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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони; 

МИГ – Местна инициативна група; 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие; 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие; 

СМР – Стратегия за местно развитие; 

ИГРП – Индикативна годишна работна програма; 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Изпълнението на заложените приоритетни области в Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

несъмнено оказва своето въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. През отчетния период СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ стартира приеми по още 

три  мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие и продължи да надгражда постигнатите 

през 2019 г. резултати. През 2020 г. поради наличие на неусвоен финансов ресурс след проведени приеми 

бяха обявени нови приеми по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“, мярка 1.1.1 „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ и мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“, а част от 

одобрените проектни предложения от МИГ през 2018 и 2019г. бяха разгледани, одобрени от УО/ДФЗ и 

сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидатите.   

Съгласно одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие със Споразумение №РД50-

185/29.11.2016 г., идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ Девня – Аксаково са: 

земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, читалища, местните 

поделения на вероизповеданията, Община Девня, Община Аксаково, НПО,  Местни малцинствени групи. 

От таблицата е видно че с реализацията на приеми по мерки от стратегията МИГ „Девня – Аксаково“ е 

успяла да обхване голяма част от заинтересованите страни на територията си. 
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№ 

по 

Ред 

Мярка от 

Стратегията за 

ВОМР на СНЦ 

„МИГ Девня – 

Аксаково“ 

Допустими 

кандидати 

Постъпили 

проектни 

предложен

ия 

Стойност на 

проектните 

предложения/ 

БФП 

Сключени 

договори/ 

БФП 

Статус на 

проектните 

предложения 

1. 4.1 „Инвестиции 

в земеделски 

стопанства“ 

1.Земеделски 

стопани; 

2.Признати 

групи 

производители и 

признати 

организации на 

производители 

на 

земеделски 

продукти  

3. За 

подпомагане 

само за проекти 

за колективни 

инвестиции 

могат да 

кандидатстват и 

юридически 

лица, 

регистрирани по 

Търговския 

закон и/или 

Закона за 

кооперациите, 

които включват 

най-малко 6 

лица и са извън 

посочените в т.1 

и т.2. 

4 462186,00 лева/ 

249923,98 лева 

188 307,23ле

ва/ 

112 984,34 

лева 

МИГ „Девня – 

Аксаково“ са 

одобрили 4 

проектни 

предложения. 

Сключен е 

един договор 

за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ, 

получен е отказ 

за финансиране 

от ДФ 

„Земеделие“ на 

едно проектно 

предложение. 

 

 

 

2. 6.4 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

Земеделски 

стопани или 

микро 

предприятия, 

регистрирани 

като еднолични 

търговци или 

юридически 

лица по 

Търговския 

закон, Закона за 

кооперациите 

или Закона за 

вероизповедания

та, физически 

лица 

регистрирани по 

Закона за 

занаятите 

6 1670116,22 лева/  

749893,24 лева 

40 605,00 

лева/ 

30 453,75 

лева 

МИГ „Девня – 

Аксаково“ е 

одобрило 4 

проектни 

предложения, 

едно проектно 

предложение е 

оттеглено от 

кандидата, а 

едно е 

отхвърлено от 

МИГ. Сключен 

е един договор 

за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ. 
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3. 7.2 „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

Читалища 

 

7 1 066 767,94 

лева/ 

780 000,00 лева 

547 524,00 

лева/                

521 270,00 

лева 

Сключени са  

четири 

договора за 

предоставяне 

на БФП, едно 

проектно 

предложение е 

с отказ за 

финансиране 

от ДФ 

„Земеделие“, 

едно проектно 

предложение е 

в процес на 

оценка от ДФ 

„Земеделие“ и 

едно проектно 

предложение е 

оттеглено от 

кандидата.  

4. 7.5. „Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

Общини в 

селските райони; 

Юридически 

лица с 

нестопанска цел. 

1 390 917, 22 лева/ 

169 970, 81 лева 

390 917,22 

лева/ 

141642,36 

лева 

Подаденото 

проектно 

предложение е 

одобрено от 

МИГ и ДФ 

„Земеделие“. 

Сключен е 

договор за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ. 

5. 3.1.1. 

„Изграждане на 

ИКТ 

инфраструктура 

в общинските 

административн

и сгради“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

2 365 674,56 лева/ 

309 984,18 лева 

284 150,82 

лева 

Сключени са 

два договора за 

предоставяне 

на БФП. 

6. 3.2.1. 

„Въвеждане на 

междусекторни 

услуги в 

общността “ 

Доставчици на 

социални услуги;

  

Доставчици на 

здравни услуги. 

2 479 939,04 лева/ 

479 755,02 лева 

479755,02 

лева 

МИГ „Девня – 

Аксаково“ и  

УО на ОПРЧР 

са одобрили 

постъпилите 

проектните 

предложения, 

сключени са 

два договора за 

БФП. 

7. 3.2.2„Инвестици

и в образование 

и заетост“ 

Община 

Аксаково, 

Община Девня, 

работодатели 

9 2 026 287,04 

лева/ 

 1 783468,66 лева 

684 593,19 

лева 

По мярката са 

осъществени 

три приема на 

проектни 

предложения. 

Постъпили са 9 
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проектни 

предложения. 

Сключени са 3 

договора за 

БФП, три 

проектни 

предложения 

са отхвърлени 

и 3 проектни 

предложения 

от трети прием 

са в процес на 

оценка от 

комисията за 

подбор на 

проектни 

предложения.  

8. 1.1.1 “Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията” 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

3 886 610,00 лева/ 

797 749,00 лева 

108 000,00 

лева/           

97 000,00 

лева 

Сключен е 

един договор 

за 

предоставяне 

на БФП. 

Постъпилите 

проектни 

предложения 

по втори прием 

са одобрени от 

МИГ и УО на 

ОПИК, 

предстои да 

бъдат 

сключени 

договори за 

предоставяне 

на БФП. 

9. 1.1.2 „Подкрепа 

на 

предприемачеств

ото“ 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

8 2 699 412,21 лева 

/ 

2 429 470,98 лева 

 В рамките на 

обявените два 

срока за прием  

на проектни 

предложения 

са постъпили 

осем проектни 

предложения. 

По първи 

прием - едно 

проектно 

предложение е 

оттеглено и 

едно проектно 

предложение е 

одобрено от 

МИГ и УО. На 

одобреното 

проектно 

предложение е 

отказано 

финансиране, 
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поради 

установена 

недопустимост 

при 

предоставяне 

на документи 

преди 

сключване на 

договора за 

БФП. 

Постъпилите 

три проектни 

предложения 

по втори прием 

са в процес на 

оценка. 

10.  1.1.3 „Капацитет 

за растеж на 

МСП“ 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

3 888 320,00 лева/ 

799 488,00 лева 

888 320,00 

лева/          

799 488,00 

лева 

Сключени са 

три договори за 

предоставяне 

на БФП два от 

които са 

приключили. 

 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 

Съгласно одобреният индикативен график за приеми по мерки от СВОМР  и през 2020г., МИГ „Девня – 

Аксаково“ продължи с приеми на проектни предложения, с които ще бъдат подпомогнати уязвимите и 

малцинствени групи на територията на МИГ-а. През месец март МИГ “Девня – Аксаково“ стартира втори 

прием по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“. В рамките на обявения прием постъпиха три 

проектни предложения, като МИГ одобри едно проектно предложение, а две проектни предложения са 

отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост, поради липса на финансов капацитет на 

кандидатите. Оценителните доклади за извършената оценка по процедурата е одобрена от РУО на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“. През месец август е сключен административният договор за 

предоставяне на безвъзмездна помощ по одобреното проектно предложение. 

В началото на 2020г. са сключени два административни договора от проведени процедури за прием на 

проектни предложения през 2019г., един по мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги за 

общността“ и един по мярка 3.2.2.“Инвестиции в образование и заетост“. 

В резултат от изпълнението одобрените проектни предложения по мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в общността“  ще се увеличи броя неактивни и безработни лица, ангажирани с 

постоянното отглеждане на деца вкъщи, които са започнали да търсят работа или имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица, след осигурена социална услуга и качествена грижа за деца, включително 

за такива с увреждания, в общността или в домашна среда.  

По този начин се постига реално намаляване броя на лицата, попаднали в ситуация на социално изключване, 

възстановяване на трудовата активност на тези лица, особено на жените, и ще се повиши като цяло 

качеството на живот на лицата, отглеждащи деца вкъщи. подобрява се достъпа им до услуги за кариерно 

развитие и те могат да се включат на пазара на труда, използвайки пълния си потенциал. Чрез подобряване 

на достъпа до социални и здравни услуги се постига повишаване равнището на заетост на хората с 

увреждания, както и връщането на пазара на труда на членове на семействата, полагащи грижи за лицата с 

увреждания, в т.ч на деца, вкл. с увреждания. Целевите групи по мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни 

услуги в общността“ са: 

 хора с увреждания и техните семейства; 

 семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск. 

 

С изпълнение на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2.1 

„Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ ще бъдат постигнати следните резултати: 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

Индикатор 
Мерна 

единица 
Резултати Индикатор 

Мерна 

единица 
Резултати 

Неактивни1 или безработни2 

участници3 
Брой 40 

Неактивни и безработни 

участници, които са 

започнали да търсят 

работа4 или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица, 

след осигурена грижа за 

дете 

Брой 
26 

Деца, вкл. с увреждания Брой 27 
Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 
27 

Хора с увреждания над 18 г. Брой 28 

Участници с увреждания 

над 18г., които са 

започнали да търсят 

работа или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 
4 

 

 
 Участници с увреждания 

над 18 г., получаващи 

услуги 

Брой 
35 

 

Реализацията на одобрените проектни предложения по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ 

ще доведат до повишаване на квалификацията и възможността за включване в заетост на безработни 

младежи извън образование или обучение на възраст до 29 г. (вкл.), които са с основна или по-ниска 

образователна степен. Придобиването на подходяща квалификация и умения на младежите до 29 г. възраст, 

съответстваща на нуждите на пазара на труда формирал се на територията на МИГ „Девня – Аксаково“,  ще 

доведе до устойчива и качествена заетост на младите хора. По този начин ще се повиши социалния статус 

и качеството на живот на населението от територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Целеви групи по мярка 

3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ са: 

 търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска 

образователна степен. 

С изпълнение на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2.2 

„Инвестиции в образование и заетост“ ще бъдат постигнати следните резултати: 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

                                                 
1 Неактивни са лица, които нито работят, нито търсят активно работа (т.е. нито са заети, нито са безработни). В тази 

група влизат и лица, които са в допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и студентите редовно 

обучение. 
2   „Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са 

регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, 

дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. 
3 Под „участници“ се разбира лица, които се ползват пряко от финансиране по процедурата, които могат да бъдат 

идентифицирани и от които може да бъде поискана информация за техните характеристики, и за които са определени 

конкретни разходи. 
4 Под „започнали да търсят работа“ се разбира, че лицата са безработни - обикновено са без работа, в готовност за 

започване на работа и активно търсещи работа. Лицата, които са регистрирани като безработни в дирекция „Бюро по 

труда“ към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии 

едновременно. 
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Индикатор Мерна 

единица 

Резултати Индикатор Мерна 

единица 

Резултати 

Безработни5 

участници на 

възраст до 

29г. вкл., с 

основна или 

по-ниска 

образователна 

степен 

Брой 80 

Безработни 

участници на 

възраст до 29 

г. вкл., с 

основна или 

по-ниска 

образователна 

степен, които 

при на-

пускане на 

операцията 

получават 

квалификация 

Брой 47 

Безработни 

участници на 

възраст до 29 

г. вкл., с 

основна или 

по-ниска 

образователна 

степен, които 

при напускане 

на операцията 

имат работа 

включително 

като 

самостоятелно 

заети лица 

Брой 37 

Безработни 

участници от 

ромски 

произход на 

възраст до 

29г. вкл, с 

основна или 

по-ниска 

образователна 

степен 

 

12 

Безработни 

участници от 

ромски 

произход на 

възраст до 29 

г. вкл., с 

основна или 

по-ниска 

образователна 

степен, които 

при напускане 

на операцията 

имат работа, 

включително 

като 

самостоятелно 

заети лица 

Брой 12 

 

                                                 
5 „Безработен” е лице, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа. Лицата, които са регистрирани 

в дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта като безработни винаги се считат за безработни, дори да не 

отговарят на всички три критерии едновременно. Безработните лица трябва да са в трудоспособна възраст и да не са 

придобили право на пенсия  за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. 
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Основните потребности на малцинствените групи са свързани с повишаване на здравната култура на 

ромското население, ограмотяване и повишаване на образованието, професионално образование, 

мотивация за включване в трудова заетост и трудова заетост. На територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

съществуват населени места с концентрация на ромско население, което създава предпоставки за сегрегация 

на този етнос. Предоставянето на информационни, социални и здравни услуги са от особено значение за 

преодоляване социалната изолация, както и подкрепата на мерки за запазване и изява на тяхната културна 

идентичност. Реализацията на проектните предложения по мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни 

услуги в общността“ и мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие, се очаква да доведе до положително въздействие върху уязвимите и 

малцинствените групи на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са 

формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на територията и проведените срещи със 

заинтересованите страни, партньорите и широката общественост, извършени в изпълнение на Договор № 

РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-

2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони, изпълняван от МИГ „Девня – Аксаково“. 

Приоритети на МИГ „Девня – Аксаково“ са изцяло в съответствие с целите на ЕЗФРСР, посочени в чл. 4 от 

Регламент на ЕС 1305/17.12.2013 г.: 

а) насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство /Приоритет 1 на СВОМР/; 

б) осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата 

/Приоритет 2 на СВОМР/; 

в) постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, 

включително създаването и поддържането на заетост /Приоритет 3 на СВОМР/. 

Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството на живот чрез 

активизиране на собствения потенциал. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за 

създаване на местен бизнес. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от инвестиции за повишаване 

на капацитета на микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП), насърчаване на 

иновационната активност, подобряване на достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив бизнес на територията. 

Изпълнение на Приоритет 1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2020 година 

МИГ „Девня – Аксаково“, както следва: 

 Мярка 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. 

След проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярката през 2018 г. и извършена 

втора оценка, която приключва през м. март 2019 г., е сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с МОДУЛ ЕООД. Съгласно одобреният индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР за 2020 МИГ „Девня – Аксаково“ осъществи втори прием на проектни 

предложения през 2020 г. Проведената процедура е с два крайни срока за прием на проектни 

предложения. В рамките на първи краен срок са подадени две проектни предложения, които след 

проведена оценка МИГ „Девня – Аксаково“ одобрява. С одобряване на двете проектни предложения 

от МИГ „Девня – Аксаково“, финансовия ресурс по мярката е изчерпан, поради тази причина прием 

по определеният втори краен срок не е осъществен. На 30.12.2020г. УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. одобри изготвеният от комисията за подбор на проектни 

предложения оценителен доклад. Предстои на одобрените кандидати да бъде изпратена покана за 

сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като 

ще бъдат изискани документи, които се представят на етап договаряне; 

 Мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“. 

През 2019 г. е извършен прием на проектни предложения. Постъпили са 5 проектни предложения в 

рамките на обявените два крайни срока за прием. След извършена проверка на постъпилите 

проектни предложения от комисията за подбор е одобрен един проект, един е оттеглен от кандидата, 

а останалите проектни предложения са отхвърлени на етап административно съответствие и 

допустимост. След извършена проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ 
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УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. издаде решение за одобряване на 

изготвения оценителен доклад от работата на комисията за подбор на проектни предложения. 

Изпратена е покана за сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ на одобрения за финансиране кандидат, като са изискани документи, които се 

представят на етап договаряне. При извършване на проверката по същество на представените от 

кандидата документи при договаряне е установено несъответствие между декларираните данни на 

етап кандидатстване и информацията, посочена в представените документи. В следствие на това 

обстоятелство УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. издаде Решение за отказ 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

В резултат на отказа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. финансовия ресурс по мярка 1.1.2 „Подкрепа на 

предприемачеството“ остана неусвоен.  Предвид това на 11.11.2020г. МИГ Девня – Аксаково“ 

стартира втори прием на проектни предложения. В рамките на определеният краен срок за 

кандидатстване 30.12.2020г. са постъпили три проектни предложения. Предстои комисията за 

подбор на проектни предложения да разгледа и оцени постъпилите проектни предложения.  

 Мярка 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“. 

След проведена процедура за прием на проектни предложения през 2019г са сключени три договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, „НОРД“ АД и 

„Трафикбилд“ ЕООД. Тъй като след проведеният първи прием на проектни предложения 

финансовия ресурс е усвоен, не е осъществяван втори прием по мярката.  

През отчетния период „Попчев стоун дизайн“ ЕООД и „НОРД“ АД изпълниха договорените си  

дейности и финализираха проектите си.  

 Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

През 2018г. е осъществена процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за 

прием на проекти. В рамките на обявените два крайни срока са постъпили четири проектни 

предложения. МИГ Девня  - Аксаково е одобрила и четирите подадени проектни предложения. След 

извършена последващ контрол от ДФ „Земеделие“ през отчетния период е одобрена проведената 

процедура по първи краен срок за прием на проектни предложения. Сключен е договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ЗП Ваня Христова Йорданова – Тодорова. 

Останалите две проектни предложения подадени в рамките на първи краен срок и одобрени от МИГ 

„Девня – Аксаково“ са в процес на последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“.   

Съгласно Решение на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ проектното предложение 

подадено от ЕТ „Тера – Веселина Илиева“, подадено в рамките на втори краен срок за прием на 

проекти не е одобрено за финансиране. Поради отказ на УС на МИГ „Девня – Аксаково“ да 

рестартира оценката и преразгледа решението си за одобряване на проектното предложение, със 

Заповед 03-РД/1025 от 23.04.2020 г. ДФЗ отказва процедура BG06RDNP001-19.093-S2, като 

незаконосъобразно проведена.  

След проведения първи прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ остатъчния 

финансов ресурс по мярката за стартиране на втори прием на проектни предложения е  231 134,98 

лева. 

 

 Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

След проведена процедура за подбор на проектни предложения в края на 2018 г. по мярката са 

постъпили шест проектни предложения. След извършена оценка от комисията за подбор на 

проектни предложения МИГ е одобрила четири проектни предложения постъпили в рамките на 

първи и втори краен срок. По процедурата има едно оттеглено от кандидата проектно предложение 

и едно проектно предложение отхвърлено от комисията за подбор на проектни предложения на етап 

административно съответствие и допустимост. Съгласно одобрения оценителен доклад от УС на 

МИГ „Девня – Аксаково“ по процедурата, остатъчния финансов ресурс по мярката е 106,76 лева и 

е под минималната стойност за един проект. Не е наличен бюджет за стартиране на втори прием по 

мярката. 

През отчетния период ДФ „Земеделие“ одобри проведените от МИГ „Девня – Аксаково“ процедури 

за прием на проектни предложения за първи и втори краен срок за кандидатстване. През месец 

февруари е сключен договор за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ с „ЦИНТ МЕДИА“ 

ЕООД. Към 31.12.2020 г. дейностите по проекта са изпълнени и предстои отчитането им и подаване 

на заявка за окончателно плащане към ДФЗ-РА.  



11 

 

С одобряването от страна на ДФЗ на проектните предложения по приоритета и изпълнението им 

действително ще се повиши конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване 

на местен бизнес. 

С изпълнението на проект BG06RDNP001-19.126-0003 „Закупуване на оборудване и техника за създаване 

на информационен портал“ на „Цинт медиа“ ЕООД е създаден нов местен бизнес – информационен портал: 

https://parallel43.bg/.  

Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда чрез 

повишаване на ресурсната ефективност. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от развитие на динамична 

жизнена среда и подобряване качеството на живот развитие на териториална идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

Изпълнение на Приоритет 2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“ през 2019 година: 

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

През 2019 г. МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием на проектни предложения с два крайни срока 

за прием на проекти. В рамките на обявения срок е постъпило едно проектно предложение.  

След извършена проверка  от ДФ „Земеделие“ за спазване на процедурата за подбор на проекти от 

МИГ „Девня – Аксаково“ проведената процедура е одобрена. Сключен е договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. няма Остатъчния финансов ресурс по мярката от 29,19 лева е 

под минималния размер за един проект и няма наличен бюджет за провеждане на втори прием на 

проектни предложения. 

 Мярка  7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“. 

През отчетния период по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ не е провеждан 

прием на проектни предложения. По мярката са проведени два приема –  един през 2018г. и един 

през 2019г. , но не са постъпили проектни предложения. Одобреният финансов ресурс по мярката 

за периода, в който се изготвя доклада остава неусвоен. Тъй като при изготвяне на стратегията бе 

заявен интерес по мярката от страна на няколко религиозни храма, МИГ „Девня – Аксаково“ 

осъществи контакт с тях за да установи причините за липса на подадени проектни предложения. 

Установено е, че и в двата случая кандидатът е получил отказ от вишестоящият си орган за 

кандидатстване по мярката. Тъй като, съгласно одобрената СВОМР на  МИГ „Девня – Аксаково“, 

допустими кандидати по мярката са само „Местни поделения на вероизповедания, регистрирани 

като юридически лица, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически 

лица по силата на чл. 10 от същия закон“ в тази ситуация се очертава невъзможност за изпълнение 

на мярката. 

Изпълнението на дейностите по проект BG06RDNP001-19.298-0001 „Информационен център към античен 

амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел 

социализация“ на община Девня действително ще доведе до насърчаване на интегрирано териториално 

развитие. За съжаление втората част от приоритета: опазване на околната среда чрез повишаване на 

ресурсната ефективност се очертава да не бъде постигната. Една от причините е вероятния провал на мярка 

7.6. Другата причина е свързана с невъзможността да бъде изпълнена мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. 

При подготовката на СВОМР през 2016 г. мярка 8.1 беше включена с оглед заявения интерес от страна на 

община Аксаково. С писмо 2600-449/12.06 2019 г. община Аксаково ни уведоми, че през 2017 е изтекъл 

срока на общинския лесоустройствен план и е възложено изготвянето на нов. След одобряването на новия 

лесоустройствен план се установява, че експертите по изготвянето на плана са оценили коментираните за 

залесяване терени като намиращи се в етап на естествено възобновяване и не са ги включили като терени 

за залесяване в плана. Община Аксаково не може да кандидатства по мярката, тъй като ще влезе в конфликт 

с предвижданията на одобрения лесоустройствен план. 

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената 

и бизнес средата. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от устойчива и качествена 

заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

https://parallel43.bg/
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В изпълнение на Приоритет 3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 година, 

МИГ „Девня – Аксаково“ стартира приеми по мерки следните мерки: 

 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“. 

Приемът и оценката на постъпилите проектни предложения по мярка 7.2 е осъществен през 2018 г. 

През отчетния период МИГ „Девня – Аксаково“ получи одобрение на оценителните доклади в 

рамките на двата крайни срока по процедурата. След одобрение на процедурата са сключени общо 

четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Два са сключените договори 

през 2019 и два през 2020г. След извършен последващ контрол на проектните предложения от ДФ 

„Земеделие“ е отхвърлено едно проектно предложение. В процес на последващ контрол от страна 

на ДФ „Земеделие“ е едно проектно предложение, одобрено от МИГ „Девня – Аксаково“. 

След извършване на последващ контрол на постъпилите проектни предложения и сключване на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се очертава наличен остатъчен 

финансов ресурс по-голям от минималния размер за един проект, МИГ „Девня – Аксаково“ планира 

да проведе втори прием по мярката. 

 

 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“. 

Приемът и оценката на постъпилите проектни предложения по мярка 3.1.1 е осъществен през 2018 

г. През 2019г. МИГ „Девня – Аксаково“ получи одобрение на проведената процедура за подбор на 

проектни предложения за втори краен срок, в рамките на който постъпиха двете проектни 

предложения по процедурата. По процедурата са сключени два договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ един през 2019 и един през 2020г.  Съгласно одобрения оценителен 

доклад за работата на комисията за подбор на проектни предложения от УС на МИГ „Девня – 

Аксаково“, остатъчния финансов ресурс от 5,82 лева е под минималния размер за един проект и 

няма наличен бюджет за стартиране на втори прием по мярката. 

 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“. 

През 2019г. МИГ „Девня – Аксаково“ е обяви прием по мярка 3.2.1 с един краен срок за подаване 

на проектни предложения. Постъпили са две проектни предложения. След приключване на работата 

на комисията за подбор на проектни предложения са одобрени две проектни предложения. 

Оценителния доклад за работата на комисията за подбор на проектни предложения е одобрен от УО 

на ОП „Развитие на човешките ресурси“. След указания на УО на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., одобрените кандидати са представили допълнително документи доказващи, 

че кандидатите отговарят на изискванията за допустим бенефициент. Сключен е един 

административен договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Сключен е един 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Девня. В процеса на 

подготовка на договорите за безвъзмездна финансова помощ от УО на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г.  е установено несъответствие в стойностите на посочените индикатори и 

проект: „ Въвеждане на иновативна междусекторна  услуга  в община Аксаково” беше върнат за 

повторна оценка. След извършване на повторна оценка, УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. одобри изготвения от комисията за подбор на проектни предложения оценителен 

доклад. През месец април е сключен договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

След сключване на двата договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ остатъчния 

финансов ресурс е 244,98 лева. Остатъчния финансов ресурс е по-малък от минималния размер за 

един проект и наличен бюджет за провеждане на втори прием няма. 

 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“. 

През 2019г. е обявен един прием по мярка 3.2.2 с един краен срок за подаване на проектни 

предложения. Постъпили са три проектни предложения. След приключване на работата на 

комисията за подбор на проектни предложения са одобрени две проектни предложения. Едно 

проектно предложение е отхвърлено на етап техническа и финансова оценка. Оценителния доклад 

за работата на комисията за подбор на проектни предложения е одобрен от УО на ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. В изпълнение на указанията на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г., одобрените кандидати са представили допълнително документи доказващи, че 

кандидатите отговарят на изискванията за допустим бенефициент. След приключване на първи 

прием са сключени два договора един през 2019г. и един през 2020г. 

През отчетния период са проведени два приема по мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и 

заетост“. В рамките на първи краен срок са постъпили три проектни предложение, от които едно е 

одобрено, а две са отхвърлени поради липса на финансов капацитет на кандидатите. След приема 
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по втори краен срок е сключен един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

След одобряване на осенителния доклад от УО, остатъчният финансов ресурс е 315 406,81 лева. 

Поради наличие на остатъчен финансов ресурс е проведен трети прием. Постъпили са три проектни 

предложения. За периода, включен в настоящия доклад, проектните предложения са в процес на 

оценка от комисията за подбор на проектни предложения. 

Изпълнението на одобрените проектни предложения по приоритета ще допринесат осезателно за 

насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес 

средата на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 

От изложеното в т.5. „Изпълнение на целите на СВОМР“ е видно че изпълнените проекти, както и проектите 

в процес на изпълнение, водят до постигане на заложените цели в СВОМР. Пълното постигане на целите и 

приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“, е пряко свързано със своевременното одобряване на постъпилите проектни предложение от 

страна на Управляващите органи и ДФЗ, от което зависи и изпълнението на проектни предложения по 

мерките включени в СВОМР. Изложената информация показва ефективна и резултатна работа с УО на 

ОПИК и ОПРЧР, но голямото забавяне по отношение на одобряването на проектните предложение от 

страна ДФЗ залага висок риск за неизпълнение, вследствие на отказ на бенефициентите да изпълнят 

одобрените проекти, както това се случи в предния програмен период.  

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.3 от ПМС 161/04.07.2016 г., през 2017 и 2018 година МИГ „Девня – 

Аксаково“ разработи и изпрати за съгласуване: 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.; 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Редът за оценка по всяка от програмите, финансиращи Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие се състои от няколко раздела свързани с подготовка, съгласуване на индикативната годишна 

работна програма, подготовка и съгласуване на условията за кандидатстване, прием на проектни 

предложения и последващ ред за оценка на проектни предложения. Всяка от програмите одобри изпратения 

за съгласуване ред за оценка. 

През периода на отчитане одобрените Ред за оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на 

МИГ „Девня – Аксаково“ са приложени по отношение на подготовка, съгласуване и публикуване на 

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2018, 2019, 2020 и 2021 година, по отношение на 

подготвените Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на проектни предложения и по 

отношение извършване на оценка на постъпилите проектни предложения във връзка с извършените приеми 

по мерки от СВОМР, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от 

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2020 г. МИГ „Девня – 

Аксаково“ е планирала да стартира прием на проектни предложения по седем от одобрените в Стратегията 

мерки: 

 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“; 

 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“ 

 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 
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 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“; 

 8.1  „Залесяване и поддръжка“; 

 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“. 

Планираните приеми на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, съгласно Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 

2020 г. са осъществени, с изключение на мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“; мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ мярка 7.6  „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

и  мярка 8.1  „Залесяване и поддръжка“. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

Във връзка с изпълнение на задълженията си описани в чл.11 от Споразумение №РД50-185/29.11.2016г. за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ „Девня – Аксаково“ е извършила 

следните дейности: 

1. Относно информиране на местната общност за дейностите по стратегията за ВОМР  и оповестяване 

публично на информация за срещи, информационни събития, обучения и семинари: 

1.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

1.2. Публикации във вестник „Добруджанска трибуна“. 

1.3. Отпечатване на Бюлетин. 

1.4. Отпечатване на брошури. 

1.5. Отпечатване на списание. 

1.6. Излъчване в регионална медия на телевизионен репортаж за отразяване дейността на МИГ. 

2. Относно привличане на местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на 

проектни предложения: 

2.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“; 

2.2. Отпечатване на Бюлетин; 

2.3. Отпечатване на брошури; 

2.4. Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на  тема: 

„Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. 

Игнатиево; 

2.5. Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на тема: 

„Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. Игнатиево; 

2.6.  Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 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.“ в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. 

Игнатиево. 

3. Относно спазване на изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работа с 

потенциалните получатели/бенефициенти и кандидати: 

При  информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати МИГ „Девня – 

Аксаково“ спазва изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работа с потенциалните 

получатели/бенефициенти и кандидати, разписани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020г., Разпоредбите на Наредба 22/2015г. и Указанията на 

Управляващите органи, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР. 

4. Относно популяризиране на възможностите за кандидатстване и разработване на проектни 

предложения и информиране на потенциалните бенефициенти/получатели за условията за 

кандидатстване  и предстоящо набиране на заявления за кандидатстване/проектни предложения: 

4.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

4.2. Отпечатване на Бюлетин; 
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4.3. Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на  тема: 

„Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. 

Игнатиево; 

4.4. Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на тема: 

„Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. Игнатиево; 

4.5.  Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 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.“ в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. 

Игнатиево. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период са обявени покани за прием на проектни предложения по три от одобрените в 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ мерки. Обявите и 

цялата документация за стартиране на приема на проектни предложения са качени в ИСУН 2020, 

публикувани са и на електронната страница на МИГ-а. Одобрените обяви са публикувани на електронната 

страницата на МИГ „Девня – Аксаково“ и в един местен вестник, както и на общодостъпно място пред 

офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията на МИГ „Девня – Аксаково“,  за 

което са изготвени съответните констативни протоколи. Периода за прием на проектни предложения по 

всички приеми е не по-кратък от тридесет дни. Преди изтичане на крайният срок по процедурата МИГ 

Девня – Аксаково“ е отправил покани до съответните Управляващи органи на финансиращите програми да 

определят свои представители за участие в комисията за подбор на проектни предложения като 

наблюдатели. След изтичане на срока за прием на проекти МИГ е насрочила заседания на УС в които е 

определен състава на комисиите за подбор на проектни предложения. Въз основа на взетите решения 

председателя на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е издал 4 броя заповеди за назначаване на КППП. 

Срокът за приключване работата на всички назначени КППП е 30 работни дни. Въз основа на резултатите 

от оценката, КППП са изготвили Оценителни доклади. Оценителните доклади са одобрени от УС на МИГ 

„Девня – Аксаково“ в срок до 5 работни дни от приключване работата на съответната комисия. 

Оценителните доклади и приложимите към тях документи са изпратени чрез ИСУН 2020 до ръководителя 

на УО на съответната финансиращата програма в срока, предвиден в одобреният „Ред за оценка на 

проектните предложения“ за съответната финансираща програма. 

През отчетния период УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е одобрил оценителни доклади от работата 

на комисии за подбор на проектни предложения по следните процедури: 

 BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в 

общността“ – извършена е повторна оценка на подадено по процедурата проектно предложение; 

 BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“. 

 BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“; 

 

През отчетния период УО на финансиращите програми са одобрили оценителни доклади от работата 

на комисии за подбор на проектни предложения по следните процедури: 

 BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в 

общността“– извършена е повторна оценка на подадено по процедурата проектно предложение; 

 BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“; 

 BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“; 

 BG06RDNP001-19.093-S1 МИГ Девня-Аксаково - Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски 

стопанства"; 

 BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“. 

През отчетния период са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

помощ по следните процедури: 
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 BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в 

общността“: 

След извършване на повторна оценка проектното предложение е одобрено и е сключен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова оценка. 

 BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково – „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“: 

УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност одобри изготвения от комисията за подбор на 

проектни предложения оценителен доклад. Предстои одобрените кандидати да бъдат поканени да 

подпишат договор. 

 BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Инвестиции в образование и заетост“: 

Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 BG06RDNP001-19.093-S1 МИГ Девня-Аксаково - Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" 

Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ 

     Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 BG06RDNP001-19.042-S2 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

     Сключени са два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 BG06RDNP001-19.044 МИГ Девня – Аксаково - Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура 

в общинските административни сгради“ 

     Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

МИГ “Девня – Аксаково“ поддържа деловодна система за регистриране на документооборота и архив 

включваща воденето на следните регистри: 

 Регистър за входяща кореспонденция; 

 Регистър за изходяща кореспонденция; 

 Регистър на подадените заявления за подпомагане към СВОМР; 

 Регистър на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Регистър на предложенията за промяна в договорите. 

Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на постъпване – лично, по пощата, 

по факс, по електронен път и др. Всички документи се съхраняват в съответните регистри в рамките на 

календарната година. След приключване на календарната година наличните документи се архивират и 

съхраняват в архива на сдружението. 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на 

електронната страница на МИГ; 

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 

50-185/29.11.2016г. МИГ „Девня – Аксаково“ е осигурила публичност на дейността си и източниците на 

финансиране на СВОМР, съгласно изискванията посочени в: 

 Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 

2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 

2014 - 2020 г.,  

 Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на 

Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение 

на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези 

програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.)  

 Раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 
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за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност. 

Мерките за информация и комуникация, които СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е извършило са следните: 

 Публикации в печатни медии; 

Шест публикации са направени във връзка с проведените през периода обучения и информационни 

срещи. Отпечатани са във вестник  „Добруджанска трибуна“  - местни медии обхващащи 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 

 Информационни материали: Бюлетини – 6 тиража по 150бр.; Брошури – 3000бр.; Отпечатване на 

информационно, пълноцветно списание в един тираж от 500 бр. 

 Излъчване в регионална медия на телевизионен репортаж за отразяване дейността на МИГ; 

 Изработка на рекламни материали: Химикали – 150 бр., органайзери – 50 бр., чаши за кафе – 50 

бр., ключодържатели – 50 бр., тефтери – 50 бр., флаш памет – 50 бр., рекламни бутилки вино – 60 

бр, рекламни торбички – 50 бр.  и календари – 50 бр. 

На сайта на МИГ „Девня – Аксаково потенциалните бенефициенти могат да се запознаят също и с 

принципите на подхода ВОМР и възможностите за финансиране, които предоставя Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. За осигуряване на публичност за своята 

дейност МИГ „Девня – Аксаково“ публикува регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от 

Наредба 22/14.12.2015г. 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 развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

През отчетния период МИГ „Девня – Аксаково“ има сключени девет договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, от които шест по Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020г. и три по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. 

През отчетния период МИГ „Девня – Аксаково“ осъществява мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ. След предоставяне на кодове за достъп МИГ Девня – Аксаково“ 

осъществява мониторинг на изпълнението на проектните предложения в ИСУН 2020. Извършвани са и 

проверки на място. През отчетния период няма постъпили искания от страна на бенефициенти за оказване 

на методическа помощ при изпълнение на проектите.   

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Не е приложимо 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

Иновациите в Стратегията  за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ имат 

най-различни форми, като всяка допринася за иновативния характер на стратегията: нови услуги, нови 

продукти, нови методи на организация, социални иновации и т.н. Иновациите се оценяват по отношение на 

ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на територия, както и 

приложимостта им на местно ниво. СМР на МИГ “ Девня -Аксаково“ включва следните иновативни 

елементи: 

- Прилагане на елемент 1 - Многофондово финансиране, което е новост за ВОМР на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“ и ще позволи осъществяването на проекти финансирани от ЕСФ, ЕФРР  и 

ЕЗФРСР 

През периода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ е стартирала приеми по всички мерки, включени в стратегията с изключение на 

мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  и мярка 8.1  

„Залесяване и поддръжка“. През отчетния период МИГ „Девня – Аксаково“ е стартирала приеми по 

мерки финансирани  със средства от ЕСФ, ЕФРР, включени във Споразумението за изпълнение на 

стратегията: 

 Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ – финансирана със средства от ЕСФ; 

 Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“ – финансирана със средства от ЕФРР; 
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 Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. 

Същевременно бенефициентите сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

успешно изпълняват проектните си предложения. В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие към момента на изготвяне на настоящия доклад се изпълняват договори по следните мерки:  

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – изпълнява се един договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – изпълнява се един проект за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ – изпълняват се четири договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ – изпълнява се един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ – 

изпълняват се два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ – изпълняват се два договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ – изпълняват се три договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

 Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ – изпълнява се един договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ – изпълнява се един договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

През отчетния период са финализирани два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“: 

 BG16RFOP002-2.021-0001 – C01 “Mодернизиране на производствения процес, повишаване на 

производствения капацитет и увеличаване на експорта на Попчев стоун дизайн  ЕООД, чрез 

закупуване на ново оборудване в база с. Слънчево”; 

 BG16RFOP002-2.021-0002 – C01 “Подобряване на производствения капацитет и управлението на 

бизнес процесите в „НОРД“ АД”. 

- Прилагане на елемент 2 - Мерки в подкрепа постигане целите на ВОМР, чрез включването на 

финансиране чрез ЕСФ и ЕФРР, посредством оперативни програми: ОП „РЧР“ и ОПИК, което ще 

доведе до цялостно подобряване благосъстоянието на местната общност и подкрепа прилагането на 

една от важните характеристики на подхода „ЛИДЕР“ а именно: осъществяването на „интегрирани и 

мултисекторни дейности“. 

През отчетния период МИГ „Девня  - Аксаково“ няма реализиран прием на проектни предожения по 

мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ – финансирана със средства от ЕСФ.  

В рамките на обявеният прием на проектни предложения са подадени две проектни предложения, които 

впоследствие са одобрени от МИГ „Девня – Аксаково“ и УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. Сключени са два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които към 

момента на изготвяне на настоящия доклад са в процес на изпълнение: 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 „Въвеждане на иновативна 

междусекторна  услуга  в община Аксаково“ – В рамките на проекта ще се ще се утвърди модела на 

предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, хора с увреждания 

чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна услуга.; 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0002 – С01 „Мобилен екип на терен за превенция, 

подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“- 

Реализацията на проектното предложение ще доведе до разширяване на възможностите за 

предоставяне на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с 

увреждания, зависимите лица и техните семейства на територията на МИГ „Девня- Аксаково“ 

- Прилагане на елемент 3 - Мярка „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 

административни сгради“ с цел създаването на база за въвеждането на електронни административни 

услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на обслужването им, които от своя страна са иновативни 

услуги и начини на организация на административния процес за територията на МИГ-а.  
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През 2018 г. е проведена процедура по мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 

административни сгради“. Постъпили са две проектни предложение. След извършване на проверка за 

спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ, ДФ „Земеделие“ одобри проведената 

процедура. Сключени са два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които към 

момента на изготвяне на настоящия доклад са в процес на изпълнение. 

 

- Прилагане на елемент 4 - Мярка „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с която се цели 

подобряване на социалните и здравни услуги за уязвимите групи от общността, което е иновативно от 

гледна точка на предоставянето на комплекс от тези услуги за подобряване на цялостното състояние на 

хората с увреждания. През отчетния период одобрените проектни предложения по мярка 3.2.1 

„Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ са в процес на изпълнение. Процедурата за прием 

на проектни предложения е проведена през 2019г. В края на 2019г. е подписан първият договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в началото на 2020г. втория. 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0002 – С01 „Мобилен екип на терен за превенция, 

подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“-  С 

формирането на мобилния екип на терен ще бъдат създадени условия за подпомагане интегрирането 

на лицата от уязвимите социални групи в обществото, ще бъде намален рискът от зависимост от 

институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване, 

потребителите ще имат нова придобивка и предоставяните услуги ще доведат до осмисляне на 

социалния им живот, ще бъде създадена възможност на възрастните хора и хората с увреждания да 

вземат решения и бъдат активни в организиране на ежедневието си, ще бъде разширен обхватът на 

предоставяне на услуги, и услугите ще достигат до най-малкото населено място. Ще се стимулира 

желание и готовност у тях за реализация и включване в трудовия процес и насърчаване на 

предприемаческия дух и мотивация за постигане на по-висок жизнен стандарт и социален статус. Ще 

бъде създадена възможност зависими лица и хора с увреждания да вземат решения и бъдат активни, 

ще бъде разширен обхватът на предоставяните социални и здравни услуги и те ще достигат до всеки 

потребител. Лицата, започнали работа или бизнес, ще повишат доходите си и ще преодолеят 

социалната изолация. Реализацията на проектното предложение ще доведе до разширяване на 

възможностите за предоставяне на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни 

услуги на хората с увреждания, зависимите лица и техните семейства на територията на МИГ „Девня- 

Аксаково“; 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 „Въвеждане на иновативна 

междусекторна  услуга  в община Аксаково“ – С реализацията на проектното предложение се цели 

преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи на територията на община Аксаково. В 

рамките на проекта ще се реализират дейности по повишаване на компетентностите и активизиране на 

пазара на труда на хората с увреждания и лицата полагащи грижи за зависими, членове на семействата 

си чрез предоставянето на консултации по професионално ориентиране, обучения по ключови 

компетентности. В рамките на проекта ще се ще се утвърди модела на предоставяне на интегрирани 

социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, хора с увреждания чрез предоставянето на 

мобилна иновативна междусекторна услуга.; 

- Прилагане на елемент 5 - Мярка „ Инвестиции в образование и заетост“, с която се цели 

подобряване връзката между образователните структури и бизнеса и същевременно стимулиране на 

неактивните лица към образование и заетост. Подхода за справяне с проблема с ниската образованост 

и достъпа до пазара на труда е иновативен за територията на МИГ-а. 

За периода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Девня – 

Аксаково“ са проведени три приема на проектни предложения. Първият прием е осъществен през 

2019г., постъпили са три проектни предложения, като две от тях са одобрени от МИГ и УО на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Сключени са два договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

 Административен договор BG05M9OP001-1.082-0001-С01 „Образование и заетост за младежите на 

община Аксаково“ - Проектното предложение цели устойчиво интегриране на пазара на труда, 

предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от 

социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на 

територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират 

дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения по 

професионална квалификация и ключови компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 

месеца на силно уязвимите лица от целевите групи. Придобитите знания и умения от проведените 
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обучения ще повиши капацитета, създаде възможности за кариерно развитие и професионална 

реализация на целевата група и окажа трайно въздействие върху целевата група. Предоставената 

възможност за заетост на хората ще насърчи тяхната трудова активност и респективно подобри 

качеството на живот. 

 Административен договор BG05M9OP001-1.082-0002-С01 „Повишаване на квалификацията, 

възможността за включване в заетост и самостоятелна заетост  на безработни младежи "- В настоящото 

проектно предложение "Повишаване на квалификацията, възможността за включване в заетост и 

самостоятелна заетост на безработни младежи " ще бъдат идентифицирани 50 безработни младежи на 

възраст до 29 години извън образование и обучение, които са с основна и по-ниска степен на 

образование. На младежите от целевата група ще бъдат предоставени услуги по професионално 

ориентиране и консултиране, психологическо подпомагане и мотивационно обучение.  

 

Втория прием е осъществен през периода 17.03.2020г. – 20.04.2020г. Постъпили три проектни 

предложения, като едно е одобрено от МИГ „Девня- Аксаково“ и УО на ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г., а две са отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост. 

Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Административен договор BG05M9OP001-1.097-0001 – С01 „Инвестиции в образование и заетост 

на БРАНАКС ЕООД“ - Проектното предложение цели устойчиво интегриране на пазара на труда, 

предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от 

социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на 

територията на МИГ „Девня-Аксаково“. За постигане на целта в проектното предложение ще се 

реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения по 

професионална квалификация и ключови компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 

месеца на силно уязвимите лица от целевите групи. 

 

Третият прием е осъществен през периода 23.10.2020г. – 29.11.2020г. В рамките на определения срок 

са постъпили три проектни предложения. В периода на изготвяне на настоящия доклад проектните 

предложения са процес на оценка от Комисията за подбор на проектни предложения. 

- Прилагане на елемент 6 - Мярка „ Подкрепа за иновации в предприятията“, осъществяването на която 

ще допринесе за внедряването на иновации в производствените процеси и повишаване 

конкурентоспособността на предприятията при опазване на ресурсите /материални и човешки/. 

След осъществен прием на проектни предложения през 2018г., е сключен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1.1„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

с МОДУЛ ЕООД. Иновацията представлява интегрирана информационна система с уеб базирано 

софтуерно решение, което реализира цялостното управление на фирмените ресурси и 

взаимоотношенията с клиенти. Чрез съчетание на софтуерни технологии (включително и географска 

информационна система) и хардуерни компоненти на клиентите се предоставя услуга да резервират 

онлайн автомобил за избран от тях период и локация и да го да наемат и върнат автономно без 

необходимост от обслужване от служител на фирмата. Точно тази услуга е основната иновация на 

националния пазар. При реализирането на посочената иновация, МОДУЛ ЕООД първи в страната ще 

предостави на клиентите възможност за предварителна резервация на автомобил за бъдещ период, за 

точното време и локация на получаване и връщане, което гарантира сигурност и удобство при 

получаване на автономна услуга без чакане на гише. Чрез няколко надграждащи модула от софтуерното 

решение, същата услуга би могла да стане възможна и за наемане на електромобили. 

Поради наличие на остатъчен финансов ресурс по мярка 1.1.1„Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ след проведения първи прием, СНЦ „МИГ Девня  - Аксаково“ стартира втори прием 

на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване. В рамките на първи краен срок 

05.03.2020г. – 07.04.2020г. постъпиха две проектни предложения. Планираният втори прием не е 

осъществен, тъй като с одобряването на постъпилите в рамките на първи краен срок проекти 

предвиденият финансов ресурс е усвоен. В периода на изготвяне на настоящия доклад СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ получи одобрен доклад от УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 

2020г., относно извършване на предварителен контрол на оценителен доклад на КППП, подадени по 

първи срок за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията“ по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г.(ОПИК) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно 

развитие“. Предстои да бъдат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

одобрените по процедурата кандидати. 
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8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Неприложимо 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Неприложимо 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

 Заявление с изх. №19-2-46/07.02.2020г. относно промяна на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР поради изменение състава на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня 

Аксаково“. Исканата промяна в Споразумението за Изпълнение на СВОМР касае промени в състава 

на представителите без право на глас, излъчени от община Девня и община Аксаково и се състои в 

замяна на досегашните с новоизбраните кметове и новоназначените кметски наместници, след 

проведените местни избори на 27 октомври 2019г. на територията на Община Девня и Община 

Аксаково.  

6. Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо); 

7. Неприложимо 

8. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

9. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

             Неприложимо 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

През отчетния период не е извършвана промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ 

и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо); 

Неприложимо 

11. Индикатори: 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Допълнително са добавени специфични индикатори по Мерки 3.2.1, 3.2.2, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ /Таблица 14 и Таблица 15/ 

Одобрени ИНДИКАТОРИ за изпълнение на  СМР Изпълнение на ИНДИКАТОРИ за 

изпълнение на СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Одобрени от 

МИГ Проекти 

Одобрени от 

УО/ДФЗ проекти 

Брой стопанства, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства  

Брой 4 4 1 

Брой земеделски стопанства, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции  за преработка и 

търговия на селскостопански 

продукти 

Брой 1 0 0 
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Брой бенефициери 

(стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански дейности 

в селските райони 

Брой 7 4 1 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура  

Брой 1500 4464 1453 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

малка по мащаби 

инфраструктура, 

включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на 

енергия  

Брой 4 6 4 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

инфраструктура за 

отдих/туризъм  

Брой 2 1 1 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 10 000 8600 8600 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за 

проучвания/инвестиции, 

свързани с природното и 

културното наследство на 

селата, в т.ч. обекти с висока 

природна стойност  

Брой 4 0 0 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура  

Брой 10 000 0 0 

Площ (хектар), която ще бъде 

залесена (установяване ) 

хектар 166 0 0 

Неактивни и безработни 

участници, които са 

започнали да търсят работа 

или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица, 

след осигурена грижа за дете 

Брой 50 26 26 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 50  27 27 



23 

 

Безработни участници на 

възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска 

образователна степен, които 

при напускане на проекта 

получават квалификация 

Брой 50 47 47 

Безработни участници на 

възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска 

образователна степен, които 

при напускане на проекта 

имат работа, включително 

като самостоятелно заети 

лица 

Брой 40 37 37 

Безработни участници от 

ромски произход на възраст 

до 29 г. вкл., с основна или 

по-ниска образователна 

степен, които при напускане 

на проекта имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 20 12 12 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за фирмата продукти 

Брой 1 3 3 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат 

нови за пазара продукти 

Брой 1 3 3 

Брой на предприятията, 

получаващи подкрепа 

Брой 4 6 6 

Нови предприятия, 

съществуващи две години 

след създаването си 

Брой 1 0 0 

Брой подпомогнати нови 

предприятия 

Брой 1 0 0 

Брой създадени работни 

места 

Брой 128 111 93 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

евро 3 854 000 3 115 442,29 2 118 612,38 

Общо публични разходи в 

евро 

евро 3 218 000 2 658 972,73 1 969 570,77 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

Неприложимо 
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13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходяща кореспонденция: 

Изх. №/Дата Получател Относно 

19-2-1/02.01.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG05M9OP001-078-0002-C01   и заявка за 

създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-2-2/02.01.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG05M9OP001-082-0002-C01   и заявка за 

създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-4-3/07.01.2020 г. Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19.044-0001-С01 и заявка 

за създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-2-23/10.01.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение 

по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование 

и заетост“ от СВОМР на МИГ „Девня-

Аксаково“ 

19-2-29/15.01.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ през 2020 г. 

19-2-30/15.01.2020 г. Смилена Костова  

Главен директор на ГД 

„ЕФК“ 

Ръководител н УО на ОПИК 

Изменение на индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ през 2020 г. 

19-2-31/15.01.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Изменение на индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ през 2020 г. 

19-2-32/15.01.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG05M9OP001-082-0001-C01   и заявка за 

създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-2-35/22.01.2020 г. Смилена Костова  

Ръководител н УО на ОПИК 

Извършване на проверка по компетентност 

във връзка със стартиране на процедура за 

подбор на проектни предложения 

BG16RFOP002-026 МИГ „Девня-

Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 
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19-2-46/07.02.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Уведомително писмо относно промяна в 

списъка на Колективния върховен орган на 

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ 

19-2-47/07.02.2020 г. Лозана Василева – 

Ръководител на УО на ПРСР; 

Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на 

ОПРЧР; 

Смилена Костова – 

Ръководител на УО на ОПИК 

Годишен доклад за отчитане изпълнението 

на Стратегия за ВОМР на МИГ Девня – 

Аксаково“ – подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на СВОМР. 

19-2-49/10.02.2020 г. Смилена Костова  

Ръководител н УО на ОПИК 

Стартиране на Процедура за подбор  на 

проектни предложения BG16RFOP002-

1.026 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа 

за внедряване на иновации в 

предприятията“ 

19-2-54/14.02.2020 г. Лозана Василева – 

Ръководител на УО на ПРСР 

Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Уведомление относно приключила оценка 

и изготвен оценителен доклад по 

процедура  BG06RDNP001-19.298 МИГ 

„Девня-Аксаково“ – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

19-2-55/14.02.2020 г. Йорданка Александрова 

Директор на ОД на ДФ 

„Земеделие“- гр.Перник 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19.093–0002-С01.и заявка 

за създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-2-58/17.02.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Съгласуване на проект на документация по 

процедура BG05М9ОP001-1.097 МИГ 

„Девня-Аксаково“- „Инвестиции в 

образование и заетост“ 

19-2-61/20.02.2020 г. Тодор Тодоров 

Директор на ОД на ДФ 

„Земеделие“ 

Гр. Велико Търново 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19.126–0003-С01 и 

заявление за създаване на потребителски 

профил в ИСУН 2020 

19-2-62/24.02.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Уведомление относно приключила оценка 

на проектните предложения по процедура  

BG05М9ОP001-1.097 МИГ „Девня-

Аксаково“- „Въвеждане на иновативна 

междусекторна услуга в Община 

Аксаково“ 

19-2-65/09.03.2020 г.  Смилена Костова  

Ръководител н УО на ОПИК 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG16RFOP002-

1.026 МИГ „Девня-Аксаково“- „Подкрепа 

за внедряване на иновации в 

предприятията“ 
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19-2-70/12.03.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-71/12.03.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-72/12.03.2020 г.  Смилена Костова  

Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител н УО на ОПИК“ 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-74/13.03.2020 г. Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Преразглеждане на проведе процедура за 

подбор на проектни предложения с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-S2 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

19-2-75/13.03.2020 г.  Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Виктория Маринова 

Управител на ОИЦ-Варна 

Стартиране на процедура за подбор на 

проектни предложения BG05М9ОP001-

1.097 МИГ „Девня-Аксаково“- 

„Инвестиции в образование и заетост“ 

19-2-86/26.03.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Публикуване в ИСУН 2020 на проект на  

процедура BG06RDNP001-19.309 МИГ 

Девня –Аксаково – Мярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ 

19-2-88/02.04.2020 г. Лозана Василева – 

Ръководител на УО на ПРСР; 

Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на 

ОПРЧР; 

Смилена Костова – 

Ръководител на УО на ОПИК 

Коригиран годишен доклад за отчитане 

изпълнението на Стратегия за ВОМР на 

МИГ Девня – Аксаково“ – подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на 

СВОМР. 

19-2-90/08.04.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG05M9OP001-078-0001-C01   и заявка за 

създаване на потребителски профил в 

ИСУН 2020 

19-2-91/08.04.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура 

BG05M9OP001-097 МИГ „Девня-
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 Аксаково“- „Инвестиции в образование и 

заетост“ 

19-2-92/08.04.2020 г Иван Иванов 

Директор на дирекция „ЦКЗ 

Смилена Костова  

Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител н УО на ОПИК“ 

Създаване на потребителски профили в 

ИСУН 2020 на КППП и създаване на 

оценителна сесия по процедура Одобрен 

оценителен доклад по процедура 

BG16RFOP002-1.026 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“  

19-2-93/13.04.2020 г.  Стефан Спасов 

Началник отдел ВОМР 

Дирекция „РСР“ при 

МЗХГ 

Допълнителна информация и документи по 

процедура за прием на проекти по мярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“ 

19-2-99/23.04.2020 г. Владислав Горанов 

Министър на финансите 

 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение 

по мярка 7.6 „проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно 

наследство на селата“ 

19-2-105/04.05.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Информация относно извършени промени 

условията по процедура за прием на 

проектни предложения  BG06RDNP001-

19.309  МИГ Девня – Аксаково“ – мярка 

4.1 4Инвестиции в земеделсски 

стопанства“. 

19-2-109/12.05.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-110/12.05.2020 г.  Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Представяне на разяснения и информация 

за одобрено от МИГ проектно 

предложение BG06RDNP001-19.042 -0004 

19-2-127/27.05.2020 г. Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

Представяне на разяснения и информация 

за одобрено от МИГ проектно 

предложение BG06RDNP001-19.042 -0006 

19-4-128/28.05.2020 г. Смилена Костова  

Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител н УО на ОПИК 

Приключване на оценката на проектните 

предложения по процедура  

BG16RFOP002-1.026 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 

19-4-135/15.06.2020 г. Йорданка Александрова – 

Директор на ОД ДФ 

„Земеделие“ – гр.Перник 

Изпращане на екземляри на коригирано 

Приложение 1 към Договор за 

предоставяне на БФП 

19-2-139/22.06.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 
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19-2-140/22.06.2020 г. Илияна Илиева 

И.Д. Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-141/22.06.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-143/23.06.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Приключване на оценката на проектните 

предложения по процедура  

BG05M9OP001-078 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Инвестиции в образование и 

заетост“ 

19-2-164/08.07.2020 г. Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19-042-0007-C01   и 

заявление за създаване на потребителски 

профил в ИСУН 2020 

19-2-165/08.07.2020 г. Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19-042-0003-C01   и 

заявление за създаване на потребителски 

профил в ИСУН 2020 

19-2-168/15.07.2020 г.  Васил Грудев  - 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

Копие до 

Йорданка Александрова 

Директор на ОД на ДФ 

„Земеделие“ -Перник 

Изпращане на екземляри на коригирано 

Приложение 1 към Договор за 

предоставяне на БФП 

19-2-174/14.08.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Съгласуване на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2021 г. 

19-2-175/14.08.2020 г. Илияна Илиева 

И.Д. Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Съгласуване на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2021 г. 

19-2-176/14.08.2020 г.  Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

Съгласуване на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2021 г. 
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и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

19-2-180/24.08.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изпращане на екземпляр на 

административен договор BG05M9OP001-

097-0001-C01    

 

19-2-181/26.08.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-182/26.08.2020 г. Илияна Илиева 

И.Д. Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-183/26.08.2020 г.. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-189/02.09.2020 г.  Кирил Ананиев 

Министър на финансите 

Илияна Илиева 

И.Д. Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение 

по мярка 1.1.2. „Подкрепа за 

предприемачеството“  

19-2-192/10.09.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-193/10.09.2020 г. Илияна Илиева 

Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 
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19-2-194/10.09.2020 г.. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изменение на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

19-2-195/10.09.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Съгласуване на проект на документация по 

мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и 

заетост“ и анализ на мерките от ЕСФ в 

СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“ 

19-2-197/14.09.2020 г. Кирил Ананиев 

Министър на финансите 

 

Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение 

във връзка с планиран трети прием по 

мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и 

заетост“ 

19-2-198/15.09.2020 г. Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Съгласуване на Индикативен график за 

приеми по мерки от СВОМР на МИГ 

„Девня-Аксаково“ за 2021 г. 

19-2-200/17.09.2020 г. Айджан Ахмед 

Директор на ОД ДФ 

„Земеделие“ -Кърджали 

Предоставяне на разяснения и информация 

по проведена процедура за подбор на 

проектни предложения с код в ИСУН 

№BG06RDNP001-19.298-S1 

19-2-203/23.09.2020 Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Съгласуване на проект на документация по 

мярка 1.1.2. „Подкрепа на 

предприемачеството“ . 

19-2-207/02.10.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение 

във връзка с планиран трети прием по 

мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и 

заетост“ след отразени указания на 

министерство на финансите 

19-2-208/05.10.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

Информация относно провеждане на 

информационно събитие 
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Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

19-2-209/05.10.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

 

Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

 

Информация относно провеждане на 

информационно събитие 

19-2-215/15.10.2020 г. Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Иван Иванов 

Директор Дирекция „ЦКЗ“ 

Министерски съвет 

 

Виктория Маринова 

Управител на ОИЦ-Варна 

 

Стартиране на процедура за подбор на 

проектни предложения №BG16RFOP002-

2.084 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа 

за предприемачеството“ 

19-2-216/15.10.2020 г. Виктория Маринова 

Управител на ОИЦ-Варна 

 

Информация относно провеждане на 

информационно събитие 

19-2-217/15.10.2020 г. Виктория Маринова 

Управител на ОИЦ-Варна 

 

Информация относно провеждане на 

информационно събитие 

19-2-218/16.10.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

Съгласуване на проект на документация по 

процедура №BG05M9O001-1.123 МИГ 
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труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

„Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в 

образование и заетост“ 

19-2-221/23.10.2020 г. Зорница Русинова – 

Заместник-министър на 

труда и социалната политика 

и Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Иван Иванов 

Директор Дирекция „ЦКЗ“ 

Министерски съвет 

 

Виктория Маринова 

Управител на ОИЦ-Варна 

Информация за извършване на проверка по 

компетентност за стартиране на процедура 

за подбор на проектни предложения 

№BG05M9O001-1.123 МИГ „Девня-

Аксаково“ – „Инвестиции в образование и 

заетост“ 

19-2-226/10.11.2020 г. Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 

предложения на процедура за подбор на 

проектни предложения №BG05M9O001-

1.123 МИГ „Девня-Аксаково“ – 

„Инвестиции в образование и заетост 

19-2-233/27.11.2020 г. Айджан Ахмед 

Директор на ОД ДФ 

„Земеделие“ -Кърджали 

Изпращане на екземпляр на договор 

BG06RDNP001-19-298-0001-C01    

19-2-234/30.11.2020 г. Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Иван Иванов 

Директор Дирекция „ЦКЗ“ 

Министерски съвет 

 

 

Създаване на потребителски профили и 

създаване на оценителна сесия в ИСУН 

2020 на комисия за подбор на  проектни 

предложения на процедура за подбор на 

проектни предложения №BG05M9O001-

1.123 МИГ „Девня-Аксаково“ – 

„Инвестиции в образование и заетост 

19-2-235/30.11.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

 

 

Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Информация относно провеждане на 

информационно събитие 

19-2-236/30.11.2020 г. Лозана Василева 

Заместник-министър на 

земеделието, храните и 

горите 

 Ръководител на УО на ПРСР 

 

Коригирана информация относно 

провеждане на информационно събитие 
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Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

19-2-238/02.12.2020 г. Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на 

ОПРЧР 

 

Изпращане на заповед за промяна на 

комисия за подбор на проектни 

предложения №BG05M9O001-1.123 МИГ 

„Девня-Аксаково“ – „Инвестиции в 

образование и заетост  

19-2-239/10.12.2020 г Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Копие до 

Атанас Стоилов 

Кмет на Община Аксаково 

 

Становище на МИГ, относно поискано 

изменение на адм.договор BG06RDNP001-

19-044-0002-C01  

19-2-242/16.121.2020 

г. 

Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 

предложения на процедура за подбор на 

проектни предложения №BG05M9O001-

1.123 МИГ „Девня-Аксаково“ – 

„Инвестиции в образование и заетост“ 

19-2-243/17.12.2020 г. Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Копие до 

Атанас Стоилов 

Кмет на Община Аксаково 

 

Становище на МИГ, относно поискано 

изменение на адм.договор BG06RDNP001-

19-044-0002-C01 за предоставяне на БФП 

по проект „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в сградата на общинска 

администрация-Аксаково“ 

19-2-247/22.12.2020 г. Васил Грудев 

Изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Копие до 

Свилен Шитов 

Кмет на Община Девня 

 

Становище на МИГ, относно поискано 

изменение на адм.договор BG06RDNP001-

19-042-0005-C01 за предоставяне на БФП 

по проект „Подобряване на енергийната 

ефективност на сграда за обществено 

хранене в община Девня“ 

19-2-251/31.12.2020 г. Иван Иванов 

Директор Дирекция „ЦКЗ“ 

Министерски съвет 

 

Илияна Илиева 

 Главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

 Ръководител на УО на 

ОПИК 

Създаване на потребителски профили и 

създаване на оценителна сесия в ИСУН 

2020 на комисия за подбор на  проектни 

предложения на процедура за подбор на 

проектни предложения №BG16RFOP002-

2.084 МИГ „Девня-Аксаково“ – „Подкрепа 

за предприемачеството“ 
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Входяща кореспонденция: 

Изх., Вх. №/Дата Подател Относно 

Вх. №19-2-3/08.01.2020 

г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Решение №РД05-4/07.01.2020 г. за 

възобновяване на производство по 

предоставяне на финансова помощ 

Изх.№63-00-

300/08.01.2020 г. 

Вх. №19-2-4/09.01.2020 

г. 

Владислав Горанов  - 

Министър на финансите 

Съгласуване на документи по чл.26, 

ал.3 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Наредба 

№4/22.07.2016 г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ по процедура за подбор на 

проекти „Инвестиции в образование и 

заетост 

Изх.№92-00-

55/24.01.2020 

Вх. №19-2-

12/27.01.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Евелина Захариева 

Ръководител на УО на ОПИК 

Съгласуване на актуализиран годишен 

работен график за 2020 г. на СНЦ „МИГ 

девня-Аксаково“ 

Изх.№01-

6300/116/07.02.2020 г 

Вх. №19-2-

20/11.02.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения  с код 

BG06RDNP001-19.093-S1 

Изх.№01-

6300/126/07.02.2020 г 

Вх. №19-2-

21/11.02.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения  с код 

BG06RDNP001-19.126-S1 

Вх. № 19-2-

23/14.02.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Зам.-главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Одобрен доклад, съдържащ резултатите 

от извършената проверка на 

изпълнението на направени от УО на 

ОПИК констатации по втори краен срок 

на процедура за подбор на проекти 

BG16RFOP002-2.053 МИГ “Девня-

Аксаково“- „Подкрепа за 

предприемачеството“ 

Изх.№01-

6300/152/18.02.2020 г 

Вх. №19-2-

27/21.02.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения  с код 

BG06RDNP001-19.126-S2 

Изх.№01-

6300/167/19.02.2020 г 

Вх. №19-2-

29/25.02.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за преразглеждане  

на процедура за подбор на проектни 

предложения  с код BG06RDNP001-

19.093 

Вх. №19-2-

33/12.03.2020 г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Зорница Русинова – 

Ръководител на УО на ОПРЧР 

Решение за одобряване на оценителен 

доклад №РД05-54/10.03.2020 г.  
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Изх. №9104-

156/11.03.2020 г. 

Вх. №19-2-

34/12.03.2020 г.  

Лилия Стоянович 

Главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Сключване на административен договор 

BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

Изх.№92-00-

315/12.03.2020 г. 

Вх. №19-2-

36/13.03.2020 г.  

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Зам.-главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Номиниране на наблюдател за участие в 

КППП по процедура BG16RFOP002-

1.126 МИГ „Девня  - Аксаково“ –

„подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятиятя““ 

Изх.№92-00-

315/17.03.2020 г. 

Вх. №19-2-

38/23.03.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Зам.-главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Номиниране на наблюдател за участие в 

КППП по процедура BG16RFOP002-

1.026 МИГ „Девня  - Аксаково“ –

„Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятиятя““ 

Изх.№19-19-2-01-

13/27.03.2020 г. 

Вх. №19-2-

42/02.04.2020 г. 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Лозана Василева  - 

Ръководител на УО на ПРСР 

Констатирани непълноти в доклада за 

напредъка по прилагане на стратегия по 

подмярка 19.2 за 2019 г. 

Изх. №01-

0800/1023/24.04.2020 г. 

Вх. №19-2-

12/28.01.2019г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за предоставяне 

на разяснения по проектно предложение 

с код BG06RDNP001-19.042-0004 

Изх. №01-

2600/1645/24.04.2020 г. 

Вх. №19-2-

47/30.04.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за одобряване на 

проектно предложение с код 

BG06RDNP001-19.042-0003 

Изх. №01-

0800/1027/24.04.2020 г. 

Вх. №19-2-

47/30.04.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за одобряване на 

проектно предложение с код 

BG06RDNP001-19.042-0007 

Изх.№63-00-

74/05.05.2020 г. 

Вх. №19-2-

53/12.05.2020 г. 

Владислав Горанов  - 

Министър на финансите 

Съгласуване на документи по чл.26, 

ал.3 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Наредба 

№4/22.07.2016 г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ по процедура за подбор на 

проекти мярка 7.6 „Проучване и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство на 

селата“  

Изх. №01-

0800/1167/11.05.2020 г. 

Вх. №19-2-

56/15.05.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за одобряване на 

проектно предложение с код 

BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх.№92-215/19.05.2020 

г. 

Вх. №19-2-

58/21.05.2020 г. 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

Лозана Василева  - 

Ръководител на УО на ПРСР 

Мнение по компетентност относно 

постъпило запитване във връзка с 

административен договор 

BG06RDNP001-19.093-0002-

С01/13.02.2020 г. 
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Изх. №01-

6300/560/19.05.2020 г. 

Вх. №19-2-

62/22.05.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Писмо за отказ за проведена процедура 

за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.093-S2 

Изх. №07-

0400/2549/03.06.2020 г. 

Вх. №19-2-

70/05.06.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Относно констатирана грешка в 

приложение 1 по административен 

договор № BG06RDNP001-19.093-0002-

С01/13.02.2020 г. 

Изх. №01-

0800/1490/16.06.2020 г. 

Вх. №19-2-

76/18.06.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за предоставяне 

на разяснения по проектно предложение 

с код BG06RDNP001-19.044-0002 

Изх.№92-00-

315/24.06.2020 г. 

Вх. №19-2-

79/25.06.2020 г.  

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Зам.-главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Доклад на наблюдател по процедура 

BG16RFOP002-1.026 МИГ „Девня  - 

Аксаково“ –„Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 

Изх.№01-

6300/731/22.06.2020 г 

Вх. №19-2-

80/25.06.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Писмо за одобрение на проектно 

предложение код BG06RDNP001-

19.042-0007 

Изх.№01-

6300/753/24.06.2020 г 

Вх. №19-2-

81/26.06.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Писмо за одобрение на проектно 

предложение код BG06RDNP001-

19.042-0003 

Изх. №9104-

277/02.07.2020 г. 

Вх. №19-2-

83/02.07.2020 г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Наталия Ефремова 

Зам.главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Резултати от постъпило писмено 

възражение по процедура чрез подбор 

на проекти МИГ „Девня-Аксаково“-

„Инвестиции в образование и заетост“ 

за проект BG05M9OP001-2.097-0002 

Изх. №9104-

277/02.07.2020 г. 

Вх. №19-2-

83/02.07.2020 г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Наталия Ефремова 

Зам.главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Резултати от постъпило писмено 

възражение по процедура чрез подбор 

на проекти МИГ „Девня-Аксаково“-

„Инвестиции в образование и заетост“ 

за проект BG05M9OP001-2.097-0003 

Изх. №39-

367/30.06.2020 г. 

Вх. №19-2-

87/03.07.2020 г.  

Лилия Стоянович 

Главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Не се съгласува изменение на ИГРГ на 

МИГ „Девня-Аксаково“ за 2020 г. 

Изх. №01-

6300/810/06.07.2020 г. 

Вх. №19-2-

89/13.07.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Изпращане на коригирано приложение 

1 по административен договор № 

BG06RDNP001-19.093-0002-

С01/13.02.2020 г. 

Вх. №19-2-

92/14.07.2020 г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Наталия Ефремова 

Зам.главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Решение №рд-21-2/10.07.2020 г. на 

ръководителя на УО за одобряване на 

доклада на КППП по процедура 

BG05M9OP001-2.097 
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Изх. №92-00-

334/10.07.2020 г. 

Вх. №19-2-

93/14.07.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Зам.-главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Съгласуване по компетентност на 

изменение на ИГРГ на МИГ „Девня-

Аксаково“ за 2020 г.“ 

Изх. №26-Д-

124/31.07.2020 г. 

Вх. №19-2-

101/06.08.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Таня Попова  

Член на екипа по изпълнение 

на подхода ВОМР 

Решение №16-628/29.07.2020 г. за отказ 

за предоставяне на БФП на проектно 

предложение BG16RFOP002-2.053-0003  

 

Изх.№39-

461/27.08.2020г. 

Вх. №19-2-

108/31.08.2020 г. 

Министерство на труда и 

социалната политика 

Наталия Ефремова 

Зам.главен директор на ГД 

ЕФМПП 

Съгласуване по компетентност на 

изменение на ИГРГ на МИГ „Девня-

Аксаково“ за 2020 г.“ 

Изх. №01-090-

6300/515/03.09.2020г. 

Вх. №19-2-

112/09.09.2020 г. 

Айджан Ахмед 

Директор на ОД на ДФЗ-

Кърджали 

Уведомително писмо за предоставяне 

на разяснения по проектно предложение 

с код BG06RDNP001-19.298-S1 

Изх. №92-00-

896/04.09.2020 г. 

Вх. №19-2-

113/09.09.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

И.Д. Главен директор в ГД 

„ЕФК“ и ръководител на УО 

на ОПИК 

Съгласуване на изменение на ИГРГ на 

МИГ „Девня-Аксаково“ за 2020 г.“ 

Изх. №92-00-

334/08.09.2020 г. 

Вх. №19-2-

119/14.09.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Главен директор в ГД „ЕФК“ 

и ръководител на УО на 

ОПИК 

Съгласуване на изменение на ИГРГ на 

МИГ „Девня-Аксаково“ за 2020 г.“ 

Изх. №92-00-

379/03.04.2019г. 

Вх.№19-2-46/04.04.2019 

Кирил Ананиев 

Министър на финансите 

Съгласуване на документи по чл.26, 

ал.3 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Наредба 

№4/22.07.2016 г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ по процедура за подбор на 

проекти мярка 1.1.2 „Подкрепа за 

предприемачеството“ 

Изх. №92-00-

945/23.09.2020 г. 

Вх. №19-2-

133/28.09.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Главен директор в ГД „ЕФК“ 

и ръководител на УО на 

ОПИК 

Съгласуване на документи за повторно 

обявяване на  процедура за подбор на 

проекти „Подкрепа за 

предприемачеството“ 

Изх. №92-00-

334/23.09.2020 г. 

Вх. №19-2-

134/28.09.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Главен директор в ГД „ЕФК“ 

и ръководител на УО на 

ОПИК 

Съгласуване на изменение на ИГРГ на 

МИГ „Девня-Аксаково“ за 2020 г.“ 

Изх. №63-00-

156/30.09.2020г. 

Вх.№19-2-

136/02.10.2020 г. 

Кирил Ананиев 

Министър на финансите 

Съгласуване на документи по чл.26, 

ал.3 от ЗУСЕСИФ и чл.7 от Наредба 

№4/22.07.2016 г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ по мярка 3.2.2 „Инвестиции 

в образование и заетост“ 
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Изх. №01-

0800/2909/08.10.2020 г. 

Вх. №19-2-

7138/12.10.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за одобряване на  

проектно предложение с код 

BG06RDNP001-19.044-0002 

Изх. №92-00-

990/07.10.2020 г. 

Вх. №19-2-

139/12.10.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Главен директор в ГД „ЕФК“ 

и ръководител на УО на 

ОПИК 

Анализ на изпълнението на мерките, 

финансирани по ОПИК 

Изх. №01-

0800/3198/02.11.2020 г. 

Вх. №19-2-

149/04.11.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Уведомително писмо за предоставяне 

на разяснения по проектно предложение 

с код BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №01-

6300/1422/10.11.2020 г. 

Вх. №19-2-

152/13.11.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Писмо-покана за подписване на 

административен договор с Община 

Аксаково с код  BG06RDNP001-19.044-

0002-С01 

Изх. №01-

6300/1465/19.11.2020 г. 

Вх. №19-2-

155/25.11.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Писмо за одобрение на процедура за 

подбор на проектни предложения с код  

BG06RDNP001-19.298-S1 

Изх. №01-

0800/3408/19.11.2020 г. 

Вх. №19-2-

156/25.11.2020 г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие 

Решение за отказ от предоставяне на 

финансова помощ №03-

РД/3899/19.11.2020 г.   

Изх. №92-00-

1115/22.12.2020 г. 

Вх. №19-2-

165/29.12.2020 г. 

Министерство на икономиката 

Илияна Илиева 

Главен директор в ГД „ЕФК“ 

и ръководител на УО на 

ОПИК 

Номиниране на наблюдател по 

процедура „Подкрепа на 

предприемачеството“ 

14. Опис на приложения: 

 Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите; 

 Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от 

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

 Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 

на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

 Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева; 

 Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 

 Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева; 

 Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони; 

 Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР”; 

 Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 

 Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева; 
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 Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева; 

 Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕСФ; 

 Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕФРР. 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“    /п/ 

                                                                                                     СВИЛЕН ШИТОВ 
Дата: 14.01.2021г.                                       
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани 

от: 

         

ЕЗФРСР  70 3 1 13 9 0 0 0 0 

ОПРЧР 47 7 7 26 27 0 0 0 0 

ОПИК 11 6 6 21 15 3 0 3 0 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 0  Над 12 250 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 
услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 

21 500 0 Над 28 600 0 0 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

22 1 20 1 17 1 17 6 9 6 8 27,04% 0 0 0 

Мярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4 0 4 0 4 0 4 1 1 1 1 25% 0 0 0 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

Мярка 6.4 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

7 0 6 0 4 0 4 1 1 1 1 14% 0 0 0 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

4 0 7 0 6 0 6 2 4 2 4 100% 0 0 0 

Мярка 7.5 
„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50% 0 0 0 
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отдих, туристическа 

инфраструктура“ 
Мярка 7.6 
„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природно наследство 

на селата“ 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

Мярка 8.1 

„Залесяване и 

поддръжка“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в 

общинските 

административни 

сгради“ 

0 0 2 0 2 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

0 6 11 2 5 2 5 2 5 2 5 0 0 0 0 

Мярка 3.2.1 
„Въвеждане на 

междусекторни 

услуги в общността“ 

0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 

образование и 

заетост“ 

0 6 9 1 3 1 3 1 3 1 3 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

0 5 14 2 7 2 7 5 6 3 4 0 2 2 0 

Мярка 1.1.1 0 2 3 2 3 2 3 2 3 0 1 0 0 0 0 
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„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

0 3 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 

на МСП“ 

0 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 2 2 0 

Общо: 22 11 45 5 29 5 29 13 20 11 17 27,04% 2 2 0 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ  Девня- Аксаково“ 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
390917,22 169970,81   390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 778153,71 664351,12 0,00 

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188307,23 112984,34 0,00 

Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

0,00 0,00 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 
0,00 0,00 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 40605,00 30453,75 0,00 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 
или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 224286,49 224286,49 0,00 

Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 
туристическа 

инфраструктура“ 

0,00 0,00 100% 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 169970,81 141642,36 0,00 

Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 
подобряване на културното 

и природно наследство на 

селата“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8.1 „Залесяване и 

поддръжка“ 
0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 154984,18 154984,18 0,00 
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(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

Мярка 3.1.1 „Изграждане 

на ИКТ инфраструктура в 
общинските 

административни сгради“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 154984,18 154984,18 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
1146840,97 1146840,97  169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 409516,98 409516,98 0,00 

Мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в 
общността“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 239775,98 239775,98 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в образование 
и заетост“ 

1146840,97 1146840,97 100% 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
1866479,82 1679831,84  778610,00 700749,00 778610,00 700749,00 778610,00 700749,00 460914,75 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 

778610,00 700749,00 90% 778610,00 700749,00 778610,00 700749,00 778610,00 700749,00 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 
предприемачеството“ 

1087869,82 979082,84 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж на 

МСП“ 

0,00 0,00 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460914,75 

Общо: 3013320,79 2826672,81 0 1339268,22 1040460,81 1339268,22 1040460,81 1966280,69 1774617,10 460914,75 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 
2933000,00 3418007,40 2469210,43 3157007,40 2259772,21 3157007,40 2259772,21 1230557,89 1090501,30 1090501,30 1842498,70 37,18% 0,00 

Мярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 
стопанства“ 

453000,00 462186,49 249923,98 462186,49 249923,98 462186,49 249923,98 188307,23 112984,34 112984,34 340015,66 24,94% 0,00 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

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

Мярка 6.4 
„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

750000,00 1279108,61 959331,46 1018108,61 749893,24 1018108,61 749893,24 40605,00 30453,75 30453,75 719546,25 4,06% 0,00 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 
по мащаби 

инфраструктура“ 

780000,00 920120,52 780000,00 920120,52 780000,00 920120,52 780000,00 547524,00 521270,00 521270,00 258730,00 66,83% 0,00 

Мярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

170000,00 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 169970,81 141642,36 141642,36 28357,64 83,32% 0,00 

Мярка 7.6 
„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 
възстановяване и 

подобряване на 

100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 0,00% 0,00 
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културното и 

природно наследство 
на селата“ 

Мярка 8.1 
„Залесяване и 
поддръжка“ 

70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 0,00% 0,00 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

310000,00 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 284150,85 25849,15 91,66% 0,00 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в 

общинските 

административни 
сгради“ 

310000,00 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 284150,85 25849,15 91,66% 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
1480000,00 2336648,58 2336648,58 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 315651,79 78,67% 0,00 

Мярка 3.2.1                       
„Въвеждане на 

междусекторни услуги 

в общността“ 

480000,00 479939,04 479939,04 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 244,98 99,95% 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 

образование и заетост“ 

1000000,00 1856709,54 1856709,54 684593,19 684593,19 684593,19 684593,19 684593,19 684593,19 684593,19 315406,81 68,46% 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
1950000,00 4085774,35 3676996,91 2162743,63 1946269,26 2162743,63 1946269,26 1774930,00 1597237,00 896488,00 1053512,00 45,97% 460914,75 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 
внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

800000,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 97000,00 703000,00 12,13% 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

350000,00 2310844,35 2079759,91 387813,63 349032,26 387813,63 349032,26 0,00 0,00 0,00 350000,00 0,00% 0,00 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 
на МСП“ 

800000,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 799488,00 512,00 99,94% 460914,75 

Общо: 6363000,00 9840430,33 8482855,92 6484099,24 5370389,68 6484099,24 5370389,68 4169836,10 3852086,51 3151337,51 3211662,49 53,94% 460914,75 

 

СВИЛЕН ШИТОВ   /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково 



49 

 

 

Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 
 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес“ 

12 5 24 2 15 2 15 2 8 2 6 50,00% 2 2 16,67% 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 

интегрирано 

териториално развитие 

и опазване на околната 

среда, чрез повишаване 

на ресурсната 

ефективност“ 

6 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,00% 0 0 0,00% 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 

социалното 

приобщаване, 

намаляване на бедността 

и подобряване на 

жизнената и бизнес 

среда“ 

4 6 20 1 13 1 13 3 11 4 11 275,00% 0 0 0,00% 

Общо: 22 11 45 4 29 4 29 6 20 7 18 82,00% 2 2 16,67% 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика и 

възможности за създаване на 
местен бизнес“ 

1866479,82 1679831,84 
50%;60%; 

75%;90%; 
778610,00 700749,00 778610,00 700749,00 1007522,23 844187,09 460914,75 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на интегрирано 

териториално развитие и 
опазване на околната среда, 

чрез повишаване на 

ресурсната ефективност“ 

0,00 0,00 100% 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 169970,81 141642,36 0,00 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляване на 

бедността и подобряване на 
жизнената и бизнес среда“ 

1146840,97 1146840,97 100% 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 549011,67 549011,67 0,00 

Общо: 3013320,79 2826672,81 67% 1339268,22 1040460,81 1339268,22 1040460,81 1726504,71 1534841,12 460914,75 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени 

в МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 
създаване на местен 

бизнес“ 

3453000,00 5827069,45 4886252,35 3643038,73 2946086,48 3643038,73 2946086,48 2003842,23 1740675,09 1039926,09 2413073,91 30,12% 460914,75 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 
интегрирано 

териториално развитие 

и опазване на околната 
среда, чрез повишаване 

на ресурсната 

ефективност“ 

340000,00 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 169970,81 141642,36 141642,36 198357,64 41,66% 0,00 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 

социалното 

приобщаване, 
намаляване на бедността 

и подобряване на 

жизнената и бизнес 
среда“ 

2570000,00 3622443,66 3426632,76 2450143,29 2254332,39 2450143,29 2254332,39 1996023,06 1969769,06 1969769,06 600230,94 76,64% 0,00 

Общо: 6363000,00 9840430,33 8482855,92 6484099,24 5370389,68 6484099,24 5370389,68 4169836,10 3852086,51 3151337,51 3211662,49 49,53% 460914,75 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ в 

лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 
райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 
научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 
следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и 

ориентация и на разнообразяването в селското 
стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и 

по-специално приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански продукти, 

на хуманното отношение към 

животните и управлението на риска в 
селското стопанство с акцент върху 

следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на 
местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 1 0 0 112984,34 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в 
зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите; 
0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване 

на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението на вода 

в селското стопанство;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на биоикономиката; 

1 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 
върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването 

на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони;  0 4 0 0 396382,6 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 
качеството им в селските райони; 

0 2 0 0 185737,93 0 

 FA Друга област  1 7 0 0 695104,87 0 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел подобряване 

на екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество 

по мярката за 

сътрудничество (член 35 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 

6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 

др. подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността 

на всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на 

увеличаването на пазарното участие и 

ориентация и на разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността 

на всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

1 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране 

на местните пазари и къси вериги на доставки, 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 
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групи на производителите и организации и 

междубраншови организации 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението 

на риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 
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P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ 

(ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

2/ 

187252,42 
0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

1/ 

77639,07 
0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове780  000,00 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 
за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 10 1 9 1 9 4 7 4 7 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 8 1 8 1 8 3 6 3 6 0 0 0 0 

НПО 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 10 0 8 0 8 2 2 2 2 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 5 0 4 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 

Земеделска 

кооперация 
0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Земеделски 

производител 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 0 0 20 1 17 1 17 6 9 6 9 0 0 0 0 

от ОПРЧР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 4 0 4 0 4 1 4 1 4 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 4 0 4  4 1 4 1 4 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 6 7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  0 6 11 1 5 1 5 2 5 2 5 0 0 0 0 

от ОПИК                

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 5 9 2 5 2 5 1 4 4 4 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 5 14 2 7 2 7 2 7 0 4 0 2 2 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПИК 0 5 14 2 7 2 7 2 7 0 4 0 2 2 0 

ОБЩО: 0 11 45 4 29 4 29 10 21 8 18 0 2 2 0 

 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус колона 

11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена на 

колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

от ЕЗФРСР 

             

ПУБЛИЧНИ 1430000,00 1676712,30 1259954,99 1676712,30 1259954,99 1676712,30 1259954,99 1001645,66 947063,21 947063,21 482936,79 66,23% 0,00 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
0,00 1530064,88 1113307,57 1530064,88 1113307,57 1530064,88 1113307,57 854998,24 800415,79 800415,79 0,00 0,00 0,00 

НПО 0,00 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 0,00 0,00 0,00 

други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЧАСТНИ 1503000,00 1741295,10 1209255,44 1480295,10 999817,22 1480295,10 999817,22 228912,23 143438,09 143438,09 1359561,91 9,54% 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Физическо лице 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЕТ 0,00 364889,26 247694,63 103889,26 51944,63 103889,26 51944,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0,00 1018108,61 763581,46 1018108,61 749893,24 1018108,61 749893,24 40605,00 30453,75 30453,75 0,00 0,00 0,00 

Земеделска кооперация 0,00 169990,00 84995,00 169990,00 84995,00 169990,00 84995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Земеделски 

производител 0,00 188307,23 112984,35 188307,23 112984,35 188307,23 112984,35 188307,23 112984,34 112984,34 0,00 0,00 0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 2933000,00 3418007,40 2469210,43 3157007,40 2259772,21 3157007,40 2259772,21 1230557,89 1090501,30 1090501,30 1842498,70 37,18% 0,00 

 

от ОПРЧР 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0,00 1067835,61 1067835,61 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 0,00 0,00 0,00 

МИГ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Публичен орган/ 

община 
0,00 1067835,61 1067835,61 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 0,00 0,00 0,00 
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НПО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЧАСТНИ 0,00 1268812,97 1268812,97 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 291729,50 291729,50 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 0,00 0,00 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0,00 977083,47 977083,47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Физическо лице 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЕТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Друго (ако е 

приложимо) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Общо от ОПРЧР  1480000,00 2336648,58 2336648,58 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 315651,79 78,67% 0,00 

 

от ОПИК 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

МИГ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Публичен орган/ 

община 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

НПО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

други 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЧАСТНИ 1950000,00 4085774,35 3676996,91 2162743,63 1946269,26 2162743,63 1946269,26 1774930,00 1597237,00 896488,00 1053512,00 45,97% 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 4085774,35 3676996,91 2162743,63 1946269,26 2162743,63 1946269,26 1774930,00 1597237,00 896488,00 0,00 0,00 460914,75 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Физическо лице 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

ЕТ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Друго (ако е 

приложимо) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 

Общо от ОПИК 1950000,00 4085774,35 3676996,91 2162743,63 1946269,26 2162743,63 1946269,26 1774930,00 1597237,00 896488,00 1053512,00 0,46 0,00 

ОБЩО: 6363000,00 9840430,33 8482855,92 6484099,24 5370389,68 6484099,24 5370389,68 4169836,10 3852086,51 3151337,51 3211662,49 49,53% 460914,75 

 

Излишните редове се изтриват 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив за 

отхвърл

яне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 
- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

    3955662,43 2909113,56 57,31 3157007,40 2259772,21     3157007,40 2259772,21 1230557,89 1090501,31 0,00 

Мярка 4.1 
„Инвестиции 
в земеделски 

стопанства“ 

  

Кооперация 

"Земеделска 

кооперация 

"Бъдеще“ 

“Закупуване на 

техника, 

необходима за 

модернизиране на 
животновъдното 

стопанство на ЗК 

"Бъдеще””. 

169990,00 84995,00 0,50 169990,00 84995,00   169990,00 84995,00 0,00 0,00 0,00 

ЗП Ваня 

Христова 

Йорданова-
Тодорова 

Изграждане на 

стопанска 

постройка, 
създаване на 

трайни 

насаждения и 
закупуване на 

земеделска 

техника и 
инвентар 

188307,23 112984,35 0,60 188307,23 112984,35   188307,23 112984,35 188307,23 112984,35 0,00 

 ЕТ „Гри 

Агро-Асен 
Григоров“ 

Модернизация на 

земеделско то 
стопанство на ЕТ 

„Гри Агро – Асен 

Григоров“, чрез 
закупуване на 

модерна 

земеделска 
техника и 

увеличаване на 

площите с 
десертни лозя. 

66311,26 33155,63 0,50 66311,26 33155,63   66311,26 33155,63 0,00 0,00 0,00 
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ЕТ 

"Тера- 

Веселина 

Илиева" 

Изграждане на 

оранжерия за 

отглеждане на 

люти чушки 

37578,00 18789,00 0,50 37578,00 18789,00 Отхвърлено 

Отхвърлен

а 
процедура 

 на 

основание 
чл.65, ал.3 

и ал.1, т.1 

от Наредба 
22/14.12.20

15г., 

съгласно 
Заповед 

№03-
РД/1025/23

.04.2020г. 

37578,00 18789,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 4.2 
„Инвестиции 

в 
преработка/м

аркетинг на 

селскостопан
ски 

продукти“ 

-           - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 
„Инвестицио
нна подкрепа 

за 

неземеделски 
дейности“ 

Дара 

Експерт 

ЕООД 

Изграждане на 

еко селище 

(глемпинг 

селище) в 

землището на с. 

Въглен, община 

Аксаково, област 
Варна 

390950,00 293212,50 0,75 390950,00 293212,50   390950,00 293212,50 0,00 0,00 0,00 

 Аспида  - 

Ивайло 
Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 
бензиностанция в 

землището на 

с.Изворско, 
община Аксаково, 

област Варна 

391007,61 293255,71 0,75 0,00 0,00 Оттеглено 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Цинт 

медия“ 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване и 

техника за 
създаване на 

информационен 

портал 

40605,00 30453,75 0,75 40605,00 30453,75   40605,00 30453,75 40605,00 30453,75 0,00 

"ЕТ Тера- 

Веселина 

Илиева" 

Модулно 

предприятие за 

производство на 
бира и 

организиране на 

дегустация 

261000,00 195750,00 0,75 0,00 0,00 Отхвърлено 

•непредста

-вяне на 
документи, 

които 

водят до 
отхвърляне

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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; 

• инвести-
ционни 

намерения, 

включени 
в 

дейностите 

на 
проектното 

предложен

ие, които 
не могат да 

бъдат 
изпълнени 

в 

съответств
ие със 

Закона за 

устройство 
на 

територият

а, поради 
което 

изготвения 

бизнес 
план е 

неизпълни

м. 

 Аспида  - 

Ивайло 
Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 
бензиностанция в 

землището на 

с.Изворско, 
община Аксаково, 

област Варна 

391007,61 293255,71 0,75 391007,61 293255,71   391007,61 293255,71 0,00 0,00 0,00 

"ДеВина 

Смарт"         

ООД 

„Изграждане на 

туристически 

павилион за 

дегустации и 
продажба на 

регионални вина” 

195546,00 146659,50 0,75 195546,00 132971,28   195546,00 132971,28 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.2 
„Инвестиции 
в 

създаването, 

подобряванет
о или 

разширяванет

о на всички 
видове малка 

по мащаби 

Община 

Аксаково 

Административна 

сграда - кметство 

с читалище в с. 

Доброглед, 
община Аксаково 

165713,51 165713,51 1,00 165713,51 165713,51   165713,51 165713,51 165713,51 165713,51 0,00 

Сдружение 

„НЧ 
Яребична 

2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 
съществуващо 

читалище в УПИ 

V-1, кв. 11, по 

146647.42 146647.42 1.00 0.00 0.00 Оттеглено  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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инфраструкт

ура“ 

плана на с. 

Яребична, община 
Аксаково 

Сдружение 

„НЧ 

Яребична 
2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 
съществуващо 

читалище в УПИ 

V-1, кв. 11, по 
плана на с. 

Яребична, община 

Аксаково 

146647,42 146647,42 1,00 146647,42 146647,42   146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 0,00 

Община 

Девня 

 Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 
административна 

сграда (бивше 

пълномощничеств
о) в община Девня 

69095,14 69095,14 1,00 69095,14 69095,14 Отхвърлено 

На 

основание 

т.5 от 

Раздел 13.2 
 Условия 

за 

допустимо
ст на 

дейностите 

към УК 
поради 

липса на 

основен 
документ 

към датата 

на 
кандидатст

ване и на 

основание 
Раздел 21 

Ред за 

оценяване 
на 

проектните 

предложен
ия от УК 

проектното 

предложен
ие получи 

отказ от 

финансира
не от ДФ 

"Земеделие

" , 
съгласно 

Решение за 

отказ №03-
РД/3899/19

.11.2020г. 

69095,14 69095,14 0,00 0,00 0,00 
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Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 
сграда за 

обществено 

хранене в община 
Девня“ 

157524,00 157524,00 1,00 157524,00 157524,00   157524,00 157524,00 157524,00 131270,00 0,00 

Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 
ефективност на 

сграда НЧ 

„Христо Ботев – 
1927“ в община 

Девня“ 

213440,35 163380,86 0,77 213440,35 163380,86   213440,35 163380,86 0,00 0,00 0,00 

 
Община 

Аксаково 

Основен ремонт, 

реконструкция, 

преустройство и 
промяна 

предназначението 

на съществуваща 
фурна в сграда за 

обществено 

обслужване в 
УПИ III „за 

обществено 

обслужване“, 

кв.20 по плана на 

с. Долище, 

община Аксаково 

167700,10 77639,07 0,46 167700,10 77639,07 - - 167700,10 77639,07 77639,07 77639,07 0,00 

Мярка 7.5 
„Инвестиции 

за публично 
ползване в 

инфраструкт

ура за отдих, 
туристическа 

инфраструкт

ура“ 

Община Девня 

Информационен 

център към античен 

амфитеатър, 
паркоустройство и 

благоустрояване на 

прилежащите 
ландшафтни 

пространства с цел 

социализация 

390917,22 169970,81 43,48 390917,22 169970,81 - - 390917,22 169970,81 169970,81 141642,36 0,00 

Мярка 7.6 

„Проучвания 

и 
инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 
възстановява

не и 

подобряване 
на 

културното и 

природно 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 
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наследство 

на селата“ 

Мярка 8.1 
„Залесяване и 
поддръжка“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мерки, които 

не са част от 
ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 
Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансиран

и от 
ЕЗФРСР) 

  365674,56 309984,18 1,00 365674,56 309984,18  - 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 0,00 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане 
на ИКТ 

инфраструкт

ура в 
общинските 

администрат

ивни сгради“ 

Община 

Девня 

Изграждане на 

структурна 
комуникационна 

система в сградата 

на община Девня 

210690,38 155000,00 0,74 210690,38 155000,00   210690,38 155000,00 129166,67 129166,67 0,00 

Община 

Аксаково 

Изграждане на 

ИКТ 

инфраструктура в 
сградата на 

общинска 

администрация – 
Аксаково 

154984,18 154984,18 1,00 154984,18 154984,18  - 154984,18 154984,18 154984,18 154984,18 0,00 

Мерки, 

финансирани 
от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

  2336648,58 2336648,58 1,00 1164348,21 1164348,21   - 1164348,21 1164348,21 1164348,21 1164348,21 0,00 

Мярка 3.2.1                       
„Въвеждане 
на 

междусектор
ни услуги в 

общността“ 

Община 

Аксаково 

Въвеждане на 

иновативна 

междусекторна  
услуга  в община 

Аксаково 

239960,00 239960,00 1,00 239775,98 239775,98  - 239775,98 239775,98 239775,98 239775,98 0,00 

Община Девня 

Мобилен екип на 

терен за превенция, 
подкрепа и 

социално 

включване на деца, 
пълнолетни лица с 

увреждания и 

техните близки 

239979,04 239979,04 1,00 239979,04 239979,04   239979,04 239979,04 239979,04 239979,04 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции 

в 

Община 

Аксаково 

Образование и 
заетост за 

младежите на 

община Аксаково 

378185,00 378185,00 1,00 352942,13 352942,13  - 352942,13 352942,13 352942,13 352942,13 0,00 
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образование 

и заетост“ 

Община Девня 

"Повишаване на 

квалификацията, 
възможността за 

включване в заетост 

и самостоятелна 
заетост на 

безработни 

младежи " 

209711,57 209711,57 1,00 161910,06 161910,06   161910,06 161910,06 161910,06 161910,06 0,00 

"Трейс Строй" 
ЕООД 

 Инвестиции в 

образование и 
заетост на Трейс 

Строй ЕООД 

121972,00 121972,00 1,00 0,00 0,00 Отхвърлено 

Не 
отговаря 

на 

критериий 
1 и 

критерий 2 

 от група I 
"Оператив

ен 

капациятет
" от 

Критериит

е за 
техническа 

и 

финансова 
оценка 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Бранакс" 

ЕООД 

"Инвестиции в 

образование и 

заетост на 
БРАНАКС ЕООД" 

169757,50 169757,50 1,00 169741,00 169741,00  

 

169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 

"Алекс-пак" 

ЕООД 

"Повишаване на 

квалификацията, 
възможността за 

включване в заетост 

и самостоятелна 

заетост на 

безработни 
младежи "  

123387,00 123387,00 1,00 0,00 0,00 Отхвърлено 

Съглано 

Методикат

а за 
изчисляван

е на 

финансови
я 

капацитет 

кандидатът 
има "лоша 

финансова 

стабилност

" и не 

разполага с 
финансов 

капацитет, 

поради 
което 

проектното 

предложен
ие се 

отхвърля. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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"Маркетингов

и проучвания 

2020"  ЕООД 

"Повишаване на 
квалификацията, 

възможността за 

включване в заетост 
и самостоятелна 

заетост на 

безработни 
младежи  на 

територията на 

МИГ „Девня – 
Аксаково“  

230142,00 230142,00 1,00 0,00 0,00 Отхвърлено 

Съглано 

Методикат
а за 

изчисляван

е на 
финансови

я 

капацитет 
кандидатът 

има "лоша 

финансова 
стабилност

" и не 

разполага с 

финансов 

капацитет, 

поради 
което 

проектното 

предложен
ие се 

отхвърля. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Маркетингов

и проучвания 

2020"  ЕООД 

"Повишаване на 

квалификацията, 
възможността за 

включване в заетост 

и самостоятелна 

заетост на 

безработни 

младежи  на 
територията на 

МИГ „Девня – 

Аксаково“  

197183,36 197183,36 1,00 0,00 0,00   

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 "Алекс-пак" 
ЕООД 

"Повишаване на 
квалификацията, 

възможността за 

включване в заетост 
и самостоятелна 

заетост на 
безработни 

младежи " 

116729,36 116729,36 1,00 0,00 0,00   

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Ню айдиас" 

АД 

"Инвестиции в 

образование, 
заетост и 

подкрепящи услуги 

за млади хора на 
територията на 

МИГ Девня-

Аксаково"  

309641,75 309641,75 1,00 0,00 0,00   

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, 

финансирани 
  4474342,35 4026708,11 0,90 2162743,63 1946269,26  - 2162743,63 1946269,26 1774930,00 1597237,00 0,00 
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от ОПИК 

(ЕФРР) 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 
внедряване 

на иновации 

в 
предприятият

а“ 

„Модул“ 

ЕООД 

Разработване на 

уеб-базиран 

иновативен 
софтуер за 

резервиране и 

отдаване на 
автомобили под 

наем и 

менажиране на 
автопарк с 

възможност за 

автономно 

наемане и 

връщане на 

автомобилите на 
избрана от 

клиента локация 

108000.00 97000.00 0.00 108000.00 97000.00  - 108000.00 97000.00 108000.00 97000.00 0.00 

 "Газ Транс 

Петролиум" 
ЕООД 

„Внедряване на 

технологичен 

 участък за 
освидетелствуване 

на транспортируеми 

газови бутилки, 
част от иновативна 

поточна линия за 

пълнене на втечнен 
въглеводороден газ 

пропан-бутан“ 

388410,00 349569,00 0,90 388410,00 349569,00     388410,00 349569,00 388410,00 349569,00 0,00 

"Перилис 

трейдинг" 

ЕООД 

"Внедряване на 

производствена  
иновация за 

технологично 

развитие на 
Перилис трейдинг 

ЕООД“ 

390200,00 351180,00 0,90 390200,00 351180,00     390200,00 351180,00 390200,00 351180,00 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 
предприемач

еството“ 

 Амбулатория 

- д-р Н. 

Николова - 

Петкова 
ЕООД 

"Капацитет за 

растеж в 

Амбулатория за 

индивидуална 
практика за 

специализирана 

медицинска помощ 
по очни болести – 

д-р Н. Николова - 

Петкова" ЕООД 

209394.00 188454.60 0.90 0.00 0.00 Отхвърлено 

Не 

отговаря 

на 

критерии 3 
и критерии 

14 от  

Група II " 
Критерии 

за оценка 

на 
допустимо

стта на 

кандидата" 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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"Кропсистем"  

ЕООД 

Стартиране 

производство на 
специализирано 

оборудване за 

прецизен контрол 
на 

хидромелиоративни 

съоръжения от 
Кропсистем ЕООД. 

388568.00 349711.20 0.90 0.00 0.00 Оттеглено 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"ДеНиДи" 

ЕООД 

Подкрепа за 

развитие на 

предприемаче-
ството във фирма 

"ДеНиДи" ЕООД. 

387813.77 349032.39 0.90 387813.63 349032.26   387813.63 349032.26 0.00 0.00 0.00 

"Муланта" 

ЕООД 

Разработване на 

серия от 
иновативни 

информационни 

интерактивни 
продукти, в 

областта на 

родителството, 
възпитанието и 

обучението на 

съвременните деца 

237198.76 213478.88 0.90 0.00 0.00 Отхвърлено 

Не 

отговаря 
на 

изисквания

та на 
критерий 3 

от група  

II 
"Критерии 

за оценка 

на 
допустимо

стта на 

кандидата" 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

"Кропсистем"  

ЕООД 

Стартиране 
производство на 

специализирано 

оборудване за 
прецизен контрол 

на 

хидромелиоративни 
съоръжения от 

Кропсистем ЕООД. 

388568.00 349711.20 0.90 0.00 0.00 Отхвърлено 

Не 

отговаря 

на 
изисквания

та  на 

критерий 5 
от група I.  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

"Солид 
Африкан 

Уудс" ООД 

Подкрепа 

предприемачествот
о на "Солид 

Африкан Уудс" 
ООД 

311063,78 279957,40 0,90 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"ДеНиДи" 

ЕООД 

Подкрепа за 

развитие на 

предприемачествот
о във фирма 

"ДеНиДи" ЕООД 

388026,04 349223,44 0,90 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Еко Премиум 

Индъстри" 

ООД 

Стартиращ бизнес с 

Еко  
Премиум Индъстри 

ООД 

388780,00 349902,00 0,90 0,00 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мярка 1.1.3 

„Капацитет 

за растеж на 
МСП“ 

„Попчев 

стоун 
дизайн“ 

ЕООД 

Mодернизиране на 

производствения 

процес, 
повишаване на 

производствения 

капацитет и 
увеличаване на 

експорта на 

Попчев стоун 
дизайн ЕООД, 

чрез закупуване 

на ново 

оборудване в база 
с. Слънчево  

243000,00 218700,00 0,90 243000,00 218700,00     243000,00 218700,00 243000,00 218700,00 218655,00 

НОРД АД 

Подобряване на 

производствения 
капацитет и 

управлението на 

бизнес процесите 
в „НОРД“ АД 

273400,00 246060,00 0,90 273400,00 246060,00     273400,00 246060,00 273400,00 246060,00 242259,75 

„Трафикбилд“ 

ЕООД 

Подобряване на 

конкурентноспосо
бността и 

развитие на 

капацитета за 
растеж в фирма 

"Трафикбилд" 

ЕООД, чрез 
закупуване на 

ново 

производствено 
оборудване и 

въвеждане на 

ИКТ система за 
управление на 

бизнеса. 

371920,00 334728,00 0,90 371920,00 334728,00   371920,00 334728,00 371920,00 334728,00 0,00 

Общо: - 0 10766653,36 9272470,25 59,21 6484099,24 5370389,68 0,00 0,00 6484099,24 5370389,68 4169836,10 3852086,52 460914,75 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ            /п/   
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково 
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Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от 

ЕСФ; 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят 

работа или имат работа, включително като самостоятелно заети 

лица, след осигурена грижа за дете 

50 0 26 0 0 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги 50 0 27 0 0 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта 

получават квалификация 

50 12 47 0 0 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат 

работа, включително като самостоятелно заети лица 

40 0 37 0 0 

Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., 

с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане 

на проекта имат работа, включително като самостоятелно заети 

лица 

20 12 12 0 0 

 

 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от ЕФРР. 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата 

продукти 
1 2 3 0 0 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара 

продукти 1 2 3 0 0 

Брой на предприятията, получаващи подкрепа 

4 2 6 2 2 

Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си 1 0 0 0 0 

Брой подпомогнати нови предприятия 1 0 0 0 0 

 

 

 

СВИЛЕН ШИТОВ  /п/ 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 

 


