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СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – 
АКСАКОВО“

Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие 

Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на 
района и подобряване качеството на живот чрез активизи-
ране на собствения потенциал.

Развитие на територията на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“, чрез „ЛИДЕР“ и 

„ВОМР
Подходът ЛИДЕР насърчава жителите на селските райони 

да търсят нови начини за максимално използване на ресур-
сите на районите и преодоляване на предизвикателствата, 
пред които са изправени, като застаряващо население, 
ниско качество на предоставяне на услуги или липса на 
възможности за трудова заетост. По този начин конкурен-
тоспособността на производството на храни, запазването 
на чиста околна среда и създаването на възможности за 
работа на местното население са взаимоподдържащи се 
аспекти от живота в селските райони, изискващи специфич-
ни умения, подходящи технологии и услуги, които трябва 
да бъдат решени като един цялостен пакет и с подходящи 
мерки и интервенции според спецификата на конкретната 
територия.

Териториалният подход на практика е тясно свързан с 
подхода отдолу-нагоре, който изисква местните ключови 
партньори да бъдат активно въвлечени в определяне на 
целите на местното развитие и прилагането на дейностите. 
Работата на местните инициативни групи в мрежа и съ-
трудничеството, водят до допълнителни ползи за селските 
райони, чрез трансфер на знания и добри практики, както и 
прилагане на съвместни проекти, подпомагащи постигането 
на целите на местното развитие.

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е 
въведено като нов инструмент на политиката, чиято цел е 
да подкрепи териториалното сближаване през програмния 
период 2014–2020 г. ВОМР подкрепя действия, ориентирани 
към местните потребности в градските, селските и рибар-
ските райони, както и към специфичните потребности на 
избрани целеви групи. Този подход мобилизира местния 
потенциал и укрепва връзките между участниците в рамките 
на подпомаганите райони. В по-общ план ВОМР допринася 
за стратегията „Европа 2020“, като отключва възможностите 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в целия ЕС.

ВОМР се основава на опита от подхода ЛИДЕР, като 
допълнително насърчава проекти, изпълнявани от местни 
партньорства чрез ориентиран „от долу нагоре“ подход по 
линия на многосекторни стратегии за местно развитие, 
основани на характеристиките на района. ВОМР подкрепя 
засилването на местната икономика, като създава устой-
чиви работни места, използва местни ресурси, засилва 
социалното сближаване, изграждането на мрежи, сътруд-ни-
чеството и иновациите. 

Изпълнението на подхода ЛИДЕР/ВОМР на територията 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ дава множество ползи 
за местното население, като осигурява подкрепа както 
на общините, така и на малкия бизнес на територията на 
сдружението, създава по-добри икономически и социални 
условия за живот в населени места. 

СНЦ „МИГ „Девня – Аксаково“ е регистрирано през 2010 
г. и представлява форма на публично-частно партньорство 

NGO „MIG DEVNYA - AKSAKOVO“
Implementation of the Strategy for Community-Driven 

Local Development 
Strategic goal: Achievement of sustainable development of 

the region and improvement of the quality of life through activation 
of the own potential.
Development on the territory of NGO „ MIG 

Devnya - Aksakovo”, through “LEADER” 
and „CDLD” /Community-Driven Local 

Development/
The LEADER approach encourages the residents of rural 

regions to look for new manners of maximum utilisation of the 
regions’ resources and coping with the challenges they are facing 
such as ageing population, low quality of the services rendered 
or lack of employment opportunities. Thus, the competitiveness 
of food production, the preservation of a clean environment and 
the creation of new opportunities for work for the local population 
are mutually-sustained aspects of life in rural regions, which 
require specific skills, suitable technologies and services that 
need to be provided as a complete package and with appropriate 
measures and interventions according to the specifics of the 
relevant territory.

The territorial approach is actually very closely related to the 
bottom-up approach, which requires that local key partners be 
actively involved in setting the goals of local development and 
the implementation of activities. The work of the local initiative 
groups in a network and the cooperation leads to further benefits 
for the rural regions by transfer of knowledge and good practices, 
supporting to accomplishment of local development goals.

The Community-Driven Local Development (CDLD) has 
been introduced as a new instrument of the policy aimed at 
supporting the territorial cohesion during the programme period 
2014 – 2020. CDLD supports activities oriented to the local needs 
in the town, village and fishing regions as well as to the specific 
needs of selected target groups. This approach mobilizes the 
local potential and enhances the relations between participants 
within the supported regions. In the more general aspect, CDLD 
contributes to the strategy “Europe 2020” by unlocking the 
opportunities for intelligent, sustained and integrating growth 
throughout the entire EU.

CDLD is based on the experience form the LEADER 
approach, by additionally encouraging projects performed 
by local partnerships through “bottom-up”-oriented approach 
within multi-sector strategies for local development based on 
the region’s characteristics.

CDLD supports the strengthening of the local economy by 
creating sustained workplaces, using local resources, enhancing 
social cohesion, networking, cooperation and innovations.

The implementation of the LEADER/CDLD approach on the 
territory of NGO “MIG Devnya – Aksakovo” has provided a mul-
titude of benefits for the local population, by providing support 
both for the municipalities and for the small businesses on the 
territory of the association, establishing better economic and 
social living conditions in settlements. 

NGO „ MIG Devnya - Aksakovo” was registered in 2010 and 
constitutes a form of public-private partnership with the obliga-
tory participation of the municipalities of Devnya and Aksakovo, 
pursuant to decisions of the Municipal Councils, representatives 
of the business and non-government sector. The association is 
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със задължително участие на общините Девня и Аксаково, 
съгласно решения на Общинските съвети, представители 
на бизнеса и неправителствения сектор. Сдружението се 
управлява от Управителен съвет състоящ се от 5 члена и 
се представля-ва от Председателят на Управителния съвет. 
Участието на публичните власти в управител-ните органи на 
МИГ е 49%. Председател на Управителния съвет на Сдру-
жението е Свилен Янчев Шитов – Кмет на Община Девня, 
а Заместник-председател е Кметът на Община Ак-саково 
– инж. Атанас Стоилов.

През програмния период 2007-2013 г. СНЦ „МИГ „Девня 
– Аксаково“ реализира Стратегия за местно развитие, фи-
нансирана по Програмата за развитие на селските райони, 
по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ РД50-148/13.10.2011 г. на стойност 3 059 993,82 лева. 

Изпълнението на Договор № РД50-148 на 13.10.2011 г. 
стартира през 2012 г. с отварянето на осем покани за на-
биране на проектни предложения. В рамките на обявените 
покани са пос-тъпили 37 проектни предложения. След из-
вършена оценка са одобрени 26 проектни предложения, а 
останалите 11 са отхвърлени или оттеглени от вносителите 
им. Стойността на сключените договори е 2 994 691,85 лева. 

Изпълнението на Стратегията по отношение стойността 
на сключените договори спрямо стойността на заложените в 
стратегията финансови средства е 97,87%. Най-голяма част 
от финансирането е по мерки насочени към подобряване 
качеството на живот. Най-голям брой бенефициенти има 
в реализирането на мярка 312 „Подкрепа за създаване и 
развитие на микро предприятия“, като стойността на склю-
чените договори по тази мярка е в размер на 1 163 549, лв.

Паралелно с реализирането на Стратегията, чрез из-
пълнението на одобрените проекти, са изпълнени редица 
дейности за повишаване на обществената активност на 
местната общност.

За целия период са реализирани 21 обучения в които са 
получили знания 292 човека представители на органите на 
управление на МИГ-а, екипът по управление на Стратегията 
и местни лидери. Осъществени са три обучителни посеще-
ния – в Италия, Франция и Финландия. В тези посещения 
представители на органите на управление на МИГ-а, екипът 
по управление на Стратегията и местни лидери, обмениха 
знания и опит с местни инициативни групи от тези страни.

Изготвени са 7 проучвания на територията с различна 
тематика и с обща цел – да подпомогнат успешната реали-
зация на Стратегията

Консултирани са 848 души представители на местния 
бизнес, неправителствения сектор и общините, по въпроси 
свързани с прилагането на Стратегията, прилагането на 
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 
и изготвянето на проектни предложения.

Положените усилия от страна органите по управление на 
МИГ-а – Общото събрание и Уп-равителният съвет, екипът по 
управление на Стратегията, бенефициентите изпълняващи 
проекти по Стратегията осигуриха успешно приключване 
на първия програмен период за „МИГ Девня – Аксаково“.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в пе-
риода 2014–2020 г. е популярно под названието “Водено от 
общностите местно развитие” (ВОМР). То се извършва чрез 
интегрирани и многосекторни стратегии за Воденото от общ-
ностите местно развитие, основани на характеристиките на 
района и разработени въз основа на местните потребности, 
потенциал и включващи иновативни характеристики.

На основа на натрупания опит може да се заключи, че 

managed by a Management Board consisting of 5 members and 
is represented by the Chairperson of the Management Board. 
The participation of the public authorities in the managerial 
bodies of MIG /local initiative group/ is 49%. The non-govern-
ment organization’s Chairperson of the Management Board is 
Svilen Yanchev Shitov – Mayor of Devnya Municipality and the 
Deputy-Chairperson is the Mayor of Aksakovo Municipality – 
Engineer Atanas Stoilov.

During the programme period 2007-2013, NGO „ MIG Devn-
ya - Aksakovo” implemented the Local Development Strategy 
financed under the Programme for rural area development, by 
virtue of Grant Contract No. РД50-148/13.10.2011 in the amount 
of BGN 3,059,993.82. 

Performance of Contract No. РД50-148 of 13.10.2011 began 
in 2012 with the opening of eight invitations for project proposals. 
Within the invitations announced, 37 project proposals were 
received. After an evaluation performed, 26 project proposals 
were approved and the remaining 11 were either rejected or 
withdrawn by the applicants. The amount of the agreements 
entered into is BGN 2,994,691.85.

 The implementation of the Strategy in relation to the value of 
concluded contracts as to the amount of funds laid down in the 
strategy is 97.87%. The largest part of financing is under mea-
sures focused on improvement of the quality of life. The largest 
number of beneficiaries is in implementing  measure 312 „Support 
for establishment and development of micro-enterprises“, as the 
value of contracts concluded under said measure amounted to  
1 163 549, BGN.

Parallel to the Strategy implementation, by the realization of 
the approved projects a number of activities were carried out for 
increasing the public activity of the local community.

Throughout the entire period, 21 training sessions took place 
where knowledge was disseminated to 292 persons - representa-
tives of the local initiative group management bodies, the Strategy 
management team and local leaders. Three training visits were 
conducted – in Italy, France and Finland. During those visits the 
representatives of the local initiative group management bodies, 
the Strategy management team and local leaders exchanged 
knowledge and experience with local initiative groups from 
those countries.

Seven studies were drawn up on the territory with various 
subjects and common goal – to support the successful imple-
mentation of the Strategy.

Consultations were provided for 848 persons – representatives 
of the local business, non-government sector and municipalities 
– on issues related to implementation of the Strategy, application 
of the Programme for development of rural areas 2007 – 2013 
and drawing up of project proposals.

The endeavours on behalf of the management bodies of the 
local initiative group – the General Meeting and the Manage-
ment Board, the Strategy management team, the beneficiaries 
implementing projects under the Strategy ensured the successful 
completion of the first programme period for MIG “Devnya – 
Aksakovo”.

The local development within the approach LEADER in the 
period 2014–2020 is popular with the name Community-Driven 
Local Development (CDLD). It is performed through integrated 
multi-sector strategies for Community-Driven Local Develop-
ment based on the region’s characteristics and developed on 
the basis of the local needs, potential and including innovative 
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през периода 2014 – 2020 г. се разработи концепция за нова 
организация на прилагането на подхода ВОМР, а именно с 
включването на многофондово финансиране, с опростени 
правила и процедури с цел ускоряване на целия процес 
на планиране, изпълнение и отчитане и повишаване на 
ефективността на целия процес.

Със Заповед №РД09-720/26.09.2016г. на Министъра на зе-
меделието и храните, Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
е одобрена за програмен период 2014 – 2020 г. Подписано 
е Споразумение №РД 50-185/29.11.2016 г., за изпълнение 
на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Съгласно финансовия план на одобрената Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие ще бъдат финан-
сирани проекти на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони, Оперативна програма „Ино-
вации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., финансирана 
от Европейски фонд за регионално развитие и Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 
финансирана от Европейския социален фонд.

Максималния размер на общия публичен принос във 
финансовия план към Стратегията за ВОМР за изпълнение 
на проекти е в размер до 6 363 000, 00 лева предоставен от:

• Програма за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. в размер до 2 933 000 лева от които:

2 639 700 лв. финансирани от Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

293 300 лв. съфинансирани от бюджета на Република 
България.

• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г. в размер до 1 950 000 лева от които:

1 657 000 лв. финансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие; 

292 500 лв. съфинансирани от бюджета на Република 
България. 

• Оперативна програма „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г. в размер до 1 480 000 лева от които:

1 258 000 лв. финансирани от Европейския социален 
фонд;

222 000 лв. съфинансирани от бюджета на Република 
България.

В изпълнение на целите заложени в Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ през 2021 г. приключиха работа комисиите за 
подбор на про-ектни предложения по две процедури за при-
ем на проектни предложения стартирали през 2020 г. През 
месец октомври стартира прием по мярка 3.2.2 „Инвестиции 
в образование и заетост“ с краен срок за кандидатстване 
29.11.2020 г. В рамките на определения срок са по-дадени 
три проектни предложения. След извършена оценка от 
комисията за подбор на проектни предложения е одобрено 
едно проектно предложение, а останалите две са отхвър-
лени на етап „Техническа и финансова оценка“, тъй като 
получената оценка е по-ниска от минимално определения 
праг за преминаване етапа на оценка. 

През 2021 година не са отваряни откривани процедури за 
прием на проектни предложения. Довършена е откритата 
през месец ноември 2020 г. МИГ процедура за прием по 
мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ с краен 

characteristics.
On the grounds of the accumulated experience, it is possible 

to conclude that during the period 2014 -2020 a concept for new 
organization of applying the CDLD approach was developed, 
namely with the inclusion of multi-fund financing, with simplified 
rules and procedures with the purpose of acceleration of the 
entire process of planning, implementation and reporting and 
increasing the efficiency of the entire process.

By virtue of order No. РД09-720/26.09.2016 of the Minister of 
Agriculture and Food, the Strategy for community-driven local 
development (CDLD) of NGO „MIG Devnya - Aksakovo” was 
approved for programme period 2014 – 2020. Agreement No. 
РД 50-185/29.11.2016 was signed in relation to implementation 
of the Strategy for community-driven local development.

According to the financial plan of the approved Strategy for 
community-driven local development projects will be funded on 
the territory of MIG „Devnya - Aksakovo”, through the Programme 
for rural area development for the period 2014-2020, financed 
by the European Agricultural Fund for rural areas development, 
Operational programme „Innovations and competitiveness“ 
2014-2020, financed by the European Regional Development 
Fund and Operational programme „Development of Human 
Resources“ 2014-2020, financed by the European Social Fund.

The maximum amount of the total public contribution in the 
financial plan to the CDLD Strategy for implementation of projects 
is to the amount of up to 6,363,000, 00 BGN provided by:

• Programme for rural area development for the period 
2014-2020 in the amount of up to 2,933,000 BGN, of which:

2,639,700 BGN financed by the European Agricultural Fund 
for rural area development.

293,300 BGN co-funded by the budget of the Republic of 
Bulgaria.

• Operational programme „Innovations and competi-
tiveness” 2014-2020 in the amount of up to 1,950,000 BGN, 
of which:

1,657,000 BGN financed by the European Regional Devel-
opment Fund; 

292,500 BGN co-funded by the budget of the Republic of 
Bulgaria.

• Operational programme „Development of Human Re-
sources” 2014-2020 in the amount of up to 1,480,000 BGN, 
of which:

1,258,000 BGN financed by European Social Fund;
222,000 BGN co-funded by the budget of the Republic of 

Bulgaria.
In performance of the goals laid down in the Strategy for com-

munity-driven local development NGO „MIG Devnya - Aksakovo” 
in 2021 completed the work of the commissions for selection of 
project proposals under two procedures for admission of project 
proposals that started in 2020. In October admission started 
under Measure 3.2.2 “Investment in education and employment”, 
with deadline for application 29.11.2020. Within the period spec-
ified three project proposals were filed. After an evaluation by 
the commission for selection of project proposals, one project 
proposal was approved and the other two were rejected at the 
stage of “Technical and Financial Evaluation” because the score 
reached was lower than the minimum threshold determined for 
passing the evaluation stage.

In 2021, no procedures were opened for project proposals’ 
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срок за подаване на проектните предложения 30.12.2020г. 
По процедурата постъпиха три проектни предложения, 
които след извършена оценка от страна на комисията за 
подбор на проектни предложения бяха одобрени. Предвид 
финансовия ресурс предвиден по процедурата само едно 
проектно предложение е предложено за финансиране, а 
останалите две остават в резервен списък.

След извършени проверки от УО и Държавен фонд „Земе-
делие“ за спазване на процедурата за подбор на проекти от 
МИГ „Девня – Аксаково през 2021г. са сключени тристранни 
договори със следните кандидати:

• Административен договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., сключен 
между УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 
– 2020 г., „Газ транс петролиум“ ЕООД и СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ за проект: „Внедряване на технологичен участък 
за освидетелствуване на транспортируеми газови бутилки, 
част от иновативна поточна линия за пълнене на втечнен 
въглеводороден газ пропан-бутан“;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., сключен между 
УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 
г., „Перилис трейдинг“ ЕООД и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
за проект: „Внедряване на производствена иновация за 
технологично развитие на Перилис трейдинг ЕООД“;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014-2020г., сключен между 
УО на ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., 
„Ню айдиас“ АД и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за проект: 
„Инвестиции в образование, заетост и подкрепящи услуги 
за млади хора на територията на МИГ Девня – Аксаково“;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна програма „Инова-
ции и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., сключен между 
УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 
г. „Солид африкан уудс“ ЕООД и СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“ за проект: „Подкрепа предприемачеството на „Солид 
Африкан Уудс“ ООД“;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Програмата за развитие на 
селските райони, сключен между ДФ „Земеделие“, ЕТ „Гри 
Агро – Асен Григоров“ и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 
проект: „Модернизация на земеделското стопанство на ЕТ 
„Гри Агро – Асен Григоров“, чрез закупуване на модерна 
земеделска техника и увеличаване на площите с десертни 
лозя”;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Програмата за развитие на 
селските райони, сключен между ДФ „Земеделие“, „Дара 
Експерт“ ЕООД и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за проект: 
„Изграждане на еко селище (глемпинг селище) в землището 
на с. Въглен, община Аксаково, област Варна”;

• Административен договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Програмата за развитие на 
селските райони, сключен между ДФ „Земеделие“, Община 
Девня и СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за проект: „Подобря-
ване на енергийната ефективност на сграда НЧ „Христо 
Ботев – 1927“ в община Девня”;

Към края на 2021 г. по заложените в Стратегията 13 мерки 
сме отворили процедури за прием по 12 мерки. Проведени 

admission. The procedure opened in November 2020 was com-
pleted under Measure 1.1.2 „Support for the entrepreneurship”, 
with deadline for filing project proposals 30.12.2020. Three 
project proposals were submitted under the procedure and after 
an evaluation performed by the commission were approved. In 
view of the financial resources envisaged for the procedure, 
only one project proposal has been proposed for funding and 
the remaining two remained in the list of reserves.

After inspections performed by the Management Body /MB/ 
and State Fund “Agriculture” for compliance with the project 
selection procedure by “MIG Devnya - Aksakovo” tripartite agree-
ments were entered into in 2021 with the following applicants:

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Operational programme „Innovations and Competitiveness” 
2014-2020, entered into between MB of Operational programme 
„Innovations and Competitiveness” 2014-2020, Gaz Trans 
Petrolium EOOD and NGO „ MIG Devnya - Aksakovo” for the 
project: „Implementation of technological section for certification 
of transportable gas bottles, part of the innovative conveyor line 
for filling of liquefied gas propane-butane”;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Operational programme „Innovations and Competitiveness” 
2014-2020, entered into between MB of Operational programme 
„Innovations and Competitiveness” 2014-2020, Perilis Trading 
EOOD and NGO „ MIG Devnya - Aksakovo” for the project: 
“Implementation of production innovation for technological 
development of Perilis Trading EOOD;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Operational programme „Innovations and Competitiveness” 
2014-2020, entered into between MB of Operational programme 
„Innovations and Competitiveness” 2014-2020, New Ideas AD 
and NGO “MIG Devnya - Aksakovo” for the project: “Investments 
in education, employment and supporting services for young 
people on the territory of MIG “Devnya – Aksakovo”;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Operational programme „Innovations and Competitiveness” 
2014-2020, entered into between MB of Operational programme 
„Innovations and Competitiveness” 2014-2020, Solid African 
Foods OOD AD and NGO “MIG Devnya - Aksakovo” for the proj-
ect: “Support of entrepreneurship of Solid African Foods OOD”;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Programme for rural area development, entered into between 
SF “Agriculture”, Sole Trader “GRI AGRO – Asen Grigorov” and 
NGO „MIG Devnya - Aksakovo” for the project: „Modernisation of 
the agricultural farm of Sole Trader “GRI AGRO – Asen Grigorov” 
through the purchasing of modern agricultural equipment and 
increasing the areas of dessert vines”;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Programme for rural area development, entered into between 
SF “Agriculture”, “Dara Expert“ EOOD and NGO „MIG Devnya - 
Aksakovo” for the project: “Building of an environmentally friendly 
settlement (glamping settlement) on the land of the village of 
Vaglen, Aksakovo municipality, district of Varna”;

• Administrative agreement for granting of financial aid under 
the Programme for rural area development, entered into between 
SF “Agriculture”, Devnya Municipality and NGO „MIG Devnya - 
Aksakovo” for the project “Improvement of the energy efficiency 
of building of the Community Centre “Hristo Botev - 1927” in the 
municipality of Devnya”;

At the end of 2021, in relation to the 13 measures laid down in 
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са общо 19 оценителни сесии. Постъпили са 45 проектни 
предложения, три от които са оттеглени. Оценени са общо 
45 проектни предложения, 33 от които са одобрени, а 10 са 
отхвърлени. Сключени са 25 договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

Чрез одобрените проектни предложения е усвоен следния 
финансов ресурс по фондове:

• Европейски фонд за регионално развитие чрез Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентоспособност“ –  
1 877 194,40 лева, които представляват 96,27% от предви-
дения бюджет.

• Европейски земеделски фонд за развитие на селските 
райони, чрез „Програма за развитие на селските райони“ 
2014-2020 – 1 847 254,97 лева, които представляват 62,98% 
от предвидения бюджет.

• Европейски социален фонд чрез оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – 1 451 365,38 
лева, които представляват 98,07 % от предвидения бюджет.

Правителството на Република България одобри едина-
десето изменение на Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г. С изменението се осигурява допълни-
телно финансиране в размер на над 68 млн. лв. по подхода 
Водено от общностите местно развитие. Увеличението на 
бюджета се предоставя от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони и ще бъде разпределен по 
мерките включени в стратегиите, финансирани от този фонд.

В представеното пред УО на ПРСР заявление е пред-
видена допълнителната финансова подкрепа в размер до  
799 000,00 лева и определената сума за дейности по подмяр-
ка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 
ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до  
114 000 лева. Заедно с предоставения допълнителен фи-
нансов ресурс МИГ „Девня – Аксаково“ бяха прехвърлени 
допълнително средства от мерки, които няма да бъдат 
реализирани през настоящия програмен период.

В изпълнение на чл.14, ал.1 от Споразумение за изпълне-
ние на Стратегия за Водено от общностите местно разви-
тие №РД50-185/29.11.2016 г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
предприе действия по подготовка на документация към 
Заявление за промяна на споразумение за из-пълнение 
на СВОМР, което следва да бъде подадено до УО на ПРСР 
2014-2020 г. 

На 26.05.2021 г. е проведено заседание на Общото съ-
брание на МИГ „Девня – Аксаково“. Членовете на общото 
събрание на МИГ са запознати за предоставената от УО 
на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 
г. възможност за увеличаване на финансовия ресурс на 
стратегията. Извършен бе и преглед на проведените про-
цедури и анализ на усвоените средства от бюджетите на 
съответните мерки.

От представените данни за изпълнението на СВОМР е 
видно, че интереса на бенефициентите от бизнеса е насо-
чен преди всичко към мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа 
за неземеделски дейности“. Въпреки високия бюджет по 
мярката – 750 000,00 лева, още в рамките на първия прием, 
осъществен с два крайни срока, бюджета е усвоен.

Видимо лошото състояние на публичната инфраструктура 
на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, установено и с 
анализа при подготовката на СВОМР дава основание за 
нейното приоритизиране при разпределяне на допълнител-
ните средства, предоставяни с Единадесетото изменение на 
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

the Strategy, we have opened procedures for admission under 12 
measures. A total of 19 evaluation sessions were performed. The 
filed project proposals were 45 of which three were withdrawn. 
A total of 45 project proposals were assessed and of them 33 
were approved, and 10 were rejected. 25 agreements have been 
entered into for granting gratuitous financial aid.

The following financial resources were utilised through the 
approved project proposals, by funds:

• European Regional Development Fund through Operational 
programme „Innovations and competitiveness“ – 1,877,194.40 
BGN, which constitute 96.27% of the budget envisaged.

• European Agricultural Fund for rural area developent, 
through „Programme for rural areas development“ 2014-2020 
– 1,847,254.97 BGN, which constitute 62.98% of the budget 
envisaged.

• European Social Fund through operational programme 
„Development of Human Resources“ 2014-2020 – 1,451,365.38 
BGN, which constitute 98.07% of the budget envisaged.

The government of the Republic of Bulgaria approved an 
eleventh amendment to the Programme for rural area develop-
ment 2014-2020. The amendment ensures additional financing 
in the amount of more than 68 million BGN under the approach 
of Community-driven local development. The budget increase 
is granted by the European Agricultural Fund for rural area 
development and will be allocated to the measures included in 
the strategies financed by this fund.

In the application submitted to the MB of the Programme for 
rural area development additional financial support is envisaged 
in an amount of up to 799,000.00 BGN and the amount deter-
mined for activities under the sub-measure 19.4 “Current costs 
and promotion of CDLD strategies” – additional amount of the 
financial support up to 114,000 BGN. Together with the addi-
tional financial resource provided, in MIG “Devnya - Aksakovo” 
further funds were transferred from measures that will not be 
implemented during the current programme period.

In implementation of Art. 14, para. 1 of the Agreement on 
implementation of the Strategy for community-driven local 
development No. РД50-185/29.11.2016, “MIG Devnya - Aksa-
kovo” undertook actions to prepare the documentation to the 
Application for change of the agreement for implementation of 
the CDLD Strategy, which is to be submitted to the MB of the 
Programme for rural area development 2014 – 2020.

On 26.05.021 a session of the General Meeting of “MIG 
Devnya - Aksakovo” took place. The members of the General 
Meeting of MIG were familiarized with the opportunity provided 
by the MB of the Programme for rural area development 2014 
– 2020 to increase the financial resource of the strategy. In 
addition, a review was performed of the procedures conducted 
along with an analysis of the funds utilized from the budgets of 
the relevant measures.

From the data presented on implementation of CDLD Strategy 
it is evident that the interest of the beneficiaries from the busi-
ness is focused primarily on Measure 6.4 “Investment support 
for non-agricultural activities”. Despite the high budget of the 
measure – 750,000.00 BGN, as soon as the first admission 
was performed with two deadlines, that led to consumption of 
the budget.

The evidently poor condition of the infrastructure on the 
territory of “MIG Devnya - Aksakovo”, also established by the 
analysis during the drawing up of the CDLD Strategy provides 
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В същата насока са и постъпилите предложения, във 
връзка обявеното обществено обсъждане, обявено на 
електронната страница на МИГ „Девня – Аксаково“.

Съгласно решение на Колективния върховен орган на 
МИГ Девня – Аксаково остатъчния финансов ресурс след 
проведени приеми на проектни предложения и разпределе-
нието на допълнителните средства предоставени за мерки, 
финансирани по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. водят до следното изменение на 
стратегията: 

Таблица 1 
Приеми по мерките по които е предвиден допълните-

лен финансов ресурс ще бъде стартиран след като бъде 
сключено допълнително споразумение към Споразумение 
за изпълнение на Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ №РД50-
185/29.11.2016 г.

Таблица 2
В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ сдруже-
нието изпълнява дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 
и популяризиране на стратегия за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популя-
ризиране на Стратегия за Водено от общностите местно раз-
витие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г. за 2021 г. реализираните дейности и съответно 
извършените разходи за управление на Стратегията са по 
следните направления: 

Проведени са шест информационни срещи на територия-
та на МИГ „Девня – Аксаково“, свързани със стартиране на 
приеми по мерки от Стратегията за Водено от общностите 
мест-но развитие:

- „Възможности за финансиране на проектни предложе-
ния по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти““. 

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

В края на 2021 г. „МИГ Девня – Аксаково“ проведе още 
десет информационни срещи във връзка с представяне на 
информация за извършеното от сдружението в изпълнение 
на стратегията:

- „Отчет по изпълнение Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“.

Изготвени и разпространени на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ са редица информационни материали: 
Бюлетини – подготвени и отпечатани са 6 броя на бюлетини 
с тираж на всеки от 150 бр. Бюлетините включват инфор-
мация за цялостната дейност на МИГ „Девня – Аксаково“; 
Информационно, пълноцветно списание; Във връзка с 
популяризиране на дейностите извършени от МИГ „Девня 
– Аксаково“ са направени са десет публикации в регио-
нална медиа за информиране на широката общественост 
за провеждане на информационните срещи. Във връзка с 
популяризиране на дейността на сдружението е изработен 
5 минутен филм, който е излъчен в регионална медиа.

През 2021г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ проведе дву-

grounds for its prioritising upon the allocation of the additional 
funds provided by the Eleventh amendment of the Programme 
for rural area development 2014 – 2020.

The proposals filed in relation to the public discussion an-
nounced on the website of “MIG Devnya - Aksakovo”, were in 
the same context.

Pursuant to a decision of the Collective supreme body of 
“MIG Devnya - Aksakovo” the residual financial resource after 
admissions of project proposals conducted and allocation of 
the additional funds provided for measures financed under the 
Programme for rural area development for the period 2014-2020 
shall lead to the following amendment of the strategy:

Table 1
Admissions for the measures under which additional financial 

resource has been envisaged will start after entering into an 
additional agreement to the Agreement on implementation of 
the Strategy for community-driven local development of NGO 
“MIG – Devnya - Aksakovo” No. РД50-185/29.11.2016.

Table 2
In implementation of the Strategy for community-driven local 

development of NGO “MIG Devnya – Aksakovo”, the association 
performs activities under sub-measure 19.4 “Current costs and 
promotion of the strategy for community-driven local develop-
ment” of measure 19 “ Community-driven local development “ 
from the Programme for rural area development for the period 
2014 - 2020.

In implementation of sub-measure 19.4 “Current costs and 
promotion of the strategy for community-driven local develop-
ment” of measure 19 “ Community-driven local development “ 
from the Programme for rural area development for the period 
2014 – 2020 for 2021 the activities performed and respectively 
the costs incurred for management of the Strategy are under 
the following divisions: 

- “Opportunities for financing of project proposals under 
measure 4.2 „Investment in processing/marketing of agricultural 
products””.

- “Opportunities for financing of project proposals under 
measure 7.2. “Investments in the creation, improvement and 
expansion of all types of small-scale infrastructure””;

In the end of 2021, MIG Devnya-Aksakovo conducted ten 
more information meetings in relation to the Presentation of 
information on the work done by the association in performance 
of the strategy:

- „Report on the implementation of the Strategy for communi-
ty-driven local development of MIG „Devnya - Aksakovo”.

A multitude of information materials were prepared and distrib-
uted on the territory of MIG „Devnya - Aksakovo”: Newsletters 
– prepared and printed were 6 issues of newsletters, each with 
circulation of 150 pieces. The newsletters include information 
about the overall activity of MIG „Devnya - Aksakovo”; Informa-
tion, full-colour magazine; In relation to promotion of the activities 
performed by MIG „Devnya – Aksakovo, ten publications in the 
regional media were provided in order to inform the public of 
conducting the information meetings. In relation to promotion of 
the association activity a 5-minute movie was produced and it 
was broadcast in a regional media.

In 2021, MIG „Devnya - Aksakovo”, conducted the two-day 
exhibition “Produced on the territory of MIG „Devnya - Aksakovo” 
– a territory of traditions, cultural and natural heritage”.
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Allocation of additional funds under the procedure of art. 18, para. 1, item 1 and item 36 of Agreement No. РД185/29.11.2016
Priorities Measures Budget according 

to approved 
strategy for CDLD 

/in BGN/

Allocation of 
additional funds – 
799,000.00 BGN

Allocation of 
non-utilizable 

budget

Adjusted budget 
/BGN/

Priority 1 Increasing the 
competitiveness of the 
local economy and of the 
opportunities to create 
local business.

Measure 4.1 Investments in agricultural farms 453,000.00 0.00 0.00 453,000.00
Measure 4.2 Investments in processing/marketing of agri-
cultural products

300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

Measure 6.4 Investment support for non-agricultural activities 750,000.00 240,000.00 45,000.00 1, 035,000.00
Priority 2 Encouraging 
the integrated territorial 
development and environ-
ment protection through 
increasing resource ef-
ficiency

Measure 7.5 Investments for public use in infrastructure for 
recreation, tourist infrastructure

170,000.00 0.00 0.00 141,642.36

Measure 7.6 Research and investments related to mainte-
nance, reconstruction and improvement of the cultural and 
natural heritage in the villages

100,000.00 0.00 5,900.00 5,900.00

Measure 8.1 Forestation and maintenance 70,000.00 0.00 4,900.00 4,900.00
Priority 3 Encouraging 
social integrat ion, de -
creasing poverty and im-
provement of the living 
and business environment 

Measure 7.2 Investment in the creation, improvement or 
expansion of all types of small-scale infrastructure

780,000.00 559,000.00 168,627.88 1,507,627.88

Measure 3.1.1 Construction of ICT infrastructure in the mu-
nicipality administrative buildings

310,000.00 0.00 0.00 283,929.76

Total amount: 2,933,000.00 799,000.00 224,427.88 3,732,000.00
Current costs for promotion of the CDLD Strategy 977,728.00 114,000.00 0.00 1,091,728.00
Total amount: 977,728.00 114,000.00 0.00 1,091,728.00

Table 1

Table 2

Таблица 1 

Таблица 2
Първоначално одобрен 
бюджет на стратегията 

в лева

Изменен финансов 
ресурс на стратегията 

в лева

Първоначално одобрен 
бюджет по ПРСР /
ЕЗФРСР/ в лева

Изменен бюджет по 
ПРСР /ЕЗФРСР/

Бюджет по ОПРЧР /
ЕСФ/ в лева

Бюджет по ОПИК /
ЕФРР/ в лева

6 363 000,00 7162000,00 2 933 000,00 3 732 000,00 1 480 0000,00 1 950 000,00 

Initially approved budget 
of the strategy in BGN 

Amended financial 
resource of the strategy 

in BGN

Initially approved budget 
under the Programme for 
rural area development 
/ European Agricultural 

Fund for rural area devel-
opment / in BGN 

Amended budget under 
the Programme for rural 

area development / Euro-
pean Agricultural Fund for 
rural area development / 

Budget under OP “HHR 
Development” /European 
Structural Fund/ in BGN 

Budget under OP “Inno-
vations and Competitive-
ness” /European Regional 

Development Fund / in 
BGN

6,363,000.00 7,162,000.00 2,933,000.00 3,732,000.00 14,800,000.00 1,950,000.00 

Разпределение допълнителни средства по реда на чл.18, ал.1, т.1 и т.3б от Споразумение РД №50-185/29.11.2016 г.
Приоритети Мерки Бюджет съгласно 

одобрена 
СВОМР /лв/

Разпределение 
допълнителни 
средства - 799 

000 лева

Разпределение  
на неусвояем 

бюджет

Коригиран 
бюджет       

 /лв/

Приоритет 1 Повиша-
ване на конкурентоспо-
собността на местната 
икономика и въз-мож-
ностите за създаване на 
местен бизнес.

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 453000,00 0,00 0,00 453000,00
Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на сел-
скостопански продукти

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

Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности

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

Приоритет 2 Насърча-
ване на интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда чрез повишаване 
на ресурсната ефектив-
ност

Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфра-
структура за отдих, туристическа инфраструктура

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

Мярка 7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддър-
жане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата

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

Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка 70000,00 0,00 4900,00 4900,00
Приоритет 3 Насърчава-
не на социалното приоб-
щаване , намаляване на 
бедността и по-добрява-
не жизнената и бизнес 
средата

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура

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

Мярка 3.1.1 Изграждане на ИКТ инфраструктура в об-
щинските административните сгради

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

Обща сума: 2933000,00 799000,00 224427,88 3732000,00
Текущи разходи и популяризиране на СВОМР 977728,00 114000,00 0,00 1091728,00
Обща сума: 977728,00 114000,00 0,00 1091728,00
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дневното изложение „Произведено на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и 
природно наследство“. 

Сред гостите на изложението бе заместник-кметът на 
община Аксаково Руска Илиева.

В приветствието си при откриването Тодор Зафиров, из-
пълнителен директор на МИГ „Девня – Аксаково“, поздрави 
всички с „Добре дошли“ и им пожела успех. Той подчерта, 
че голяма част от изложителите са бенефициенти на МИГ 
„Девня – Аксаково“, които са получили подпомагане по ли-
ния на Стратегията. За изложителите и гостите свои танци 
представи Танцов ансамбъл „Колеви“.

В изложението „Произведено на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ – територия на традиции, културно и 
природно наследство“ участие взеха: 

„Пластхим-Т“ АД е една от най-големите производителки 
на биаксиално ориентирано фолио (БОПП), каст ориенти-
рано полипропиленово фолио (КПП) и гъвкави опаковки 
в България и на Балканския полуостров. Компанията се 
нарежда сред най-големите производители на фолио в 
Европа. Вече над 50 години „Пластхим-Т“ доставя на своите 
клиенти продукти с изключително високо качество и гради 
успешно имиджа си както в България, така и в чужбина. 
Фирмата разполага с производствени бази в Аксаково, 
Девня и Тервел. Готовата продукция представлява богата 
гама от опаковки на продукти от хранително-вкусовата 
промишленост, за цветя, дрехи и др. Наскоро тук започна 
работа и първата хибридна линия в света, която произвежда 
екологични фолиа.

„Перилис Трейдинг“ ЕООД е основана през 1999 г. с 
предмет на дейност производство и търговия с хотелски 
аксесоари и козметика, миещи и почистващи препарати със 
запазена марка „Perilis“. Фирмата разполага със собствена 
модерна производствена база в с. Кичево и добре изградена 
логистична мрежа. 

Фирмената философия на „Перилис Трейдинг“ при про-
изводството на миещи и почистващи препарати е на първо 
място да създава щадящи околната среда и човешкото 
здраве продукти. На второ – препарати, при които почиства-
щият ефект се получава без особени усилия от работещия с 
тях и съобразени с българския пазар цени, при гарантирана 
висока ефективност на продукта. 

През 2020 г. Фирма „Перилис Трейдинг“ ЕООД кандидат-
ства по процедура за финансиране BG16RFOP002-1.026 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Подкрепа за внедряване на иновации 
в предприятията. След извършена оценка от страна на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и УО на ОП „Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г. е сключен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.026-С01.

„Винарска изба – Варна” ООД също намериха своите 
клиенти на изложението, показвайки богатия си асорти-
мент. От фирмата съобщиха, че тя е плод на съвместното 
начинание на Григор Григоров – лозар и инвеститор, и Цанко 
Станчев – технолог и енолог с дългогодиш-на практика. Тя 
е сбъднатата мечта на двама приятели от различни поко-
ления, но с еднакво отношение към красивите и стойност-
ните неща в живота. Името Варна провокира с идеята за 
възраждане на забравените винарски традиции в региона.

Избата работи от 2008 година и е част от комплекс за 
преработка на грозде, производство на вино и ракия, винен 
туризъм с дегустационна зала и магазин за вино и аксесо-
ари. Намира се на 2 км. от морския бряг, в непосредствена 
близост до куротни комплекси като Албена, Балчик, Златни 

Among the guests of the exhibition was the Deputy-Mayor of 
Aksakovo Municipality Mrs. Ruska Ilieva.

In his welcome address upon the opening of the exhibition Mr. 
Todor Zafirov, Executive Director of MIG „Devnya - Aksakovo” 
greeted everyone with a warm “Welcome” and wished them good 
luck. He emphasized that a large part of the exhibitors are bene-
ficiaries of MIG „Devnya - Aksakovo” that have received support 
within the Strategy. The dance ensemble “Kolevi” presented their 
dances to entertain the guests and exhibitors.

Plastchim-T AD is one of the greatest manufacturers of biaxi-
ally oriented polypropylene (BOPP), cast oriented polypropylene 
(COPP) and flexible packaging in Bulgaria and on the Balkan 
peninsula. The company ranks among the greatest manufac-
turers of film in Europe. More than 50 years now Plastchim-T 
supplies its customers with products of extremely high quality 
and successfully builds its image both in Bulgaria and abroad. 
The company has production facilities in Aksakovo, Devnya and 
Tervel. The ready production is a rich assortment of product 
packages in the field of food and beverage industry, the flower 
industry, clothing, etc. Recently, the first hybrid line in the world 
producing environmentally friendly films started operating here.

Perilis Trading EOOD was established in 1999 with scope 
of business the production and trading of hotel accessories and 
cosmetics, washing and cleaning preparations with the reserved 
brand “Perilis”. The company has its own production facility in 
the village of Kichevo and well-established logistics network. 

The company philosophy of Perilis Trading upon the pro-
duction of washing and cleansing preparations is first of all, to 
create environmentally friendly and health-preserving products. 
Secondly, to create preparations and detergents whereby the 
cleaning effect is achieved by the used without much effort and 
at prices appropriate or the Bulgarian market with guaranteed 
high efficiency of the product. 

In 2020, PERILIS TRADING EOOD applied under a procedure 
for financing “BG16RFOP002-1.026. MIG “Devnya - Aksakovo” – 
Support for implementation of innovations in the enterprises”. Af-
ter an evaluation performed by MIG “Devnya - Aksakovo” and the 
Management Body of the Operational Programme “Innovations 
and Competitiveness” 2014-2020 an agreement was entered into 
for granting of gratuitous financial aid BG16RFOP002-1.026-С01.

Varna Winery LTD also found their customers at the exhibition, 
demonstrating their rich assortment. The company announced 
that it was the result of the joint venture of Grigor Grigorov – 
viticulturalist and investor and Tsanko Stanchev – technologist 
and oenologist with long years of experience. It was the dream 
come true of two friends from different generations but with 
similar attitude to beautiful and valuable things in life. The name 
“Varna” provoked them with the idea of regenerating the forgotten 
viticulture traditions in the region.

The winery has been working since 2008 and is part of a com-
plex for grape processing, wine and brandy (rakia) production, 
wine tourism with a degustation hall and a shop for wone and 
accessories. It is located 2 km away from the sea beach, in close 
proximity to the resort complexes Albena, Balchik, Golden Sands.

Varna Winery LTD is equipped with state-of-the-art facilities 
with the assistance of which the production of high-quality wines 
is guaranteed. The technology is in line with the latest world ten-
dencies. With the technical improvements introduced throughout 
the years in the equipment of Varna Winery LTD the improve-
ment of the primary processing of the grapes, stabilization and 
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пясъци.
„Винарска изба – Варна” ООД е оборудвана със съвремен-

ни съоръжения с чиято помощ е обезпечено производството 
на висококачествени вина. Технологията е съобразена с 
най-новите световни тенденции. С въведените през годи-
ните технически подобрения в екипировката на „Винарска 
изба Варна“ ООД, стана възможно усъвършенстването на 
процеса на първично преработване на грозде, стабилизация 
и бутилиране с италианска съвременна техника. Използват 
се единствено неръждаеми съдове и френски бъчви с обем 
225 л. Произво-дителността на избата достигна 300 тона 
грозде от собствени лозя с контролиран добив и производ-
ството на около 190 000 л вино.

Произвежданите от Винарска изба Варна вина се реа-
лизират основно на вътрешен пазар в регион Варна и по 
Черноморието като бутилирана продукция.

Признание получи и енолога и технолог на фирмата Ти-
хомир Трифонов който бе обявен за енолог на 2016 година 
от Съюза не енолозите в България.

Винарна „Побити камъни“ е основана през 2012 г. и се 
намира на 9 км от Варна по стария път за град Девня. От 
своето създаване винарната показва както качество, така и 
амбиция да произвежда вина с автентичен и неподправен 
вкус. Продуктовата гама включва както бели и червени вина, 
така и розови сухи вина, произвеждани от специалисти в 
собствена производствена база под ръководството на оп-
итния технолог Людмил Русанов. Концепцията заложена в 
продуктите с марка Побити Камъни е за автентични вина от 
малки партиди, общо до 70 хиляди литра, само от собствени 
масиви. На изложението гостите се запознаха с вкусовите 
качества на вино от червените сортове Пино Ноар и Каберне 
Совиньон от 2018 г. Имаше и бели вина и розе – Пино ноар, 
Шардоне, Варненски мискет и Траминер мискет.

„ДеВина Смарт“ ООД заема достойно място сред ви-
нопроизводителите на територията на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“. На изложението посетителите дегустираха пред-
ложените от тях три вида вина – Врачански мискет, Димят 
и Розе от Пино Ноар. Продукцията на „ДеВина Смарт“ ООД 
може да бъде намерена в редица специализирани магазини.

През 2016 години, четирима приятели и ценители на 
хубавото вино, поставили началото на едно приключение, 
обединени от идеята да създадат и предложат на пазара 
висококачествени вина с произход от района на Северното 
Черноморие. Точната локация на семейния им бизнес е 
определена от изключителните качества на гроздето – сорт 
димят и вината произвеждани в миналото, в района на мест-
ност Комлука, на границата на общините Девня и Аксаково. 
Традициите, съхранени във винопроизводството, днес са в 
основата на създаването на няколко добри винарски изби 
в района.

През 2018 г. „ДеВина смарт“ ООД кандидатства за 
финансиране по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на МИГ Девня – Аксаково с проект: 
„Изграждане на туристически павилион за дегустации и 
продажба на регионални вина”. Основната цел на проекта 
е изграждане на „Туристически павилион за дегустации и 
продажба на регионални вина“. Проектната идея е пряко 
свързана с развитие на потенциалът за винен туризъм в 
община Девня, район с тради-ции в тази област. 

Ферма „Изворско“ предлага на пазара натурални и чисти 
млечни продукти – стандартно бяло саламурено сирене, 
пълномаслен кашкавал, кашкавал с маслини, обезмасле-

bottling using Italian modern equipment became possible. Only 
stainless-steel vessels and French barrels with volume 225 l 
are used.  The winery production reached 300 tonnes of grapes 
from own vineyards with controlled yield and the production of 
about 190,000 l of wine.

The wines produced by Varna Winery are mainly realized on 
the domestic market in Varna region and along the Black Sea 
coast as bottled production.

The oenologist and technologist of the company, Tihomir 
Tihomirov also gained recognition as he was awarded as the oe-
nologist of the year 2016 by the Union of Bulgarian Oenologists.

Winery “Pobiti Kamani” was founded in 2012 and is  9 km 
away from varna along the old road to the town of Devnya. Since 
its very establishment, the winery has demonstrated both quality 
and ambition to produce wines with authentic and unique taste. 
The product range includes both white and red wines, as well as 
dry rose wines produced by specialists in the company-owned 
production facility under the supervision of the experienced tech-
nologist Lyudmil Lozanov. The concept imbedded in the products 
with the brand “Pobiti Kamani” is of authentic wines from small 
batches, a total of 70 thousand litres, only form own vines. At 
the exhibition the guests got to know the flavours and features 
of the red varieties Pinot Noir and Cabernet Sauvignon from the 
crop in 2018. There were also white and rose wines - Pinot Noir, 
Chardonnays, Varna Misket and Traminer Misket.

DeVina Smart OOD has a reputable place among the wine 
producers on the territory of NGO “MIG – Devnya - Aksakovo”. At 
the exhibition the visitors tasted the three types of wine offered 
by them – Vrachanski Misket, Dimyat and Rose from Pinot Noir. 
The production of DeVina Smart OOD can be found in a number 
of specialized stores.  

In 2016, four friends and fans of good wine set the beginning 
of an adventure, being united by the ide to create and offer on 
the market premium-quality wines with origin from the region 
of the Northern Black Sea coast. The exact location of their 
family business was determined by the exquisite qualities of the 
grapes – dimyat variety and the wines produced in the past in 
the region of the Komluka locality, at the boundary of the mu-
nicipalities of Devnya and Aksakovo. The traditions preserved in 
wine production today are the basis of creation of several good 
wineries in the area.

In 2018, DeVina Smart OOD applied for financing under 6.4 
“Investment support for non-agricultural activities” from the 
Strategy of Community-driven local development of “MIG Devnya 
- Aksakovo” with project: “Building of a tourist pavilion for tasting 
and degustation and sales of local wines”. The main goal of the 
project is the building of a “Tourist pavilion for degustation and 
sales of wines from local regions”. The project idea was related 
to the development of the potential of wine tourism in the munic-
ipality of Devnya, a region with traditions in this field. 

The “Izvorsko” Farm markets natural and clean dairy prod-
ucts – standard white brined cheese, full-fat yellow cheese, 
yellow cheese with olives, skimmed and full-fat butter, yoghurt, 
cream with 100% butter. Here the products are produced by 
traditional Bulgarian recipes proved throughout the years. This 
is a very high-quality production, which always finds its loyal 
customers. In addition to that, as old people used to say, when 
people make the food, they input their energy and love in it.

The “Ovcharnika” Farm was established in 2005. It is a small 
dairy farm where mainly old Bulgarian breeds of stock are bred, 
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но и пълно-маслено масло, кисело мляко и сметана 100% 
масленост. Тук продуктите са произведени по традиционни 
български рецепти, доказани през годините. Като качество 
това е много добра продукция, която винаги намира своите 
верни клиенти. Освен това, старите хора казват, че докато 
някой прави храна, влага в нея енергията и любовта си.

Ферма „Овчарника“ е създадената през 2005 г. Пред-
ставлява малка фермерска мандра, в която отглеждат 
предимно стари породи български животни, застрашени от 
изчезване. Фермерската мандра, която предлага на пазара 
създадени по натурални български рецепти продукти, про-
изведени по домашен начин. На изложението потребителите 
се запознаха с тех-ните млечни продукти – сирена, млека, 
масла, сметани и др. 

Във фермата се отглеждат 300 медночервени шуменски 
овце, 70 калоферски дългокосмести кози, 60 родопски 
говеда и 30 каракачански кучета. Отглеждат изключително 
автохтонни породи, като продължително са избирали живот-
ните от района на Родопите, най-вече от Рудозем, Смолян, 
както и от Калоферско и Карловско. Дневната продукция 
на фермата се преработва основно ръчно, но въпреки това 
асортиментът от млечни продукти е сериозен. Правят овче, 
козе, краве кисело и прясно мляко, краве, овче и козе сирене 
(саламурено и свежо), краве масло, кашкавал, обезмаслена 
и пълномаслена сметана и др.

Мандра „Киселово“ също взе участие в изложението. 
Тя носи името на китното добруджанско селце Генерал 
Киселово и наследява 20-годишни традиции. На своя щанд 
мандра „Киселово“ предложи бяло саламурено сирене от 
краве мляко, кисело мляко и крема сирене. От фирмата 
съобщиха, че разполагат със собствена пречиствателна 
станция за очистване на отпадните води, за което използва 
съвременни биотехнологии. Капацитетът на предприятието 
е 20 тона мляко на ден. Във фирмата работят над 50 души, 
ръководени от висококвалифицирани професионалисти. 
Доказателство за това са вече наложените марки на пазара 
„Рупите“, „Киселово“, „Кошарите“, „Чепеларе“.

Мандра Киселово спазват традиционните рецепти, но 
и насърчават технолозите да разработват нови. Следят 
и се съобразяват с промяната на вкусовете, и желанието 
на хората да се хранят здравословно, като създават нови 
продукти с намалено съдържание на сол и мазнини, без 
консерванти.

„Ариел фиш“ ООД – нейните продукти са добре познати 
на българския потребител и присъстват трайно в почти 
всички по-големи магазини и супермаркети в страната. 
Производство им включва богата гама мариновани, пушени, 
веяни, кайзеровани продукти, ароматни рибни филета и 
по-специално – разбити хайвери, с отлично качество и вкус.

Фабриката се намира в с. Въглен, на около 9 км от цен-
търа на гр. Варна. Административните, производствените и 
складовите помещения са изградени върху собствена земя с 
площ 3450 м². Фирмата функционира съгласно действащото 
в Република България законодателство, всички изисквания 
по НАССР стандарт, както и изискванията по Регламент ЕО 
852/2004 и Регламент ЕО 853/2004.

Хората отдавна вече са запознати с ползите от пълно-
ценното включване на рибата в меню си. Нещо повече – в 
най-важните препоръки за храненето в различните въз-
растови групи, рибата заема почетно място. Това е така, 
защото рибата е перфектната комбинация от нисък процент 
мазнини и висок процент белтъчини, което я прави бързо и 
лесно усвояема храна. 

which are threatened by obsolescence. The dairy far is offering 
on the market products produced in the home-made tradition 
by natural Bulgarian recipes. The consumers had the chance 
to get to know their products at the exhibition – various types of 
cheese, milk, butter, cream, etc.  

The farm is breeding 300 copper-red Shumen sheep, 70 
Kalofer long-fur goats, 60 Rhodope beefs and 30 Karakachan 
dogs. They are breeding exclusively autochthonous breeds, and 
they have selected the stock for a long time from the region of 
the Rhodope mountains, mainly form Rudozem, Smolyan, as 
well as from the areas of Kalofer and Karlovo. The daily produce 
of the farm is processed mainly manually but nevertheless the 
assortment of dairy products is impressive. They make sheep, 
goat, cow yoghurt and milk, cow, sheep and goat cheese (brined 
and fresh) cow butter, yellow cheese /kashkaval/, skimmed and 
full-fat cream, etc.

Kiselovo Dairy also took part in the exhibition. It is named 
after the colourful Dobrudzha village of General Kiselovo and 
is the heir of 20-yer-old traditions. Their stand offered white 
brined cheese from cow milk, yoghurt and cream-cheese. The 
company announced they have their own water treatment plant 
for purification of waste water and that they are using modern 
biotechnologies for it. The company capacity is 20 tonnes of milk 
a day. The farm has more than 50 people, managed by highly 
qualified professionals. The evidence thereof are the brands 
already familiar and preferred on the market: Rupite, Kiselovo, 
Kosharite, Chepelare. 

Kiselovo Dairy keeps the traditional recipes but also encour-
ages their technologists to develop new ones. They monitor the 
changes in preferences and take them into account, along with 
the desire of the people to eat healthy food, by creating new 
products with reduced contents of salt and fats, which are also 
preservative-free.

Ariel Fish OOD – their products are famous among Bulgarian 
consumers and are durably present at the stands of almost all 
large stores and supermarkets in the country. Their production 
includes a rich assortment of marinated, smoked, fanned, Kaiser 
products, flavoured fish fillets and particularly mixed caviars with 
excellent quality and taste.

The factory is located in the village of Vaglen, at about 9 km 
form the center of Varna. The administrative, production and 
storage premises are built onto own land with area of 3 450m². 
The company is functioning according to the active legislation 
in the Republic of Bulgaria, all requirements of the standard 
НАССР, as well as the requirements of Regulation EC 852/2004 
and Regulation EC 853/2004.

People have long been aware of the benefits from full inclusion 
of fish in their menu. Moreover, the most important recommen-
dations for nutrition of the different age groups place a special 
emphasis on fish. The reason why – fish is the perfect combi-
nation of low percentage of fat and high percentage of proteins, 
making it an easily and rapidly absorbable meal.  

Florimed  – natural honey products are offering on the local 
market a rich assortment of various types of honey – herb, sun-
flower and lavender honey. Florimed has captured the essence 
of the North-eastern region and the character of the season 
when the honey was yielded. The bee hives are located at a 
place where in spring the bees can gather nectar and pollen from 
snowdrops, herbs, linden and spring flowers, then celebrate the 
summer with lavender, sunflower, clover and thistle. Each jar of 
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„Флоримед – натурални пчелни продукти“ предлагат 
на местния пазар богат асортимент от различни видове 
мед – билков, слънчогледов и лавандулов. Флоримед ула-
вя същността на североизточният регион и характера на 
сезона, в който е добит меда. Пчелните кошери се намират 
на място, където през пролетта пчелите могат да събират 
нектар и цветен прашец от кокичета, билки, липа и пролетни 
цветя, а след това да празнуват лятото с лавандула, слън-
чоглед, детелина и магарешки бодил. Всеки буркан мед на 
Флоримед улавя вкуса на природата в определено място 
и време. Медът е суров, не е пастьоризиран, без примеси, 
без добавки и без прегряванеточно както пчелите го правят. 
Предвид метеорологичните промени – валежи, слънчево 
греене и разбира се времето на цъфтеж, уникалният вкус на 
всяка отделна реколта никога не се повтаря. Най-важното 
Флоримед е уникален, чист и натурален български мед.

През 2021 г. бяха приключени дейностите по два до-
говора за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ. 

Договор №BG06RDNP001-19.126-0003-C01, сключен 
между ДФ „Земеделие“, МИГ „Девня – Аксаково“ и „Цинт 
медиа“ ЕООД проект: „Закупуване на оборудване и тех-
ника за създаване на информационен портал“.

С изпълнението на проектното предложение е закупено 
оборудване и техника за създаване на информационен 
портал и са възложени консултантски услуги за изготвяне на 
бизнес план и подготовка на документи във връзка с подава-
не на заявление за финансово подпома-гане по процедура 
за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.126 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Инвестиционна под-
крепа за неземеделски дейности“. Мониторингът е извършен 
в ИСУН 2020 и съгласуван с бенефициента предвид етапа 
на изпълнение на проектното предложение. В изпълнение 
на дейността бенефициента е закупил настолен компютър 
– 2 бр.; монитор – 2 бр.; лаптоп – 2 бр.; говорители – 2 бр.; 
фотоапарат Nikon D-серия с обектив – 1 бр.; телевизор – 1 
бр.; интернет радио – 1 бр.; непрекъсваемо токозахран-
ващо устройство – 1 бр.; мобилен телефонен апарат – 2 
бр.; външен твърд диск – 5 бр.; „Операционна система: MS 
Windows 10 OEM, 64 bit“ – 4 бр.; „Офис пакет: MS Office“ – 4 
бр. „Adobe: Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe 
InDesign CC, Adobe Premiere Pro CC по 1 бр.; видеокамера 
PANASONIC HC-X1500 – 1 бр.

Резултат от изпълнението на договора за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ е стартиране на инфор-
мационен портал Parallel43: https://parallel43.bg/ 

Договор BG16RFOP002-2.021-0003-C01, сключен между 
Министерство на икономиката, МИГ „Девня – Аксаково“ 
и „Трафикбилд инвест“ ЕООД за проект: „Подобряване 
на конкурентноспособността и развитие на капацитета 
за растеж в фирма „Трафикбилд инвест“ ЕООД, чрез 
закупуване на ново производствено оборудване и 
въвеждане на ИКТ система за управление на бизнеса“

В изпълнение на проектното предложение е закупено 
производствено оборудване за подобряване на производ-
ствения капацитет за растеж, чрез ефективно и ефикасно 
използване на факторите на производство. След проведена 
процедура за избор на изпълнител и сключен договор с Пинк 
Плюс Маркет ЕООД е доставена „Линия за производство на 
бетонови елементи“. Производствената линия се намира на 
определена от бенефициента площадка на която линията 
ще бъде експлоатирана. Линията за производство на бето-
нови елементи може също така да бъде транспортирана до 

honey from Florimed encloses the flavour of nature at a specific 
time and at a specific place. The honey is raw, not pasteurized, 
with no mixtures, no additives or overheating - just exactly as 
the bees make it. In view of the meteorological conditions like 
rainfall, sunlight and of course the time of blossoming, the unique 
taste of each individual yield is never repeated. What is most 
important – Florimed is unique, pure and natural Bulgarian honey.

In 2021 the activities of two agreements for providing 
gratuitous financial aid were completed. 

Agreement No.BG06RDNP001-19.126-0003-C01, entered 
into between SF “Agriculture”, „Zynt Media“ EOOD and 
NGO „MIG Devnya - Aksakovo” for the project: „Purchase 
of equipment and machines for creation of an information 
portal”.

With the performance of the project proposal equipment and 
machinery was purchased for the creation of an information portal 
and consulting services were assigned to prepare a business 
plan and draw up documents in relation to filing an application 
for financial aid under the procedure for selection of project 
proposals BG06RDNP001-19.MIG “Devnya - Aksakovo” – Mea-
sure 6.4 “Investment support for non-agricultural activities”. The 
monitoring was performed in UMIS 2020 and was coordinated 
with beneficiaries in view of the stage of the project performance 
implementation. In implementation of the activity, the beneficiary 
purchased PCs - 2 pieces, Monitor – 2 pieces; speakers – 2 
pieces; photo camera Nikon D-series with lens - 1 pcs.; TV 
set - 1 pcs.; internet radio - 1 pcs.; uninterrupted power-supply 
unit - 1 pcs.; Mobile phone – 2 pcs.; external hard disc - 5 pcs.; 
“Operation system: MS Windows 10 OEM, 64bit”-4 pcs.; “Office 
package: MS Office”-4 pcs.; “Adobe: - Adobe Photoshop CC - 
Adobe Illustrator CC - Adobe InDesign CC - Adobe Premiere 
Pro CC-1 pcs.; video camera PANASONIC HC-X1500-1 pcs.

The result of the implementation of the agreement for provid-
ing gratuitous financial aid is the start of the information portal 
Parallel43: https://parallel43.bg/ 

Agreement BG16RFOP002-2.021-0003-C01, entered into 
between the Ministry of Economics, MIG – Devnya – Aksa-
kovo and Trafficbuild Invest OOD for project: “Improvement 
of the competitiveness and development of the capacity for 
growth in the company “Trafficbuild Invest” EOOD through 
the purchasing of new production equipment and introduc-
tion of an ICT business management system”

In performance of the project proposal production equipment 
was purchased for improvement of the production capacity for 
growth, through effective and efficient use of the production fac-
tors. After the procedure conducted for selection of a contractor 
and an agreement entered into with Pink Plus Market EOOD, 
a Line for Production of Concrete Elements was delivered. The 
production line is located on a site selected by the beneficiary 
where the line will be operated. The production line can also 
be transported to the sites where the concrete elements will be 
installed with the purpose of reducing the costs for transportation 
and the time for implementation on site. The implemented ERP 
business process management system in the organization will 
improve the business processes in the company. The measures 
set forth in the project proposal in relation to information and 
publicity have also been implemented.

NGO “MIG Devnya – Aksakovo” is taking part as a partner in 
the preparation of the transnational project Bulgaria – Romania: 
Discover it! The local wine.
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обекта на които ще бъдат поставени бетоновите елементи 
с цел намаляване на разходите за транспорт и времето за 
изпълнение на обекта. Внедрената ERP система за упра-
вление за бизнес процесите в организацията, с която ще се 
подобрят бизнес процедите на дружеството. Изпълнени са 
и заложените в проектното предложение мерки за инфор-
мация и публичност.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ участва като партньор в под-
готовката на транснационален проект България - Румъния: 
Открий го! Местното вино.

Проектното предложение е изготвено съвместно от три 
местни инициативни групи от България (МИГ „Троян, Април-
ци, Угърчин“, МИГ „Девня – Аксаково“ и МИГ „Перущица – Ро-
допи) и четири местни инициативни групи от Румъния (МИГ 
„Colinele Recasului“, МИГ „Tecuci“, МИГ „Panciu“, МИГ „Napoca 
Porolissum“), като водещ партньор на проекта е МИГ „Napoca 
Porolissum“ от Румъния. За съвместното изпълнение на 
проекта между партньорите е сключено споразумение за 
партньорство. Партньор, координиращ българските местни 
инициативни групи е МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“.

Проект „Открий го! Местното вино“ е входиран с код в 
ИСУН 2020: BG06RDNP001-19.355-0013. Проектно пред-
ложение е изготвено, съгласно изисквания по процедура 
BG06RDNP001-19.355 – Подбор на проектни предложения за 
вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество 
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от Програма за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

С реализацията на проекта се цели популяризиране на 
един от най-древните поминъци по нашите земи, а именно 
винопроизводството. Виното е единствената напитка в 
историята на човечеството, около която се изградила цяла 
културна област. Виното се свързва с множество традиции, 
ритуали, обичаи, които крият корените си в най-дълбоката 
древност. Представянето на отделните страни и региони на 
такава комплексна картина на виното има не само иконо-
мическо измерение, но носи и престиж и разпознаваемост 
(национална и световна) за тях. 

В последните десетилетия на територията на България и 
Румъния отрасълът търпи много динамично позитивно раз-
витие, особено по отношение на качествените показатели 
на произвежданото вино. Развитието на отрасъла води и 
до постоянно увеличение на консумация-та на вино в двете 
страни. Организират се все повече събития, популяризира-
щи виното и културата, свързана с неговото производство, 
дегустация, потребление, колекциониране и т.н. 

Въпреки тези успехи и напредък виното, което се про-
извежда в двете страни, не е широко популярно и трудно 
намира място на международните пазари. Така териториите 
с едни от най-древните традиции във производството и 
консумацията на вино остават извън фокуса на между-
народната общност по отношение на производството и 
консумацията на вино. 

Чрез реализирането на дейностите по проекта се цели 
популяризиране на традициите и културата на винопроиз-
водството, както и самото вино, произвеждано от винарни 
на териториите на местните инициативни групи от България 
и Румъния – партньори по проекта.

The project proposal has been drawn up jointly by three local 
initiative groups (MIG) from Bulgaria (MIG “Troyan, Apriltsi, 
Ugarchin”; MIG “Devnya – Aksakovo”; and MIG “Perushtitsa – 
Rhodope”) and four local initiative groups from Romania (MIG 
“Colinele Recasului“, MIG “Tecuci“, MIG “Panciu“, MIG “Napoca 
Porolissum“), and the leading partner in the project is MIG “:Na-
poca Porolissum“ от Румъния.  A partnership agreement has 
been entered into between the partners in relation to the joint 
performance of the project. The partner coordinating the Bul-
garian local initiative groups is MIG “Troyan, Apriltsi, Ugarchin”.

The project “Discover it! The local wine” has been registered 
with an entry code in UMIS 2020: BG06RDNP001-19.355-0013. 
The project proposal has been drawn up pursuant to the require-
ments of procedure BG06RDNP001-19.355 – Selection of project 
proposals for internal-territorial and trans-border cooperation 
under sub-measure 19.3 “Preparation and performance of activ-
ities for cooperation of local initiatives groups” under measure19 
“Community-driven local development” from the Programme for 
rural area development for the period 2014-2020.

The project implementation is aimed at promoting one of the 
most ancient livelihoods on our lands, namely, viticulture. Wine 
is the only drink in the history of mankind about which a whole 
realm of culture has developed. Wine is related to a multitude 
of traditions, rituals, customs, which are rooted in most ancient 
times. The presentation of the individual countries and regions 
on such a complex picture of wine not only has an economic 
aspect but also brings prestige and distinction (national and 
worldwide) to them.  

During the last few decades, this branch is undergoing quite 
dynamic positive development in Bulgaria and Romania, espe-
cially in terms of the quality parameters of the produced wine. 
The branch development leads to permanent increase of the 
consumption of wine in the two countries. More and more events 
are organized that promote wine and the culture related to its 
production, degustation, consumption, collection, etc.  

In spite of this success and progress the wine produced in the 
two countries is not widely popular and it is difficult for it to find 
a place on the international markets. Thus, the territories with 
the most ancient traditions in wine production and consumption 
remain outside the focus of attention of the international com-
munity with respect to the wine production and consumption. 

Through the implementation of the activities under the project 
the goal is to promote the traditions and culture of wine growing, 
as well as the wine itself, produced by wineries on the territories of 
the local initiative groups from Bulgaria and Romania – partners 
in the project.
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