения, семинари и информацион-
ни срещи за местни лидери и за уяз-
вими групи и застрашени от бедност 
целеви групи, включително роми, 
свързани с подготовка, изпълнение и 
отчитане на проекти и други, свърза-
ни с популяризиране на стратегията 
за ВОМР и прилагане на подхода:

• Организирани и проведени 16 
еднодневни срещи на територията 
на МИГ „ Девня-Аксаково“, на след-
ните теми:

- „Отчет за изпълнение на Стра-

Изпълнени дейности за популяризиране на Стратегията 
за ВОМР на територията на нейното изпълнение:

тегията за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – 
Аксаково“;

- „Възможности за финансиране на 
проектни предложения по мярка 4.2 
„Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти“;

- „Възможности за финансиране 
на проектни предложения по мяр-
ка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура““.

През месец декември бяха про-
ведени информационни срещи  
във връзка с предстоящо старти-
ране на прием на проектни пред-
ложения  по процедура по мярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“.

Във връзка с увеличаване на фи-
нансовия ресурс за изпълнение на 
Стратегията за Водено от общности-
те местно развитие, МИГ Девня – Ак-
саково планира да стартира прием по 
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“. Предвид пред-
стоящото стартиране на прием на 
проектни предложения по мярката 
бяха организирани две информа-
ционни срещи с цел запознаване на 
местната общност с възможностите 
за финансиране на проекти, които се 
предоставят по мярка 7.2 „Инвести-
ции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“. 
Срещите бяха проведени в град Де-
вня на 07.12.2021г. и гр. Аксаково на 
08.12.2021г. Представени бяха всички 
изисквания за допустимост на канди-
дати, дейности и разходи посочени в 
Условията за кандидатстване. След 
като бяха запознати с изискванията 
за подготовка на проектни предло-
жения по мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура“, 
бе проведена дискусия, на която 
заинтересованите лица зададоха 
своите въпроси.
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Мярка: 4.2  „Инвестиции 
в преработка/маркетинг 

на селскостопански 
продукти“

Планиран прием:
януари 2022г. – март 2022г.
Бюджет по процедурата: 
300 000,00 лева. 
Допустими кандидати: 
1. Земеделски стопани; 
2. признати групи или орга-

низации на производители или 
такива, одобрени за финансова 
помощ по мярка 9. „Учредяване 
на групи и организации на произ-
водители“ от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юри-
дически лица, различни от канди-
датите по т. 1 и 2. Задължително 
изискване е кандидатите да отго-
варят на разпоредбите на чл.18 
от Наредба 22/2015 г.

Допустими дейности: 
• Внедряване на нови и/или 

модернизиране на наличните 
мощности и по-добряване на 
използването им; 

• Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии; намалява-
не на себестойността на произ-
вежданата продукция; 

• Постигане на съответствие с 
нововъведени стандарти на ЕС; 

• Подобряване на сътрудни-
чеството с производителите на 
суровини, опазване на околната 
среда, включително намаляване 
на вредните емисии и отпадъци; 

• Подобряване на енергийната 
ефективност в предприятията, 
подобряване на безопасността 
и хигиенните условия на произ-
водство и труд,  подобряване 
на качеството и безопасността 
на храните и тяхната проследя-
емост; 

• Подобряване на възможност-
ите за производство на биоло-
гични храни чрез преработка на 
първични земеделски биологич-
ни продукти.

Допустими разходи: 
• Изграждане, придобиване и 

модернизиране на сгради и други 
недвижими активи, свързани с 
производството и/или маркетин-
га, включително такива, използ-
вани за опазване компонентите 
на околната среда; 

• Закупуване, включително 
чрез финансов лизинг, и/или 
инсталиране на нови машини, 
съоръжения и оборудване, не-
обходими за подобряване на 
производствения процес по пре-
работка и маркетинга (преработ-
ка, пакетиране, включително ох-
лаждане, замразяване, сушене, 
съхраняване и др. на суровините 
или продукцията;  производство 
на нови продукти, въвеждане на 
нови технологии и процеси; в) 
опазване компонентите на окол-
ната среда; 

• Производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източ-
ници за собствените нужди на 
предприятието, включително 
чрез преработка на растителна и 
животинска първична и вторична 
биомаса; Подобряване на енер-
гийната ефективност и за подо-
бряване и контрол на качеството 
и безопасността на суровините и 
храните);

• Закупуване на земя, необхо-
дима за изпълнение на проекта 
във връзка с изграждане и/или 
модернизиране на сгради, поме-
щения и други недвижими мате-
риални активи, предназначени за 
производствени дейности; 

• Закупуване на сгради, поме-
щения и други недвижими имоти, 
необходими за изпълнение на 
проекта, предназначени за про-
изводствени дейности на терито-
рията на селски район; 

• Закупуване, включително 
чрез финансов лизинг, на специа-
лизирани транспортни средства, 
включително хладилни такива, 
за превоз на суровините или го-
товата продукция, използвани и 
произвеждани от предприятието; 

• Изграждане/модернизиране, 

включително оборудване на ла-
боратории, които са собственост 
на кандидата, разположени са на 
територията на предприятието и 
са пряко свързани с нуждите на 
производствения процес, вклю-
чително чрез финансов лизинг; 

• Закупуване на софтуер, вклю-
чително чрез финансов лизинг;

• За ноу-хау, придобиване на 
патентни права и лицензи, за 
регистрация на търговски марки 
и процеси, необходими за изгот-
вяне и изпълнение на проекта; 
разходи, свързани с проекта, 
в т.ч. разходи за предпроектни 
проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консул-
танти, консултации за икономи-
ческа устойчивост на проекти, 
извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди 
подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на 
неговото изпълнение, които не 
могат да надхвърлят 12 на сто 
от общия размер на допустимите 
разходи по проект.

Мярка: 6.4  
„Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 
дейности“

Планиран прием:
януари 2022 г. – юли 2022 г.
Бюджет по процедурата: 
285 000,00 лева.
Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микро 

предприятия, регистрирани като 
еднолични търговци или юриди-
чески лица по Търговския закон, 
Закона за кооперациите или 
Закона за вероизповеданията, 
физически лица регистрирани по 
Закона за занаятите.

Задължително изискване е 
кандидатите да отговарят на раз-
поредбите на чл.18 от Наредба 
22/2015 г.

Допустими дейности: 
• Изграждане и обновяване на 

туристически обекти и развитие 
на туристически услуги; предос-

Прием на проектни предложения по 
мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие през 2022 г.
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тавяне на услуги свързани с  гри-
жи за деца, възрастни хора, хора 
с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, 
ветеринарни дейности и услуги 
базирани на ИТ и др;

• Производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източ-
ници за собствено потребление;

• Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свърза-
ни с участието на посетители в 
занаятчийски дейности и други 
неземеделски дейности.

Допустими разходи:
Финансова помощ за материал-

ни и нематериални инвестиции, 
за създаване и развитие на незе-
меделски дейности в селските 
райони, включващи: 

а) изграждане, придобиване 
или подобренията на недвижимо 
имущество; 

б) закупуване, включително 
чрез лизинг на нови машини и 
оборудване до пазарната стой-
ност на активите; 

• общи разходи, свързани с раз-
ходите за буква „а“ и „б“, например 
хонорари на архитекти, инженери 
и консултанти, хонорари, свърза-
ни с консултации относно еколо-
гичната и икономическата устой-
чивост, включително проучвания 
за техническа осъществимост; 
нематериални инвестиции: при-
добиване и създаване на компю-
търен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права 
и марки.

Мярка: 7.2 „Инвестиции 
в създаването, 

подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 

инфраструктура“
Планиран прием:
януари 2022 г. – юли 2022 г.
Бюджет по процедурата:
831 859,97 лева
Допустими кандидати:
• Общини в селските райони 

за всички допустими дейности 
по мярката с изключение на 
дейности, свързани с доизграж-
дане, без ново строителство на 
канализационната мрежа (в т.ч. 
и съоръжения за пречистване на 
отпадъчни води) в агломерации с 
под 2 000 е.ж. в селските райони; 

• Юридически лица с нестопан-
ска цел за дейности, свързани 

със социалната и спортната ин-
фраструктура и културния живот;

• Читалища за дейности свър-
зани с културния живот;

Задължително изискване е 
кандидатите да отговарят на раз-
поредбите на чл.18 от Наредба 
22/2015 г.

Допустими дейности и раз-
ходи: 

• Строителство, реконструкция 
и/или рехабилитация на нови и 
съществуващи общински пътища, 
улици, тротоари, и съоръженията 
и принадлежностите към тях; 

• Изграждане, реконструкция и/
или рехабилитация на водоснаб-
дителни системи и съоръжения 
в агломерации с под 2 000 е.ж. 
в селските райони; инвестиции 
за доизграждане, без ново стро-
ителство на канализационната 
мрежа (в т.ч. и съоръжения за 
пречистване на отпадъчни води) 
в агломерации с под 2 000 е.ж. в 
селските райони;

• Изграждане и/или обновяване 
на площи, за широко обществе-
но ползване, предназначени за 
трайно задоволяване на общест-
вени потребности от общинско 
значение; 

• Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или об-
завеждане на социална инфра-
структура за предоставяне на 
услуги, които не са част от проце-
са на деинституционализация на 
деца или възрастни, включително 
транспортни средства; 

• Реконструкция и/или ремонт 
на общински сгради, в които се 
предоставят обществени услуги, 
с цел подобряване на тяхната 
енергийна ефективност; 

• Изграждане, реконструкция, 
ремонт, оборудване и/или обза-
веждане на спортна инфраструк-
тура;

• Изграждане, реконструкция, 
ремонт, реставрация, закупуване 
на оборудване и/или обзавежда-
не на обекти, свързани с култур-
ния живот, вкл. мобилни такива, 
вкл. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на 
прилежащите пространства;

• Реконструкция, ремонт, обо-
рудване и/или обзавеждане на 
общинска образователна инфра-
структура с местно значение в 
селските райони.
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общ-
ностите 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 
Европейските структурни и инвестиционни фондове

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

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

И 
ЩАСТЛИВА НОВА 

2022 ГОДИНА


