
брой 3, 2021 г., 

Обучението се проведе на 29.07.2021 
г. в сградата на Висшето училище по 
застраховане и финанси. На меропри-
ятието присъстваха представители на 
всички 64 Местни инициативни групи, 
които са получили одобрение за реа-
лизиране на своите Стратегии за Во-
дено от общностите местно развитие. 
Поради невъзможност представители 
на всички местни инициативни групи 
да присъстват на обучението, бе оси-
гурена възможност участниците да се 
включат онлайн в обучението.

Борис Михайлов – Изпълнителен 
директор на ДФ „Земеделие“ откри 
организираната от Разплащателната 
агенция дискусия с представители на 
Местните инициативни групи, които 
изпълняват своите стратегии.

„Всички вие, които присъствате тук, 
сте натрупали значителен опит от досе-
гашното прилагане на подхода ЛИДЕР 
и сте доказали своя професионализъм 
в тази област. Вие сте хората, които 
поставят жалоните и градят мостовете 
за прилагането на подхода, което ще 
продължи и след края на настоящия 
програмен период“, подчерта Михай-
лов.

„В България подходът „Водено от 
общностите местно развитие“ (ВОМР) 
работи успешно вече повече от десет 
години. Затова няма да позволя ДФ 
„Земеделие“ да възпрепятства изпъл-
нението на нито един проект“, заяви 
изпълнителният директор на фонда. 
Той изтъкна, че през настоящия про-
грамен период страната ни прилага за 
първи път многофондово финансиране 
на стратегиите по ВОМР, чрез които ще 
бъдат усвоени общо 386 млн. лв. от 
бюджетите на Програмата за развитие 
на селските райони и на останалите 
Оперативни програми.

На проведеното от страна на ДФ „Зе-
меделие“ мероприятие Изпълнителния 
директор даде яснота относно процеса 
на разглеждане и оценка на процеду-
рите и проектните предложения, като 
посочи, че до средата на октомври ще 
бъде преодоляно забавянето по проек-
тите на Местните инициативни групи. 
До края на септември тази година за-
бавените 104 процедури на Местните 
инициативни групи (МИГ) ще бъдат 
обработени, а до 15 октомври всички 
чакащи разглеждане 369 проектни 
предложения ще бъдат оценени. Това 
обеща изпълнителният директор на ДФ 
„Земеделие“ Борис Михайлов. 

В ДФ „Земеделие“ са постъпили общо 
520 процедури, от които са обработени 
416, а 104 са в процес на разглеждане. 
Към момента са обработени 789 проек-
та, от които 445 са по частните мерки 

и 344 – по публични мерки по ПРСР 
2014-2020 г. Проектните предложения, 
които са в процес на разглеждане са 
369.  За преодоляване на забавянето 
е разписан и публикуван на страницата 
на ДФ „Земеделие“ План с действия, 
чието изпълнение е вече факт, каза 
още Михайлов.

Експертите на ДФ „Земеделие“ под-
робно запознаха участниците с обхвата 
на прилагане на Постановление № 160 
от 1 юли 2016 г. за определяне прави-
лата за разглеждане и оценяване на 
оферти и сключването на договорите в 
процедурата за избор с публична пока-
на от бенефициенти на безвъзмездна 
финансова помощ от европейските 
структурни и инвестиционни фондове, 
Закон за обществените поръчки /ЗОП/, 
осъществяване на предварителен/

МИГ „Девня – Аксаково“ участва в обучение, свързано с прилагане на ПМС 
160/01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 
оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична 

покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ

Следва на 7 стр.
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На 18-19 август 2021 г. в к.к „Боро-
вец“ се проведе работна среща на 
тема: „Водено от общностите местно 
развитие – изпълнение на стратегии-
те и поглед към бъдещето“.

В срещата участие взеха Георги 
Събев - Заместник-министър на 
земеделието, храните и горите и 
Ръководител на УО на Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020 г.; Стефан Спасов 
- Началник на отдел „ВОМР“, МЗХГ; 
Боряна Алексова - Заместник-изпъл-
нителен директор на ДФЗ; Красимира 
Капланова - Директор на дирекция 
„Оторизация на плащанията по 
прилагане на мерки за развитие на 
селските райони“ (ОППМРСР), ДФЗ; 
Калоян Костадинов, Началник отдел 
„Прилагане на стратегии за водено 
от общностите местно развитие“ 
(ПСВОМР), ДФЗ.

На срещата бяха дискутирани 
въпроси, относно изпълнение на 
споразуменията за СВОМР на МИГ 
. Георги Събев – Ръководител на 
УО на ПРСР 2014-2020 г. посочи, че 
след встъпването в длъжност един 
от основните му приоритети е уско-
ряване на  процеса по договаряне 
на подмерките на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ 
и по-конкретно – последващата 
оценка и сключване на администра-
тивни договори по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за ВОМР“. Той запозна 
присъстващите в работната среща с 
постигнатия напредък, като отбеляза, 
че от страна на ДФЗ се забелязва 
ускоряване с 40% на процеса на 
одобрение на процедурите на МИГ 
по подмярка 19.2 и ускоряване с 47% 
на скоростта на обработка до етап 
договор“.  Георги Събев допълни, че 
българските местни групи работят на 

много високо ниво при прилагането 
на подхода и подчерта важността му 
не само за страната ни, но и за целия 
Европейски съюз.

Друг важен приоритет обсъден 
на работната среща е подготовката 
на подхода Водено от общностите 
местно развитие за следващия 
програмен период.  Над 600 млн. 
лева е очаквания бюджет за Мест-
ните инициативни групи в селските 
райони през следващия програмен 
период. Георги Събев уточни, че 
през следващия програмен период 
подхода ВОМР ще се прилага с мно-
гофондово финансиране. Предви-
дените средствата за финансиране 
на подхода ВОМР през следващия 
програмен период са в размер на 
10% от бюджета на Стратегическия 
план за развитие на земеделието и 
развитието на селските райони, как-
то и по 2% от бюджетите на програми 
„Конкурентоспособност и иновации 
в предприятията“, „Развитие на чо-
вешките ресурси“, „Образование“ и 
„Околна среда“. Заместник – минис-
тър Събев бе категоричен, че въз 
основа на натрупания опит в изпъл-
нението на подхода и при отчитане и 
избягване на допуснатите грешки ще 
се гарантира оптимизиране и облек-
чаване на механизма на прилагане в 
полза както на местните общности и 
местните инициативни групи, така и 
на администрацията.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в работна 
среща на тема „Водено от общностите местно развитие 
– изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“
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Административен договор за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова 
помощ, финансиран със средства от 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020г., чрез 
Водено от общностите местно разви-
тие № BG06RDNP001-19.126-0001-С01 
„Изграждане на еко селище (глемпинг 
селище) в землището на с. Въглен, 
община Аксаково, област Варна“ с бе-
нефициент „Дара Експерт“ ЕООД.

Инвестиция е иновационна форма 
за развитие на алтернативен туризъм 
- еко туризъм (глемпинг туризъм на 
базата на глемпинг юрти) и се изразява 
в изграждане на еко селище–глемпинг 
селище – за практикуване на еко тури-
зъм: туризъм, където хората изпитват 
необходимост и желаят да отдъхнат в 
контакт с природата, да се запознаят с 
непроменените ландшафти. При този 
вид туризъм хората съзнателно проме-
нят обичайният си начин на живот, за 
да се „срещнат” с екологично чиста при-
рода, с първичната среда на обитаване 
с цел постигането на здравословен, 
активен и познавателен отдих.

Глемпинг туризмът е еко туризъм 
с по-добри условия за настаняване 
(лукс сред природата, без да й се 
вреди). Всички инвестиции са изцяло 
насочени към изграждане на глемпинг 
селище състоящо се от 10 оборудвани 
и обзаведени юрти за настаняване (10 
помещения за настаняване) с площ 20 
кв.м всяка, в т.ч. една оборудвана за 
хора с увреждания; една оборудвана 
и обзаведена голяма юрта за общи съ-
бирания, семинари, лекции, занимания, 

чествания, увеселителни мероприятия 
и др. с площ 32 кв.м.; една оборудвана 
юрта – санитарен възел - баня/тоалет-
на с площ 12 кв.м., (с две дамски и две 
мъжки компост тоалетни) в собствен 
имот ПИ № 12406.31.163 с площ 3954 
кв.м, в местността „Дългото било” - зем-
лището на село Въглен, община Акса-
ково, област Варна; ограда от вършини 
и пътеки от насипан чакъл, без да се 
изменя терена и без всякакви строител-
ни дейности. Капацитетът на глемпинг 
селището е 30 легла. Дейностите по 
запознаване с местните природни забе-
лежителности, с птиците на Защитена 
зона „Батова“ , организираните групи 
за фото лов, маршрути за пешеходен 
туризъм, спортни и рекреационни 
мероприятия на открито, допълват и 
обогатяват идеята за еко туризъм. 

Дейностите по запознаване с мест-
ното културно историческо наслед-

ство „оцветяват“ функционирането на 
еко селището с лъчите на културния 
туризъм. Тясното сътрудничество с 
местните занаятчии, местните земе-
делски производители, дегустациите, 
работилниците и придобитите умения 
от туристите завършват палитрата с 
нотката на селския туризъм. В крайна 
сметка функционирането на селището 
е симбиоза от различни алтернативни 
форми на туризъм и изповядва идеята 
за интегриран туризъм с акцент към 
опазване и съхранение на природ-
ните и културно исторически ценнос-
ти. Самата планирана инвестиция е 
продуктова иновация на Българския 
туристически пазар. Иновативността 
на предлаганата услуга се състои във 
въвеждането на иновативен продукт - 
глемпинг юрта, за предлагане на нов, за 
първи път на българския туристически 
пазар, туристически продукт-глемпинг 
туризъм.

С реализацията на проекта ще 
бъдат осигурени 6 работни места от 
местната общност на основен трудов 
договор, целогодишно. Предвижда 
се в следващите години техния брой 
да се увеличи с минимум с още един 
човек. Освен това ще бъде създадена 
и допълнителна временна заетост от 
местната общност при изпълнението 
на дейностите по проекта - за помощ 
при организиране на различни видове 
мероприятия, за преводачи (на румън-
ски, английски, руски и немски) при по-
сещение на чуждестранни туристи, за 
лектори при организиране на курсове, 
за специалисти орнитолози и еколози 
и др. подобни. 

За провеждане на маркетинговата 
политика ще бъде изработен уеб сайт 
с възможност за онлайн резервации и 
заплащане.

Сключени административни договори 
за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ през 2021 г. 
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Община Девня бенефициент 
по Административен договор № 
BG05M9OP001-2.078-0002 - C01, фи-
нансиран със средства от Оператив-
на програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г.

В изпълнение на Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
бе извършена проверка на място за 
установяване етапа на изпълнение 
на проект BG05M9OP001-2.078-0002  
„Мобилен екип на терен за превенция, 
подкрепа и социално включване на 
деца, пълнолетни лица с увреждания 
и техните близки“

В изпълнение на одобрените дейнос-
ти са постигнати следните резултати:

Дейност 1: „Подготовка и разкриване 
на иновативна социална и здравна ус-
луга „Мобилен екип на терен за превен-
ция, подкрепа и социално включване на 
деца, пълнолетни лица с увреждания и 
техните близки“:

1. Разработена детайлна Методоло-
гия за дейността на МЕТ, съответства-
ща на актуалното законодателство 
в областта на социалните и здравни 
услуги

2. Ясни, регламентирани правила, 
гарантирано качество и мултидисци-
плинарен подход на комплекса от ин-
тегрирани услуги, предоставяни в МЕТ

3. Изготвена 1 „Методика за подбор 
на специалисти от МЕТ”, подбрани спе-

циалисти за предоставяне на услуги, 
мотивирани да изпълняват задълже-
нията си, и сключени договори с тях

4. Информирани и консултирани 71 
лица от целевите групи по проекта- 
потенциални потребители

5. Изготвена 1 „Методика за подбор 
на потребители на МЕТ”

6. Изготвени 72 оценки на потреб-
ностите за лица от целевите групи по 
проекта, кандидати да ползват услуги

7. Извършен подбор на 72 потребите-
ли на предоставяните по проекта инте-
грирани услуги, сключени 72 договора.

8. Изготвен 1 регистър на потреби-
телите.

Дейност 2: „Предоставяне на ино-
вативна социална и здравна услуга 
„Мобилен екип на терен за превенция, 
подкрепа и социално включване на 
деца, пълнолетни лица с увреждания 
и техните близки“:

1. Изготвени 72 оценки на риска;
2. Изготвени 72 индивидуални плана 

за задоволяване на потребностите;
3. Предоставени разнообразни ино-

вативни социални и здравни услуги на 
72 потребители и удовлетворяване на 
специфичните им потребности;

4. Осигурена безопасна и подходяща 
среда за потребителите;

5. Достойно съществуване и активно 
приобщаване на потребителите към 
социалния живот на общността.

Дейност 3: „Мотивационна и психо-
логическа подкрепа за потребителите 
на иновативна социална и здравна ус-
луга „Мобилен екип на терен за превен-
ция, подкрепа и социално включване на 
деца, пълнолетни лица с увреждания и 
техните близки“:

1. Проведени първоначални тестове 
на потребителите

2. Установени нагласи на потребите-
лите на МЕТ

Изпълнение на сключени договори за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
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3. Проведена индивидуална работа
4. Изградено доверие у потребители-

те към новата организация на работа 
на МЕТ

5. Проведени групови беседи.
6. Доклади с анализ на влиянието на 

МЕТ спрямо потребителите.
Дейност 4: „Подкрепа за намиране 

на работа и подобряване достъпа до 
заетост на хората с увреждания, мо-
тивиране и насърчаване участието на 
пазара на труда на лица, полагащи гри-
жи за зависими членове на семейства“:

1. Проведени и протоколирани 30 
индивидуални и 2 групови консултации.

2. Повишена мотивация за независим 
и самостоятелен начин на живот чрез 
насърчаване на равните възможности 
на тези лица за заетост и интеграция 
на пазара на труда.

3. Подпомогнат образователен, ква-
лификационен и трудов избор на 20 
лица от целевите групи.

4. 25 лица, започнали да търсят ра-
бота или имащи работа в резултат на 
проведените консултации.

5. Подобрен достъп до заетост на 
лица от целевите групи.

6. Мотивирани потребители да участ-
ват в квалификационни обучения.

7. 25 лица, започнали да търсят ра-

бота или имащи работа в резултат на 
проведените консултации.

Дейност 5: „Включване на хора с 
увреждания и лица, полагащи грижи 
за зависими членове на семейства, в 
обучения за професионална квалифи-
кация и ключови компетентности“

1. Професионално обучение за 
част от професия по втора квалифи-
кационна степен Наименование на 
професията: Социален асистент Код 
на професията: 762040 Наименование 
на специалността: Подпомагане на въз-
растни, Код на специалността: 7620402, 
Хорариум на обучението: 300 часа за 
част от професия, Брой на обучаваните 
лица: 3

Предстои да бъдат проведени обуче-
ния, както следва: 

1. Професионално обучение по спе-
циалност по първа степен по професия 
Работник в озеленяването, Код на 
професията: 622030, Наименование на 
специалността: Озеленяване и цветар-
ство, Код на специалността: 6220301 
Брой на обучаваните лица: 10

Документ, доказващ завършеното 
обучение: Свидетелство за профе-
сионална квалификация образец 3-54 
на МОН. Степен на професионална 
квалификация: първа

2. Обучение по ключова компетент-
ност 4 „Дигитална компетентност”

Обучението е с продължителност 45 
учебни часа (Брой часове теория – 20 
часа, брой часове практика 25 часа). 
Обучените лица по ключова компе-
тентност 4 „Дигитална компетентност“ 
са 10.

Дейност 6: „Информационна кампа-
ния за представяне на възможностите 
на хората с увреждания и позитивната 
им роля в обществото“:

1. Изготвен наръчник в 1000 екзем-
пляра.

2. Проведен 1 информационен семи-
нар, с включени минимум 40 участника

3. Подпомогнато разчупване на сте-
реотипите и промяна на нагласата на 
обществото и работодателите спрямо 
хората с увреждания.

Към момента на извършване на 
проверката се провежда обучение по 
професията Социален асистент на 
тема: Специфика при извършване на 
превантивна социална дейност – 1 
уч. час и обучение на тема: Правни 
и социални основи на социалните 
услуги за възрастни. Подходи и ме-
тоди в социалните услуги. Социална 
андрагогика. Социална герагогика. – 7 
уч. часа.  
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Извършена е проверка на място в 
сградата на Община Девня, гр. Девня 
при осъществяване на мониторинг 
по договор №BG06RDNP001-19.044-
0001-C01 в изпълнение на Стратегията 
за Водено от общностите местно раз-
витие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ .

Във връзка с осъществяване на 
задължението на МИГ Девня – Акса-
ково да извършва текущ и последващ 
мониторинг на проектните предло-
жения, чрез предоставени от страна 
на бенефициента кодове за достъп в 
системата на ИСУН 2020 са извършени 
проверки за установяване напредъка 
при изпълнение на проектното пред-
ложение.

Извършена е и проверка на място за 
установяване на фактическото изпъл-
нение на проектното предложение. При 
извършване на проверката на място 
е установено, че комуникационната 
мрежа е в процес на изграждане.  Към 
момента на проверката е изградена 
заложената по проекта активната и 
пасивната мрежа. Кабелните трасета 
са изтеглени, монтирани са шкафовете 
в които се инсталира активната мрежа. 

Община Девня е бенефициент по Административен договор  
№ BG06RDNP001-19.044-0001-C01, финансиран със средства от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
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последващ контрол, сключване на до-
пълнителни споразумения, подаване 
на заявки за плащане и мониторинг. 

Чрез подготвена презентация бяха 
разгледани и обсъдени правилата за 
прилагане на ПМС 160/01.07.2016г., а 
именно:

- Специални правила за определя-
не на изпълнител от бенефициента 
на безвъзмездна финансова помощ, 
основания/условия за провеждане на 
процедура за избор на публична пока-
на, съгласно ЗУСЕСИФ;

- Съдържание на публичната покана;
- Процедура за осъществяване на 

предварителна проверка и последващ 
контрол върху обществени поръчки и 
процедури за избор с публична покана 
за разходи, финансирани изцяло или 
частично със средства то Европейския 
земеделски фонд за развитие на сел-

ските райони;
- Контрол върху проведени процеду-

ри за избор с публична покана по реда 
на Закона за управление на средствата 
от европейските структурни и инвести-
ционни фондове и Постановление № 
160 на Министерския съвет от 2016 г., 
касаещи разходите, извършени преди 
датата на подаване на проектното 
предложение;

- Последващ контрол върху проведе-
ни процедури за избор с публична пока-
на по реда на Закона за управление на 
средствата от европейските структурни 
и инвестиционни фондове и Постано-
вление № 160 на Министерския съвет 
от 2016 г., след сключване на Админи-
стративен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

- Сключване на допълнителни спо-
разумения за изменение и/или допъл-
ване на административен договор за 

МИГ „Девня – Аксаково“ участва в обучение свързано с прилагане ...
предоставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ между Държавен фонд 
„Земеделие“ и бенефициенти, които не 
са възложители по смисъла на ЗОП;

- Често допускани грешки от Въз-
ложители по ЗОП при подготовка и 
провеждане на обществени поръчки, 
финансирани по Програмата за разви-
тие на селските райони.

Участниците във форума бяха за-
познати и с правилата за разглеждане 
и оценяване на проектите, които се 
подпомагат с безвъзмездна финансова 
помощ от европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Беше пред-
ставена и информация по възникнали 
проблеми, свързани с осъществяване 
на предварителен и последващ кон-
трол на инвестициите, сключване на 
допълнителни споразумения, както и 
подаване на заявки за плащане към 
проектите, които реализират.

Продължава от 1 стр.
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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


