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Възможност за допълнително 
финансиране на стратегиите за 

Водено от общностите местно развитие
Правителството на Република Бъл-

гария одобри единадесето изменение 
на Програмата за развитие на селски-
те райони 2014–2020 г. С изменението 
се осигурява допълнително финанси-
ране в размер на над 68 млн. лв. по 
подхода Водено от общностите местно 
развитие. Средствата ще се използват 
през преходния период 2021–2022 
г. и ще се насочат за подготвителни 
дейности и към изпълняващите се 
стратегии за Водено от общностите 
местно развитие (СВОМР) на 64 мест-
ни инициативни групи. С промените се 
предвижда осигуряване на финансов 
ресурс за подготовка на СВОМР за 
следващия програмен период, както и 
увеличаване на бюджета на всяка от 
изпълняващите се стратегии с над 900 
хил. лв. публични средства и изпълне-
ние до юни 2025 г. Увеличението на бю-
джета се предоставя от Европейския 
земеделски фонд за развитие на сел-
ските райони и ще бъде разпределен 
по мерките, включени в стратегиите, 
финансирани от този фонд.

Допълнителните средства се пре-
доставят във връзка с изпълнение 
на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Ев-

ропейския парламент и на Съвета от 
23 декември 2020 г. за определяне 
на някои преходни разпоредби във 
връзка с подпомагането от Европей-
ския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и от Евро-
пейския фонд за гарантиране на земе-
делието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. 
и за изменение на регламенти (ЕС) № 
1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 
1307/2013 по отношение на ресурсите 
и на прилагането през 2021 г. и 2022 
г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по 
отношение на ресурсите и разпреде-
лението на това подпомагане за 2021 
г. и 2022 г. Във връзка с възможността 
за увеличение на бюджета на СВОМР 
е необходимо при желание от страна 
на МИГ в срок до 01.06.2021 г. да бъдат 
предприети следните действия:

В Управляващия орган на Програ-
мата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 г. следва да бъде депози-
рано писмено заявление по реда на 
чл. 40, ал. 1 от Наредба № 22 от 2015

г. за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите 
местно развитие” на мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от
Програмата за развите на селските 

райони за периода 2014-2020 г. (за ед-
нофондовите стратегии) или по реда 
на чл. 14, ал. 1 от споразумението за 
изпълнение на СВОМР (за многофон-
довите стратегии). В заявлението за 
операции по подмярка 19.2, финан-
сирани от

ЕЗФРСР, следва да бъде предвиден 
допълнителен размер на финансо-
вата подкрепа до 799 000 лева и за 
дейности по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на страте-
гии за ВОМР“ – допълнителен размер 
на финансовата подкрепа до 114 000 
лева.

Промяната се допуска, ако не про-
тиворечи на приоритетите на страте-
гията и са спазени

условията, които са били предмет 
на оценка при одобрение на стратеги-
ята за водено от общностите местно 
развитие. Увеличението на бюджета и 
разпределените му по мерки в СВОМР 
следва да бъде балансирано и отра-
зено съответно и в индикаторите за 
цялостното прилагане на стратегията 
и в индикаторите за резултат.

Сключени административни договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ през 2021 г.
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Сключени административни договори за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ през 2021 г.

Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, финансиран 
със средства по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г., чрез Водено 
от общностите местно развитие 
№BG05M9OP001-1.123 –С01 „Ин-
вестиции в образование, заетост и 
подкрепящи услуги за млади хора на 
територията на МИГ Девня-Аксако-
во“ с бенефициент „Ню айдиас“ АД

С изпълнение на проект „Инвестиции 
в образование, заетост и подкрепящи 
услуги за млади хора на територията на 
МИГ „Девня-Аксаково“ с бенефициент 
„Ню айдиас“ АД ще бъде приложен ин-
тегриран подход за решаване на част 
от проблемите на уязвимите групи, де-
финирани на територията на Община 
Девня, в частност безработни младежи 
на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна 
или по-ниска образователна степен и/
или от ромски произход. Предвижда 
се идентифициране, консултиране, 
мотивиране, обучение и наемане на 
безработни лица от целевите групи.

Дейностите заложени в проекта са:
- Предоставяне на посреднически 

услуги на пазара на труда, организация 
на трудови борси

- Професионално информиране и 
консултиране

- Мотивационно обучение
- Обучения по професионална ква-

лификация - 1 степен и ключова компе-
тентност 6 и осигуряване на стипендии 
за лицата;

- Осигуряване на заетост на 18 лица 
от горецитираната група;

- Популяризиране и насърчаване 
стартирането и развитието на са-
мостоятелна икономическа дейност и 
предприемачество;

- Подпомагане разработването на 
бизнес идеи и насочване към фи-
нансиращи програми за стартиращи 
предприемачи, в т.ч. по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020.

Реализирането на проекта ще под-
крепи процеса на интеграция на пазара 
на труда на лицата от рисковите групи. 
Инвестицията по проекта има изразен 
социален ефект спрямо лица от це-
левата група, тъй като ще съдейства 
за включване на човешкия капитал 
в икономиката на общината и ще га-
рантира подобряване на качеството 
им на живот. Дейностите в рамките 
на проекта са обвързани с включване 
в активния трудов и социален живот, 
чрез форма на заетост, даваща въз-

можност за създаването на базови 
социални и трудови умения на лицата. 
Това ще подпомогне Общината, да се 
справи адекватно с потребностите на 
рисковите и уязвими групи.

В процеса на подготовка на проект-
ното предложение, бенефициента е 
идентифицирал проблемите и нуждите 
на целевата група, които реализацията 
на проекта ще спомогне за разрешава-
нето им, а именно:

- Липса на професионални умения 
след безработните младежи. Пора-
ди тези причини фирмата планира 
обучения за придобиването на про-
фесионална квалификация (I СКП). 
Благодарение на нея се очаква лицата 
да придобият ценни знания, които да са 
основно стъпало в професионалния им 
живот занапред, с възможност за над-
граждане и придобиване на по-висок 
и специализиран опит/квалификация.

- Липса и/или твърде ниско образо-
вание. Фирмата ще наблегне на въз-
можността за обучения на лицата, с 
цел да се ограничат негативите, които 
носи по-ниската образователна степен 
при кандидатстването и назначението 
на работа. Включително и обучението 
по КК 6, което е необходимо условие 
за Гражданската компетентност обез-
печава индивидите за пълноценно 
участие в гражданския живот на осно-
вата на познанията за обществените 
и политически концепции и структури. 
Настоящият проект цели повишаване 
на знанията и уменията на лицата, кое-
то да окаже благоприятен ефект върху 
мотивацията и самочувствието им, а 
с това и осигуряването на адекватна 
позиция на пазара на труда.

- Липсата и/или загубата на трудова 
мотивация. Все повече млади хора, 
особено от уязвимите групи, губят 
мотивация за работа, поради няколко 
основни причини. Освен липсата на 
професионални умения, това са ниско-
то заплащане, наличието на рутина и 
недоверието на работодателите към 
недостатъчния опит и умения на мла-
дите хора. Предвидените дейности в 
проекта си поставят за цел насърчава-
не на лицата, и освен придобиването 
на професионални умение, така и подо-
бряването на личната им самооценка 
и мотивация. 

- Високото ниво на бедност сред 
безработните и икономически не-
активни млади хора. Въпреки че се 
осъществяват програми подпомагащи 
интегрирането на тази група, тяхното 

процентно съотношение не е високо. 
Това се дължи на различията, които 
има в изискванията на работодателите 
и това, което реално може да даде ли-
цето. Статистически млади лица, които 
нямат опит и практически изградени 
умения, лесно и бързо губят своята 
работа. Фирмата има желание да 
подкрепи тази група хора, да им даде 
шанс да се изградят като личности, да 
придобият знания и самочувствие, че 
са ценени и желани като кадри. 

- Недоверие към младите хора. Често 
на младежите се гледа с насмешка, 
тъй като повечето фирми ги виждат не 
като потенциални служители, а като 
спънка, като хора, в които трябва да се 
инвестира, а не да се „берат“ веднага 
плодовете от труда им. Кандидатът 
счита, че обучението и наемането на 
млади хора, ще предотврати социално-
то им изключване, съпроводено често с 
тяхното маргинализиране. А това е от 
първостепенно значение за развитието 
на социално-икономическия живот в 
общината и предотвратяването на ико-
номическата миграция сред младото 
население.

Дейностите по проекта съответстват 
с поставените цели от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. С 
изпълнението на дейностите по про-
екта ще бъде отговорено на нуждите 
на засегнатата целева група в двете 
общини и ще се създадат предпос-
тавки за справянето с проблемите на 
безработицата и конкретно на нискок-
валифицираните, млади хора.

Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, финансиран 
със средства по Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020г., чрез Водено 
от общностите местно развитие 
№BG16RFOP002-2 .084 - 0001- С01 
„Подкрепа предприемачеството на 
„Солид Африкан Уудс“ ООД“ с бе-
нефициент  „Солид Африкан Уудс“ 
ООД

„Солид Африкан Уудс“ ООД е стар-
тиращо предприятие, регистрирано в 
гр. Девня през 2020 г. Основна дейност 
на стартиращото предприятие е произ-
водството на декинг от тиково дърво. 
Реализацията на проектното предло-
жение ще допринесе за насърчаване 
на предприемаческите идеи в области, 
свързани с европейски и регионални 
предизвикателства и секторите на 
Национална стратегия за насърчаване 
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на малките и средни предприятия на те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Представената в проектното пред-
ложение предприемаческа идея е 
иновативна както за територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“ , така и за 
Североизточния район. На терито-
рията на МИГ-а не съществува друго 
предприятие, което да предоставя 
изработка на декинг от тиково дърво. 
Дървесината от тиковото дърво не е 
достатъчно позната на пазара като 
суровина, поради факта, че материала 
се добива от тиковото дърво, което не 
расте по нашите географски ширина, 
а се добива в определени райони на 
африканските държави Бирма, Лима 
и др. Респективно производствата на 
изделия от него са иновативни не само 
на местно и регионално ниво, но и на 
национално ниво. Характеристиките 
на тиковата дървесина- устойчивост 
и стабилност правят издръжливи във 
времето изделия-
та изработени от 
нея. Тикът почти 
не поема външна 
влага и химика-
ли. Минимално се 
изкривява. Отлич-
но се поддава на 
обработка. Има 
невероятна здра-
вина и издръж-
ливост на атмос-
ферни условия 
(дъж д, слънце, 
сняг, студ). Ос -
новни характерис-
тики са плътност 
до 960 кг/куб.м 
до 1100кг/куб.м и 
твърдост 5,9 по 
Бринел. Поради 
тези си качества 
тикът е и най- доброто дърво за изра-
ботване на палуби за яхти, дървени 
подове около басейни, подове за баня, 
градински мебели и др.

Иновативността на проектното пред-
ложение е свързана с използването на 
непозната за производство суровина, а 
също така и с нова, иновативна продук-
цията като резултат от производството. 
На територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“ не съществуват други фирми, 
които да обработват и произвеждат 
декинг от тиково дърво.

Предприемаческата идея е иноватив-
на и разширява дейността и асортимен-
та на дружеството „МТМ“ ЕООД, което 
има дружествен дял в „Солид Африкан 
Уудс“ ООД и е специализирано в произ-
водството на подови покрития.

С изпълнението на проект: „Подкрепа 
предприемачеството на „Солид Афри-
кан Уудс“ ООД“ ще бъдат изпълнени 
следните дейности:

1. Насърчаване на предприемачески-

те идеи в области, свързани с европей-
ски и регионални предизвикателства 
и секторите на Национална стратегия 
за насърчаване на малките и средни 
предприятия чрез закупуването на 
машини за производство на декинг и 
други дървени изделия от тиково дър-
во. Продукцията намира приложение 
в строителството и корабостроенето.

2. Дейности по публичност и инфор-
мация за популяризира приноса на 
европейските структурни фондове в 
подкрепа на българската икономика.

Стратегическата цел на „Солид 
Африкан Уудс“ ООД е да произвежда 
и предлага висококачествени, инова-
тивни изделия, съобразени със спе-
цифичните съвременни изисквания, 
екологосъобразни подови настилки от 
тиково дърво. Производствена база на 
„Солид Африкан Уудс“ ООД е позицио-
нирана на територията на Складово 
производствена база Аксаково в наето 

производствено помещение за целта.
Основна суровина за производство 

е дървесината, добита от тиково 
дърво. Поради специфичните си ка-
чества (равномерност, устойчивост на 
разрушителни фактори, стабилност 
по време на стареене и стабилност 
на размерите, когато влажността се 
колебае, дървото е красиво по цвят 
и структура) дървесината е желан 
ресурс при производство на декинг, 
който се използва за подови покрития 
на палуби на кораби, яхти, вътрешни 
и външни басейни, бани, сауни и др. 
Поради голямото присъствие на смоли 
и масла в дървесината, тикът е еднакво 
устойчив както на влажен, така и на сух 
климат. Дървесината не подлежи на 
изкривяване и произведен от нея пар-
кет или декинг запазва необходимата 
геометрия дори при продължително 
излагане на вода.

С реализирането на проектното 
предложение ще бъдат закупени две 

основни машини за производството на 
декинг от тиково дърво, а именно:

- Автомат за рендосване и профили-
ране (1 брой);

- Оптимизиращ циркуляр (1 брой).;
Функционалните характеристики 

на първата машина - Автомат за рен-
досване и профилиране, позволяват 
четиристранно рендосване и профи-
лиране на материала. Значението 
на масивното дърво като строителен 
материал непрекъснато нараства през 
последните няколко години. Това оз-
начава, че има високи изисквания към 
качеството на повърхността, особено 
за видимите зони. Най-голямата област 
на приложение на продукта от маши-
ната са профилите /гредите/, които са 
рендосани от 4 страни и скосени.

Машината разполага с устройството 
за скосяване и се използва за получа-
ване на четвъртата фаска на гредата, 
след като останалите фаски са про-

изведени от верти-
калните шпиндели и 
хоризонталния горен 
шпиндел. Управле-
нието на скосяващия 
блок означава, че 
размерите могат да 
се променят бързо и 
промяната в якостта 
на скосяването може 
да се направи без 
промяна на инстру-
мента и просто чрез 
позициониране на 
вретената.

Тази технология 
дава възможност на 
малките компании да 
работят със същата 
производителност 
като голяма орга -
низация, което е от 

особена важност за стартиращи пред-
приятия като „Солид Африкан Уудс“ 
ООД. Автомата позволява изправяне 
на долната и дясната страна, рендос-
ване по ширина и дебелина, както и 
профилиране.

Автомата разполага с модул за ин-
телигентно управление - специфичен 
приложен софтуер и интелигентни 
системни решения, които позволяват 
не само лесното управелние но също 
така запомняне на настройте за произ-
водство на профили и по-късното им 
използване във времето, което спестя-
ва технологично време за настройване 
на системата.

Машината намира приложение пре-
димно за производство на четиристран-
но рендосаните строителните греди, 
но също така за профилирани корнизи, 
производство на дървена дограма за 
прозорци, структурирани повърхности 
и други. В контекстта на предприема-
ческата идея машината ще се използва 
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предимно за рендосване и получаване 
на греди от тиково дърво, които ще се 
обработват от втората машина.

Функционалните характеристики на 
втората машина „Оптимизиращ цир-
куляр“ позволяват използването й при 
рязане на малки и средни напречни 
сечения. Трионът напълно отговаря 
на изискванията за безопасност: 
управление с две ръце, предпазен 
щит и държачи гарантират най-висока 
безопасност. Предвидената за закупу-
ване машина е с висок производствен 
капацитет, настройва се за различни 
видове материал и получаването на 
различен по размери продукт.

Предвидената за закупуване машина 
може да функционира като самостоя-
телна машина, а също така и като 
част от автоматизиран производствен 
процес, тъй като функционалностите 
й позволяват нейното надграждане 
и съвместяване с други машини. Ма-
шината е подходяща както за малкия 
бизнес при стартиращи предприятия, 
така и като производствена мощност 
в по-големи предприятия.

В контекста на предприемаческата 
идея в резултат на обработката след 
втората машина, готовите изделия се 
използват за декинг настилката, пола-
гаща се в близост до басейни и водо-
еми, пристанища, палуби на лодки и 
яхти, поставени на балкони, в беседки 
и кафенета на улицата, покриващи пъ-
теки в близост до къщата и градината.

Разнообразното приложение на 
произведената продукция определя 
широк пазар на произведената про-
дукция и устойчивост и приложимост 
на предприемаческата идея. Предпри-
емаческата идея намира приложение в 
различни сектори корабостроене, стро-
ителство най-вече за декинг подове, за 
корпуси и декорация на кораби и мокри 
помещения, за производство на мебе-
ли на открито, шкафове и др. произ-
водство на устойчив и красив фурнир, 
декоративни продукти и интериорни 

декорации. В дейности по интериор и 
екстериор на домове, търговски обек-
ти, различни атракциони, басейни и др.

Закупеното оборудване може да се 
използва и за обработка на друг вид 
дървесина, което прави устойчиво 
производството спрямо суровините, 
респективно устойчива предприема-
ческата идея. Същевременно тиковото 
дърво намира широко приложение 
за производството на изделия, които 
са изложени на външни атмосфер-
ни условия. В бъдеще дейността на 
предприятието може да се разшири 
с производство на градински мебели 
и др. артикули. Всички тези възмож-
ности на закупеното оборудването и 
използваната суровина потвърждават 
жизнеспособността и устойчивостта 
на проекта и устойчиво развитие на 
предприемаческата идея в бъдеще.

Очаквани резултати в изпълнението 
на проекта са :

- Развитие на бизнес, чрез подкрепа 
на предприемачество на територията 
на МИГ Девня-Аксаково;

- Подкрепа на едно ново, малко 
предприятие на територията на МИГ 
“Девня – Аксаково“, развиващо дей-
ност в област, свързана с европейски 
и регионални предизвикателства и 
секторите на Национална стратегия 
за насърчаване на малките и средни 
предприятия.

- Създаване на 11 нови работни 
места на територията на МИГ “Девня 
– Аксаково“;

- Производство на иновативни про-
дукти.

Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, финансиран със 
средства по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014-
2020 г., чрез Водено от общностите 
местно развитие № BG06RDNP001-
19.093-С01 „Модернизация на земе-
делското стопанство на ЕТ „Гри Агро 

– Асен Григоров“, чрез закупуване 
на модерна земеделска техника и 
увеличаване на площите с десертни 
лозя“ с бенефициент ЕТ „Гри Агро – 
Асен Григоров“

На 11.05.2021 г. СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ сключи тристранен договор 
с ЕТ „Гри Агро-Асен Григоров“ и ДФ 
„Земеделие“ за изпълнение на про-
ект „Модернизация на земеделското 
стопанство на ЕТ „Гри Агро – Асен 
Григоров“ чрез закупуване на модерна 
земеделска техника и увеличаване на 
площите с десертни лозя“.

Основна цел на инвестиционното 
намерение е модернизация на земе-
делското стопанство, пряко свързана 
с повишаване на конкурентоспособнос-
тта и ефективността на стопанството. 
Към момента кандидата стопанисва 
около 21,71 дка десертни лозя в земли-
щето на с. Генерал Кантарджиево, общ. 
Аксаково, обл. Варна, като посредством 
проектното предложение се предвижда 
тяхното разширяване, чрез изгражда-
нето на нови допълнителни 16 дка площ 
насаждения изградени с подпорна кон-
струкция, като всички имоти обект на 
инвестицията са обезпечени с договори 
за аренда за период от 10 години.

Съгласно технологичната карта на за-
саждане на лозичките, отстоянията на 
тяхното полагане в почвата ще бъде 2,5 
метра междуредово разстояние и 1,3 
метра вътрередово разстояние, което 
ще даде оптимално отстояние за рас-
тежа и плодовитостта на растенията. 
Веднъж засадени лозята са трайни на-
саждения, които могат да се използват 
за период от над 30-40 години. Тяхното 
създаване и поддържане обаче е един 
дълъг процес изискващ изключително 
големи инвестиции както във време под 
формата на ръчен и механизиран труд, 
така и във финансов ресурс, с който да 
се осигури закупуването на хубав сорт, 
качествено засаждане и поддържане, 
както и грижа в първите няколко години 
от растежа на лозята. 

Разширяване на площите с десертно 
грозде и цялостното изпълнение на 
инвестиционните намерения ще се осъ-
ществяват амбицията на бенефициента 
да подобри своята пазарна позиция и 
конкурентоспособност на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“. При изпъл-
нение на проектното предложение дей-
ностите по засаждане и изпълнение на 
подпорната конструкция за десертните 
лозя ще бъде изпълнена комплексно от 
ЕТ „Димека – Стефан Василев“, която е 
доказана в областта.

В проектното предложение е предви-
дено и закупуване на специализирана 
земеделска техника – агрегат за контур-
на резитба VBC модел ВF-1 бр., с които 
да се осигури машинно обезпечаване 
и ефективна грижа, както за същест-
вуващите така и за новосъздадените.
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ЗП Ваня Христова Йордано-
ва-Тодорова бенефициент по 
А д м и н и с т р а т и в е н  д о г о в о р 
№BG06RDNP001-19.093-0002-C01:

В изпълнение на Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ бе 
извършена проверка на място за ус-
тановяване етапа на изпълнение на 
проект BG06RDNP001-19.093-0002 
„Изграждане на стопанска построй-
ка, създаване на трайни насаждения 
и закупуване на земеделска техника 
и инвентар“. Стойността на склю-
чения Договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-
19.093-0002-C01 е 188 307,23 лева, 
от които безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 112 984, 35 лева 
и съфинансиране от страна на кан-
дидата 75 322,88 лева.

Към момент на извършване на про-
верката бенефициента е в процес 
на изграждане на предвидената по 
проекта стопанска постройка за съх-
раняване на продукция и инвентар. 
Местоположението на сградата е в 
поземлен имот  № 31334.32.6, в които 
е разположен пчелин № 9156-0032, 
собственост на ЗП Ваня Христова 
Йорданова-Тодорова. Съгласно 
одобрения проект след изграждане 
на постройката, в нея ще се ще се 
съхранява наличния пчеларски ин-
вентар и произведената в пчелина 
продукция. Извършени са изкопните 

работи, изпълнени са фундаментите 
на постройката, монтирана е пред-
видената в проекта метална кон-
струкция - колони, ригели, столици 
и др. монтажни елементи. Предстои 
монтаж на доставените покривни и 
стенни топлоизолационни панели 
и извършване на довършителните 
работи.

Община Аксаково бенефициент 
по Административен договор 
BG06RDNP001-19.042-0001-C01

Извършена е проверка на място 
при осъществяване на мониторинг 
в изпълнение на Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
по договор BG06RDNP001-19.042-
0001-С01 за обект: „Администра-
тивна сграда - кметство с читалище 
в с. Доброглед, община Аксаково“. 
Стойността на сключеният Админи-
стративен договор BG06RDNP001-
19.042-0001-C01 след проведена 
обществена поръчка за избор на 
изпълните е 165 601,16 лева. Про-
верката на място е извършена в с. 
Доброглед, община Аксаково. 

Към момента на извършване на 
проверката на място изграждания 
обект е във фаза „груб строеж“. 
Изградени са носещата стоманобе-
тонова конструкция (основи, колони, 
плочи, греди), ограждащите и пре-
граждащи тухлени стени. Поставени 
са конструктивните елементи на 
покривната конструкция, дървена 
обшивка и покривна покривка от ке-
ремиди. Поставена е PVC дограма. 
Сградата е едноетажна, многофунк-
ционална и за да изпълнява предви-
дените си функции се състои се от 
няколко помещения предвидени за 
вестибюл, канцелария на кмета, биб-
лиотека, читалище, склад, санитарен 
възел с две тоалетни едната от които 
е предвидена за хора с увреждания.

В момента на проверката се из-
вършват мазилки, шпакловки, обли-
цовки и други довършителни работи 
по сградата. 

Изпълнение на сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
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„Трафикбилд инвест“ бенефи-
циент по Административен дого-
вор BG16RFOP002-2.021-0003-C01

Проверката на място в изпълне-
ние на Договор № BG16RFOP002-
2.021-0003-C01 е извършена в гр. 
Аксаково, м-ст “Варненски път“, 
Имот 039002. Към момента на из-
вършване на проверката на мястo 
дейностите по проекта са приклю-
чили в рамките на определения 
срок за изпълнение на проектното 
предложение. 

Съгласно Раздел 8.4 „Описание 
на системата за мониторинг и 
оценка“, подточка 2 е извършен 
последващ мониторинг във връзка  
с изпълнението на проекта, както 
следва:

Дейност 1: „Придобиване на про-
изводствено оборудване за подо-
бряване на производствения капа-
цитет за растеж, чрез ефективно и 
ефикасно използване на факторите 
на производство“.

Във връзка с заложеното в дей-
ността e проведена процедура за 
избор на изпълнител и е сключен 
договор с Пинк Плюс Маркет ЕООД 
за „Линия за производство на бе-
тонови елементи“. В следствие на 
настъпилата епидемиологична 
обстановка и невъзможност да бъде 
доставена производствената линия 
в срок са подписани два анекса за 
удължаване срока на изпълнение 
на договора във връзка с доставяне 
на оборудването по проекта. Вслед-
ствие на извършената проверка  е 
установено, че „Линията за произ-
водство на бетонови елементи“ е 
доставена, а дейността е приключи-
ла в рамките на определения по до-
говор срок. Към настоящия протокол 
е приложен снимков материал от 
който е видно, че производствената 
линия се намира на определена от 
бенефициента площадка на която 
линията ще бъде експлоатирана. 
Линията за производство на бето-
нови елементи може също така да 
бъде транспортирана до обекта на 
които ще бъдат поставени бетоно-
вите елементи с цел намаляване на 
разходите за транспорт и времето за 
изпълнение на обекта.

Дейност 2: „Подкрепа за растеж на 
фирма „Трафикбилд“ ЕООД, чрез по-
добряване качеството на работните 
процеси чрез въвеждане на ERP – 
система за управление на бизнеса“. 

В изпълнение на дейността е 
проведена процедура за избор на 
изпълнител и е сключен договор 
с БИЗНЕССОФТ ООД за „Разра-
ботване и въвеждане на базирани 
на ИКТ софтуери за управление на 
бизнес процесите“, извършена е 

доставка, инсталация и тестване на 
софтуера, проведени  са 72-часови 
проби и софтуера е въведен в екс-
плоатация, проведено е обучение 
на 7 души от персонала.

В резултат на внедрената ERP 
система за управление за бизнес 
процесите в организацията, ще се 
подобрят следните направления 
във фирмата:

- финансовото управление на 
фирмата;

- обслужването на клиентите;
- по-голяма гъвкавост при работа;
- по-добра комуникация и коорди-

нация между отделните отдели във 
фирмата;

- по-добро управление на скла-
довите запаси и материалните 
наличности;

- редуциране на грешките при 
предаването информация;

- намаляване на бракуваната 
продукция;

- по-добро управление на отпа-
дъците.

- Повишена конкурентоспособ-
ност на предприятието.

- Нови клиенти за дружеството.
Дейността е приключила в рам-

ките на определения в договора 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ срок.

Дейност 3: „Информиране и пуб-
личност“:

Дейност 3 „Информиране и пуб-
личност“ се изпълнява през целия 
период на договора за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова 
помощ, съгласно секция 8 „План за 
изпълнение/ дейности по проекта 
(информацията)“. 

След проведен избор „Събиране 
на поне две съпоставими оферти, 
катализи, разпечатки от официални 
интернет страници или комбинация 
от посочените“ с предмет Изра-
ботване на материали за информи-
ране и публичност бенефициента 
е изпълнил заложените по проекта 
мерки за информация и публичност, 
както следва:

- Изработена, доставена и монти-
рана на видно място информацион-
на табела, оповестяваща основните 
данни за проекта и приноса на 
ЕФРР за изпълнението му;

- Изработени и доставени стикери 
за новозакупеното оборудване;

- Осигурена публична информа-
ция за проекта и финансирането 
му от ЕФРР, достъпна за общест-
веността.

Дейността е приключила в рам-
ките на посочения в договора за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ срок.

Договорената финансова помощ 
с Договор № BG16RFOP002-2.021-
0003-C01 в размер на 371 920,00 лв., 
от които безвъзмездна финансова 
помощ 334 728,00 лева и съфи-
нансиране от кандидата 37 192,00 
лева. Към момента на извършване 
на проверката УО на ОПИК е вери-
фицирало два междинни отчета в 
размер на 214 955,00 лева, от които 
безвъзмездна финансова помощ 
193 459,50 лева и съфинансиране 
от кандидата 21 495,50 лева. В рам-
ките на определения в Предстои 
подготовка и входиране, чрез ИСУН 
2020 на искане за окончателно 
плащане.
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На 19 май 2021г. в гр. Панагюрище се 
проведе общо събрание на Асоциация 
„Българска лидер мрежа“. 

Проведеното събрание е редовно, 
свикано по инициатива на Управи-
телния съвет, на основание чл.26 от 
ЗЮЛНЦ и по реда на чл.23, ал.4 от 
Устава на Сдружение с нестопанска 
цел Асоциация „Българска национал-
на ЛИДЕР мрежа”.

Съгласно предварително обявения 
дневен ред на заседанието на общото 
събрание на Асоциацията бяха при-
ети годишния доклад за дейността, 
годишния финансов отчет и отчета 

за дейността на Управителния съвет 
на СНЦ „Асоциация  Българска лидер 
мрежа“ за 2020г. 

Пред участниците в заседанието 
бе представен и отчет за работата на 
СНЦ „Асоциация Българска нацио-
нална ЛИДЕР мрежа“ за периода 2017 
– 2021 г. Участниците в заседанието 
изразиха единодушно своята висока 
оценка за работата на Асоциация 
„Българска лидер мрежа“ през изми-
налите 4 години.

Съгласно предварително обявения 
дневен ред бе проведен и избор на 
нов Управителен съвет на сдруже-

нието поради изтичане на мандата 
му.  Съгласно Устава състава на УС 
следва да се състои от 9 членове на 
сдружението. Членовете на сдруже-
нието направиха своите предложения 
за състава на УС и след проведено 
гласуване новият Управителен съвет 
бе избран. След избора на състава на 
управителния съвет на асоциацията, 
членовете на Общото събрание под-
ложиха на гласуване и предложените 
лица за председател на УС. За  пред-
седател на УС на СНЦ „Асоциация 
Българска национална лидер мрежа“ 
отново бе избрана Нели Кадиева

Заседание на Общото събрание на  СНЦ 
на „Асоциация Българска лидер мрежа“
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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


