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СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – 
АКСАКОВО“

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

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

Политиката за развитие на селските райони 
е част от Общата селскостопанска политика 
(ОСП) на ЕС с нарастващо значение през го-
дините. Тя поощрява устойчивото развитие в 
селските райони на Европа и е насочена към 
решаване на икономически, социални и еко-
логични проблеми в различните територии. 
Повече от половината от населението на ЕС 
живее в селски райони, които обхващат 90% 
от територията на ЕС.

ЛИДЕР е новаторски подход в рамките на 
политиката на ЕС за развитие на селските 
райони, който се прилага индивидуално във 
всяка страна членка. Наименованието на ЛИ-
ДЕР умело съчетава смисъла на думата от 
английски език „водачество” със същинския 
смисъл на интегрирана връзка между дей-
ностите за развитие на дадена територия от 
селските райони в Европа.

Основната идея на ЛИДЕР подхода като част 
от политиката за развитие на селските райони 
се основава на разбирането, че поради разно-
образието на селските райони в Европа, стра-
тегиите за развитие са много по-ефективни и 
ефикасни, ако се решават и прилагат на мест-
но ниво от местните участници, придружени от 
ясни и прозрачни процедури, подпомагани от 
местни обществени екипи и разпространяващи 
добрите практики.

СНЦ  „МИГ „Девня –Аксаково“ е регистри-
рано през 2010 г. и представлява форма на 
публично-частно партньорство със задължи-
телно участие на общините Девня и Аксаково, 
съгласно решения на Общинските съвети, 
представители на бизнеса и неправителстве-
ния сектор. Сдружението се управлява от 
Управителен съвет състоящ се от 5 члена и се 
представлява от Председателят на Управител-
ния съвет.  Участието на публичните власти в 
управителните органи на МИГ е 49%. Предсе-
дател на Управителния съвет на Сдружение-
то е Свилен Янчев Шитов – кмет на Община 
Девня, а заместник-председател е кметът на 
Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов.

През програмния период 2007-2013 г. СНЦ  
„МИГ „Девня –Аксаково“ реализира Стратегия 
за местно развитие, финансирана по Програ-

 „LAG DEVNYA – AKSAKOVO“ 
NON-GOVERMENTAL 

ORGANIZATION
Strategic objectives: Achieving sustainable 

development of the area and improving the 
quality of life by activating its own potential.

Development оn the territory of LAG 
Devnya - Aksakovo NGO, through LEADER 
and CLLD

The Rural Development Policy is part of the 
EU’s Common Agricultural Policy (CAP) of 
increasing importance over the years. It pro-
motes sustainable development in rural Europe 
and is aimed at solving economic, social and 
environmental problems in the various territo-
ries. More than half of the EU population lives 
in rural areas, covering 90% of EU territory.

LEADER is an innovative approach in the 
framework of EU Rural Development Policy, 
applied individually in each Member State. The 
name LEADER skillfully combines the meaning 
of the word “leadership” with the true meaning 
of an integrated link between rural development 
activities in Europe.

LEADER’s approach principal idea, as part 
of the Rural Development Policy, is based on 
the understanding that, due to the diversity of 
rural areas in Europe, development strategies 
are much more effective and efficient if they are 
chosen and implemented locally by local partic-
ipants, accompanied by clear and transparent 
procedures, supported by local community 
teams and disseminating best practices.

LAG Devnya-Aksakovo is registered in 2010 
and is a form of public-private partnership with 
obligatory participation of the municipalities of 
Devnya and Aksakovo, in accordance with the 
decisions of the Municipal Councils, business 
representatives and the non-governmental 
sector. The Organization is managed by a Man-
agement Board consisting of 5 members and is 
represented by the Chairman of the Manage-
ment Board. The public participation in LAG 
governing bodies is 49%. Svilen Yanchev Shi-
tov - Mayor of Devnya Municipality is Chairman 
of the Board of Directors of the Organization, 
and the Mayor of Aksakovo Municipality - Eng. 
Atanas Stoilov, is Deputy Chairman.

For the 2007-2013 programming period, LAG 
Devnya-Aksakovo has implemented a Local 
Development Strategy financed by the Rural 
Development Program under Grant Agreement 
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мата за развитие на селските райони, по си-
лата 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 отваряне-
то на осем покани за набиране на проектни 
предложения. В рамките на обявените покани 
са постъпили 37 проектни предложения. След 
извършена оценка са одобрени 26 проектни 
предложения, а останалите 11 са отхвърлени 
или оттеглени от вносителите им. Реализира-
ните проекти по мерки от Стратегията за мест-
но развитие на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ за 
програмен период 2007-2013 г. са както следва:

• Мярка 121 „Модернизация на земеделските 
стопанства“ - одобрени и изпълнени са шест 
проекта, като общата сума на разплатените 
средства по мярката са 355 326,34 лева;

• Мярка 123 „Добавяне на стойност към земе-
делски и горски продукти“ - одобрен и изпъл-
нен е един проект, стойността на разплатените 
средства по мярката са 143 480,80 лева;

• Мярка 223 „Първоначално залесяване на 
неземеделски земи“  - одобрени и изпълнени 
са три проекта, като общата стойност на раз-
платените средства по мярката са:  216 601,28 
лева.;

• Мярка 311 „Разнообразяване към неземе-
делски дейности“ - одобрен и изпълнен е един 
проект, стойността на разплатените средства 
по мярката са 66 943, 83 лева;

• Мярка 312 „Подкрепа за създаване и раз-
витие на микропредприятия“ - одобрени и из-
пълнени са пет проекта, като общата стойност 
на разплатените средства по мярката са  552 
231,28 лева.;

• Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“ - одобрени и изпълнение са два про-
екта, като общата стойност на разплатените 
средства по мярката са 234 692,16 лева.;

• Мярка 321 „ Основни услуги за населението 
и икономиката в селските райони“ - одобрен 
е един проект, стойността на разплатените 
средства по мярката са 88 128,02 лева;

• Мярка 322 „Обновяване и развитие на на-
селените места“ - одобрени и изпълнение са 
два проекта, като стойността на разплатените 
средства по мярката са  366 473,79 лева.

Отворени са осем покани за набиране на 
проектни предложения, като са подадени общо 
37 предложения. Сдружението е одобрило 26 
от тях , които са финансирани от Държавен 
фонд „Земеделие“ – Разплащателната аген-
ция. Стойността на сключените договори е 2 
994 691,85 лева. Изпълнението на Стратеги-

No. РД50-148 / 13 October 2011, with a total 
value of BGN 3 059 993,82.

The implementation of Agreement No. РД50-
148/13 October 2011 starts in 2012 with the 
opening of eight calls for project proposals. 
A total of 37 project proposals are submitted. 
Following evaluation, 26 project proposals are 
approved and the remaining 11 rejected or 
withdrawn by the applicants. For the program-
ming period 2007-2013 LAG Devnya-Aksakovo 
NGO has realized the following projects under 
measures from the Local Development Strat-
egy:

• Measure 121 “Modernization of agricultural 
holdings” - six projects аre approved and imple-
mented, with total amount of funds paid under 
the measure of BGN 355 326,34;

• Measure 123 “Adding value to agricultural 
and forestry products” – one project is ap-
proved and implemented, the value of the funds 
paid under the measure is BGN 143 480,80;

• Measure 223 “Initial afforestation of non-ag-
ricultural land” - three projects were approved 
and implemented, with total amount of funds 
paid under the measure of BGN 216,601.28;

• Measure 311 “Diversification into non-ag-
ricultural activities” - one project is approved 
and implemented, with total amount of funds 
paid under the measure of BGN 66 943, 83;

• Measure 312 “Support for creation and 
development of micro-enterprises” - five proj-
ects are approved and implemented, with total 
amount of funds paid under the measure of 
BGN 552 231,28;

• Measure 313 “Promotion of tourist activities” 
- two projects are approved and implementa-
tion, with total amount of funds paid under the 
measure of BGN 234 692,16;

• Measure 321 “Basic services for the econ-
omy and rural population” - one project is ap-
proved, with total amount of funds paid under 
the measure of BGN 88 128,02;

• Measure 322 “Urban renewal and develop-
ment” - two projects are approved and imple-
mented, with total amount of funds paid under 
the measure of BGN 366 473,79.

Eight calls for proposals are opened, with a 
total of 37 project proposals submitted. The 
Organization approves 26 of them, which are 
funded by the State Fund Agriculture - the 
Paying Agency. The value of the agreements 
signed totals up to BGN 2 994 691,85. The 
implementation of the Strategy in terms of 
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ята по отношение стойността на сключените 
договори спрямо стойността на заложените 
в стратегията финансови средства е 97,87%. 
Най-голяма част от финансирането е по мер-
ки 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 сключените договори по 
тази мярка е в размер на 1 163 549, лв.

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

За целия период са реализирани 21 обуче-
ния 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 обучи-
телни посещения – в Италия, Франция и Фин-
ландия. 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 подпо-
могнат успешната реализация 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 
Управителният съвет, екипът по управление на 
Стратегията, бенефициентите изпълняващи 
проекти по Стратегията осигуриха успешно 
приключване на първия програмен период за 
„МИГ Девня – Аксаково“.

value of agreements signed compared to val-
ue of the financial resources in the strategy 
is 97,87%. Most of the funding comes from 
measures aimed at improving the quality of 
life. The largest number of beneficiaries is in 
the implementation of measure 312 “Support 
for creation and development of micro enter-
prises”, with a value of agreements signed 
amounting to BGN 1 163 549.

In parallel with the implementation of the 
Strategy, through the implementation of the 
approved projects, a number of activities have 
been carried out to increase the social activity 
of the local community.

21 trainings have been carried out during 
the whole period, upgrading the knowledge 
of 292 people -  representatives of the LAG’s 
governing bodies, the Strategy Management 
Team and local leaders. Three training visits 
are carried out - in Italy, France and Finland, 
allowing the representatives of the LAG’s 
governing bodies, the Strategy’s management 
team and the local leaders to exchange knowl-
edge and experience with local action groups.

7 studies on various topics have been con-
ducted on the territory with the single purpose 
- to support the successful implementation of 
the Strategy.

848 local business representatives, NGOs 
and municipalities are consulted on issues 
related to the implementation of the Strategy, 
the implementation of the Rural Development 
Program 2007-2013 and the preparation of 
project proposals.

The efforts of the LAG managing bodies - 
the General Assembly and the Management 
Board, the Strategy Management Team, the 
beneficiaries implementing the Strategy proj-
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Този успех ни дава увереност да продължим 
усилията си за по-успешно развитие на на-
шата територия и през настоящия програмен 
период.

Местното развитие в рамките на подхода 
ЛИДЕР в периода 2014–2020 г. Е популярно под 
названието “Водено от общностите местно раз-
витие” (ВОМР). То се извършва чрез интегри-
рани и многосекторни стратегии за Воденото 
от общностите местно развитие, основани на 
характеристиките на района и разработени въз 
основа на местните потребности, потенциал и 
включващи иновативни характеристики.

Съгласно приоритетна област 6 (б) от Регла-
мент 1305 основната цел на ВОМР е стимули-
ране на местното развитие в селските райони.

Съгласно Договор №РД 50-206/07.12.2015 г. 
СНЦ  „МИГ Девня – Аксаково“ бе одобрена да 
подготви Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие за новия програмен период 
в изпълнение на подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от Програ-
мата за развитие на селските райони /ПРСР/ 
за периода 2014-2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски земедел-
ски фонд за развитие на селските райони  /
ЕЗФРСР/.

Със Заповед №РД09-720/26.09.2016г. на 
Министъра на земеделието и храните, Стра-
тегията за Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) на СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“ 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 финансирани проекти на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез 
Програмата за развитие на селските райо-
ни за периода 2014-2020 г., финансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони, Оперативна програма 
„Иновации 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.

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

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

ects have ensured the successful completion 
of the first programming period for LAG Devnya 
- Aksakovo.

The success gives us the confidence to con-
tinue our efforts to further develop our territory 
during the current programming period.

Local Development within the Leader Ap-
proach for 2014-2020 is known by the name 
of Community-led Local Development (CLLD). 
It is implemented through integrated and 
multi-sectoral strategies for community-led lo-
cal development, based on the characteristics 
of the area and developed on the basis of local 
needs, potential and incorporating innovative 
features.

According to Priority Area 6 (b) of Regulation 
1305, the main objective of CLLD is to stimulate 
local development in rural areas.

Pursuant to Agreement No РД 50-206/7 De-
cember 2015, LAG Devnya - Aksakovo NPC 
is approved to prepare a Community-led Local 
Development Strategy for the new program-
ming period in implementation of sub-measure 
19.1 “Aid for preparatory activities” of measure 
19 “Community-led local development” by the 
Rural Development Program / RDP / 2014-
2020, co-financed by the European Union 
through the European Agricultural Fund for 
Rural Development /EAFRD/.

The Community-led Local Development 
Strategy (CLLD) of LAG Devnya - Aksakovo 
NGO is approved with Order No. РД09-720 
/ 26 September 2016 of the Minister of Agri-
culture and Food, for the 2014-2020 program-
ming period. Agreement No РД 50-185 / 29 
November 2016 is signed to implement the 
Community-led Local Development Strategy.

According to the financial plan of the ap-
proved Community-led Local Development 
Strategy, projects on the territory of LAG Devn-
ya-Aksakovo will be funded through the Rural 
Development Program 2014-2020, financed by 
the European Agricultural Fund for Rural Devel-
opment, the Operational Program “Innovation 
and Competitiveness” 2014-2020, financed 
by the European Regional Development Fund 
and the Human Resources Development Op-
erational Program 2014-2020, financed by the 
European Social Fund.

The maximum amount of total public con-
tribution in the CLLD Strategy’s financial 
plan for implementation of projects is up 
to BGN 6 363 000, 00 provided by:
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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 кон-
курентоспособност“ 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 ресурси“ 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 Стра-
тегията за Водено от общностите местно раз-
витие СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ стартира 
прием на проектни предложения в началото 
на 2018 г.  Отворени са девет покани за прием 
на проектни предложения, покриващи всич-
ки програми включени в Споразумението за 
изпълнение на Стратегията за ВОМР – Про-
грамата за развитие на селските райони за 
периода 2014- 2020 г., Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020 г. и Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. В рамките 
на обявените покани са постъпили 33 проект-
ни предложения. След извършена оценка на 
постъпилите проектни предложения СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ е  одобрила 25 проектни 

• Rural Development Program for the 
period 2014-2020 up to BGN 2 933 000, 
whereas:

BGN 2 639 700 financed by the European 
Agricultural Fund for Rural Development.

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

• Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” 2014-2020 up to BGN 1 
950 000, whereas:

BGN 1 657 000 financed by the European 
Regional Development Fund;

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

• Human Resources Development Oper-
ational Program 2014-2020 up to BGN 1 
480 000, whereas:

BGN 1 258 000 financed by the European 
Social Fund;

BGN 222,000 co-financed by the budget of 
the Republic of Bulgaria.

In response to the objectives set out in the 
Community-led Local Development Strategy, 
LAG Devnya - Aksakovo NGO has started 
accepting project proposals in early 2018. 
Nine calls for project proposals have been 
opened covering all programs included in the 
CLLD Strategy Implementation Agreement 
- Rural Development Program 2014-2020, 
Operational Program Innovation and Compet-
itiveness 2014-2020 and Human Resources 
Development Operational Program 2014-2020. 
33 projects proposals are received within the 
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предложения, а останалите 8 са отхвърлени 
или оттеглени от вносителите им. 

След извършени проверки от УО и Държавен 
фонд „Земеделие“ за спазване на процедурата 
за подбор на проекти от МИГ „Девня – Акса-
ково“ са сключени тристранни договори със 
следните кандидати:

• Административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Опе-
ративна програма „Иновации и конкурентос-
пособност“ 2014 – 2020 г.,  сключен между УО 
на ОПИК,  „Попчев стоун дизайн“ ЕООД и СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“ за проект: „Mодернизи-
ране 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“;

• Административен договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014 – 2020 г.,  сключен между 
УО на ОПИК, „НОРД“ АД и СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ за проект: „Подобряване на про-
изводствения капацитет и управлението на 
бизнес процесите в „НОРД“ АД;

• Административен договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014 – 2020 г.,  сключен между 
УО на ОПИК, „Трафикбилд“ ЕООД и СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ за проект: „Подобряване 
на конкурентоспособността и развитие на 
капацитета за растеж в фирма „Трафикбилд“ 
ЕООД, чрез закупуване на ново производстве-
но оборудване и въвеждане на ИКТ система 
за управление на бизнеса“.

• Административен договор за предоста-
вяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014 – 2020 г.,  сключен меж-
ду УО на ОПИК, „Модул“ ЕООД и СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“  за проект: „Разработване 
на уеб-базиран иновативен софтуер за резер-
виране и отдаване на автомобили под наем и 
менажиране на автопарк с възможност за ав-
тономно наемане и връщане на автомобилите 
на избрана от клиента локация“;

• Административен договор №BG06RDNP001-
19.042-0001-C01/2019 за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ по програмата 
за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г., финансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските 
райони, сключен между Държавен фонд „Зе-
меделие“, Община Аксаково и СНЦ „МИГ Де-
вня – Аксаково“ за проект: „Административна 

so-announced calls. Following evaluation, LAG 
Devnya - Aksakovo NGO approves 25 project 
proposals and the remaining 8 have been ei-
ther rejected or withdrawn by the applicants.

Following the selection procedure compli-
ance inspections performed by the MA and 
the State Fund Agriculture, LAG Devnya - Ak-
sakovo NGO signs tri-party agreements with 
the following applicants:

• Administrative Grant Funding Agreement 
under Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” 2014 - 2020, signed between 
the MA of OPIC, Popchev Stone Design Ltd. 
and LAG Devnya – Aksakovo NGO on the 
project: “Modernization of the production pro-
cess, increase of the production capacity and 
the export of Popchev Stone Design Ltd., by 
purchasing new equipment for the structure in 
Slanchevo village”;

• Administrative Grant Funding Agreement 
under Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” 2014 - 2020, signed be-
tween the MA of OPIC, NORD AD and LAG 
Devnya - Aksakovo on the project: “Production 
Capacity and Business Process Management 
Improvement at NORD AD;

• Administrative Grant Funding Agreement 
under Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” 2014 - 2020, signed be-
tween the MA of OPIC, Trafficbuild Ltd. and 
LAG Devnya – Aksakovo NGO on the project: 
“Competitiveness Improvement and Growth 
Capacity Development of Trafficbuild Ltd. by 
purchasing new production equipment and 
introduction of an ICT business management 
system.

• Administrative Grant Funding Agreement 
under Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” 2014 - 2020, signed between 
the MA of OPIC, Modul Ltd. LAG Devnya – 
Aksakovo NGO on the project: “Innovative 
Web Based Software Development for flett 
management and car rental and booking with 
the possibility of autonomous rental and return 
to a location chosen by the customer”;

• Administrative Grant Funding Agreement 
No BG06RDNP001-19.042-0001-C01 / 2019 
under the Rural Development Program 2014-
2020, financed by the European Agricultural 
Fund for Rural Development, signed between 
the State Fund Agriculture, Aksakovo Munic-
ipality and LAG Devnya - Aksakovo NGO on 
the project:” Administrative Building - Town 
Hall with Community Center in the village of 
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сграда - кметство с читалище в с. Доброглед, 
община Аксаково“;

• Административен договор №BG06RDNP001-
19.042-0005-C01/2019г./ за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програма-
та за развитие на селските райони за периода 
2014-2020 г., финансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските 
райони, сключен между Държавен фонд „Зе-
меделие“ Община Девня  и СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ за проект: „Подобряване на енер-
гийната ефективност на сграда за обществено 
хранене в община Девня“.

Във връзка с проведени процедури за подбор 
на проектни предложения по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. и приключила 
оценка на постъпилите проектни предложения 
предстои сключване на още 4 договора за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова помощ 
за следните процедури:

• BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксако-
во“ - „Въвеждане на междусекторни услуги в 
общността“

• BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Акса-
ково“ - „Инвестиции в образование и заетост“

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ получи Запове-
ди от УО на ОП „Развитие на човешките ресур-
си“ 2014-2020 г. за одобряване на оценителните 
доклади от работата на комисията за подбор 
на проектни предложения по горепосочените 
процедури, а кандидатите – покана да предос-
тавят изискуемите документи преди сключване 
на договор.

По заложените в Стратегията 13 мерки сме 
отворили процедури  за прием по 11 мерки. 
Проведени са общо 14 оценителни сесии. По-
стъпили са 33 проектни предложения, три от 
които са оттеглени. Оценени са общо 30 про-
ектни предложения, 25 от които са одобрени, 
а 5 са отхвърлени.

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

• Европейски фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“ – 1 245 520 лева, които 
представляват 64% от предвидения бюджет.

• Европейски земеделски фонд за развитие 
на селските райони, чрез „Програма за разви-
тие на селските райони“ 2014-2020 – 2 089 801 
лева, които представляват 71% от предвиде-
ния бюджет.

• Европейски социален фонд чрез оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 - 994 607 лева, които представляват 
67 % от предвидения бюджет.

В изпълнение на Стратегията за Водено от 

Dobrogled, Aksakovo Municipality”;
• Administrative Grant Funding Agreement 

No BG06RDNP001-19.042-0005-C01 / 2019 
under the Rural Development Program for the 
period 2014-2020, financed by the European 
Agricultural Fund for Rural Development, 
signed between the State Agricultural Fund 
of Devnya Municipality and LAG Devnya – 
Aksakovo NGO on the project: “Improving the 
Energy Efficiency of a Public Catering Building 
in Devnya Municipality”.

As a result of already completed and evalu-
ated selection procedures of project proposals 
under the Human Resources Development 
Operational Program 2014-2020, 4 more grant 
agreements are to be signed:

• BG05M9OP001-2.078 LAG Devnya - Ak-
sakovo - Introduction of Intersectoral Services 
in the Community

• BG05M9OP001-1.082 LAG Devnya - Ak-
sakovo - Investment in Education and Em-
ployment

LAG Devnya - Aksakovo NGO receives Or-
ders from the MA of HRD OP 2014-2020 for 
approval of the evaluation reports on the Proj-
ect Selection Committee work under the above 
procedures, and the applicants are invited to 
submit the required documents prior to signing 
an agreement.

We have opened admission procedures for 
11 measures out of the 13 set out in the Strat-
egy. A total of 14 evaluation sessions are held. 
33 project proposals have been submitted, 
three of which have been withdrawn. A total 
of 30 project proposals are evaluated, 25 of 
which are approved and 5 rejected.

With the approved project proposals we 
have managed to receive funding through the 
following funds: 

• European Regional Development Fund 
through Operational Program “Innovation and 
Competitiveness” - BGN 1 245 520, represent-
ing 64% of the foreseen budget.

• European Agricultural Fund for Rural De-
velopment, through the Rural Development 
Program 2014-2020 - BGN 2 089 801, repre-
senting 71% of the foreseen budget.

• European Social Fund through “Human Re-
sources Development” OP 2014-2020 – BGN 
994 607, representing 67% of the foreseen 
budget.

In pursuance of the Community-led Local 
Development Strategy of LAG Devnya-Ak-
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общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ сдружението 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 раз-
ходи 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 2014-2020г. за 2019г. реализираните 
дейности и съответно извършените разходи 
за управление на Стратегията са по следните 
направления: 

Проведени са три двудневни обучения за 
местни лидери и за уязвими групи и застра-
шени от бедност целеви групи, включително 
роми, свързани с подготовка, изпълнение 
и отчитане на проекти и други, свързани с 
популяризиране на стратегията за ВОМР и 
прилагане на подхода:

• „Подготовка и изпълнение на проектни 
предложения по мерки от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирани от 
ЕСФ, чрез Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г.“.

• „Подкрепа на предприемачеството на тери-
торията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

• „Възможности за финансиране на проект-
ни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа инфраструктура“ и мярка 
8.1 „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финан-
сирани по ПРСР за периода 2014-2020 г., със 
финансовата подкрепа на ЕЗФРСР“   

Във връзка със стартиране на процедури за 
прием на проектни предложения по Оператив-
на програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ орга-
низира и проведе еднодневни информационни 
срещи на следните теми:

- „Процедура чрез подбор на проектни пред-
ложения BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - „Инвестиции в образование и 
заетост“ .

- „Процедура чрез подбор на проектни пред-
ложения BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня 
– Аксаково“ – „Въвеждане на междусекторни 
услуги в общността“.

Изготвени и разпространени на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ са редица инфор-

sakovo NGO, the Organization implements 
activities under sub-measure 19.4 “Ongoing 
costs and promotion of the Community-led 
Local Development Strategy” of measure 19 
“Community-led Local Development” of the 
Program on Rural Development 2014-2020.

In pursuance of sub-measure 19.4 “Ongoing 
costs and promotion of the Community-led 
Local Development Strategy” of measure 19 
“Community-led Local Development” of the 
Rural Development Program 2014-2020 for 
2019 the implemented activities and the cor-
responding expenses for management of the 
Strategy are in the following directions:

Three two days trainings for local leaders, 
vulnerable and poverty target groups are 
conducted, including Romani people, related 
to project preparation, implementation and 
reporting, and others related to the promotion 
of the CLLD strategy and the application of 
the approach:

• “Preparation and implementation of project 
proposals for measures under the Communi-
ty-led LAG Devnya-Aksakovo Community-led 
Local Development Strategy funded by the 
ESF through Operational Program Human 
Resources Development 2014-2020.”

• “Supporting Entrepreneurship on the terri-
tory of the LLG Devnya - Aksakovo NPC.

• “Opportunities for financing project propos-
als under measure 7.5” Investments for public 
use in recreation, tourist infrastructure “and 
measure 8.1” Afforestation and maintenance 
“of the Devnya-Aksakovo LAG Strategy for 
Financing under the RDP 2014- 2020, with the 
financial support of the EAFRD”.

LAG Devnya - Aksakovo NGO has organized 
and held one-day information meetings related 
to the launching of the project proposals admis-
sion procedures under the Human Resources 
Development Operational Program 2014-2020, 
on the following topics:

- “Project Proposals Selection Procedure 
BG05M9OP001-1.082 LAG Devnya - Aksako-
vo - Investment in education and employment.”

- “Procedure for the selection of project 
proposals BG05M9OP001-2.078 Devnya - 
Aksakovo LAG - Introduction of intersectoral 
services in the community”.

A number of information materials have been 
prepared and distributed on the territory of LAG 
Devnya - Aksakovo: Bulletins - 6 bulletins have 
been prepared and printed with a circulation 
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мационни 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 спи-
сание; Публикации - във връзка с обявяване на 
приеми на проектни предложения, във връзка 
с провеждането през 2019 г. на обучения и 
информационни срещи са направени са девет 
публикации в регионални и местни вестници

Изготвени са два анализа: „Проучване и ана-
лиз на  територията: „Квалификация и умения 
адекватни за пазара на труда на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ и „Проучване и ана-
лиз на  територията: „Социалното изключване 
на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и 
възможни интервенции“.

Работни срещи и обмен 
на добри практики:

Подходът Лидер/ВОМР е инструмент, който 
работи добре в различни условия и видове 
райони, като по този начин приспособява 
воденето на политика в селските райони към 
огромните различия в нуждите на селските 
райони. 

Ценността на „Лидер“ проличава от множе-
ството стойностни проекти, подпомогнати в по-
следните години, които имат реално влияние 
върху всекидневния живот на хората, живеещи 
в селските райони. Примерите, посочени тук, 
дават представа за разнообразието и твор-
ческия характер на стратегиите за развитие 
на селските райони, въведени от МИГ в раз-
лични региони на Европа. Те също показват, 
че МИГ са използвали добре възможностите, 
предоставени им от подхода „Лидер“/ВОМР, 
за сътрудничество на регионално, национално 
и европейско равнище, както и да създават 
връзки, за да споделят опит и добри практики.

Обмяната на опит и добри практики дава 
възможност на МИГ „Девня – Аксаково“ да 
почерпи опит, знания, идеи, които колегите 
им от ЕС са натрупали, както и възможност 
да споделят своя опит и добри практики. Об-
мяната на опит е средство за ефективното 
и качествено изпълнение  на стратегиите на 
местно ниво и по този начин за изпълнението 
на целите заложени в подхода Лидер/ВОМР. 
След сключване на договора за изпълнение 
на Стратегия за водено от общностите мест-
но развитие СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е 
осъществила следните работни срещи с цел 
обмяна на опит и добри практики:

Работна среща в LAS “Barje z zaledjem”, 
Словения, за обмен на опит и добри прак-

of 150 copies each. Newsletters with informa-
tion on the overall activities of LAG Devnya 
- Aksakovo; Full-color information magazine; 
Publications - nine publications in regional 
and local newspapers have announced the 
project proposals admission and the conduct 
of training and information meetings in 2019.

Two analyzes have been prepared: “Territori-
al study and analysis: “Qualification and skills 
meeting the needs of the labor market on the 
territory of LAG Devnya - Aksakovo and “Ter-
ritorial study and analysis: “Social exclusion on 
the territory of LAG Devnya - Aksakovo and 
possible interventions.”

Workshops and exchange 
of good practices:

The Leader/CLLD approach is a tool that 
works well in different conditions and types of 
regions, thus adapting rural policymaking to 
the huge variation in rural needs.

Leader’s value is evident from the many 
valuable projects supported in recent years 
that have had a real impact on the daily lives 
of people living in rural areas. The examples 
stated herein give an idea of   the diversity and 
creativity of rural development strategies intro-
duced by LAG in different regions of Europe. 
They also show that LAG has made a good 
use of the opportunities offered by the Leader 
/ CLLD approach in terms of cooperation at 
regional, national and European level, build-
ing connections and sharing experiences and 
good practices.

The exchange of experience and good prac-
tices enables LAG Devnya - Aksakovo to draw 
on the experience, knowledge, ideas their 
EU counterparts have gained, and to share 
its experience and good practices. The ex-
change of experience is a tool for effective and 
qualitative implementation of local strategies, 
thus fulfilling the goals set out in the Leader / 
CLLD approach. Following the signing of the 
Agreement for the implementation of the Com-
munity-led Local Development Strategy, LAG 
Devnya-Aksakovo NGO has held the following 
workshops to exchange experience and good 
practices:

LAS “Barje z zaledjem” Workshop - Slo-
venia for exchange of experience and good 
practices, period of visit: from 08/11/2017 to 
12/11/2017

Visited sites funded by LAS Barje z zaledjem:
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тики, период на посещение: 08.11.2017 г. до 
12.11.2017 г.

Посетени обекти, финансирани чрез LAS 
“Barje z zaledjem”:

• Къща музей на най-големия словенски писа-
тел и общественик Ivan Cankar, в град Vrhnika.

• Посещение на пазар за местни производи-
тели в град Vrhnika.

• Основното училище, детска площадка и 
детска градина в центъра на гр. Vrhnika.

• Посещение на Замъка на граф Благай в 
Polhov Gradec  В замъка е представена мест-
ната култура и традиции свързани с живота на 
граф Благай, най-вече откритата и именувана 
на него роза „Дафне Благаяна“ и създадените 
във връзка с нея местни продукти.

Работна среща в LAG Cserhatalja, Унгария, 
за обмен на опит и добри практики,  период на 
посещението от 04.09.2018 г. до 08.09.2018 г. 

Посетени обекти, финансирани чрез LAG 
Cserhatalja:

• в с. Козард –Hizsnyai, интегриран проект, 
финансиран по Лидер + и ЛИДЕР 2007-2013 г. 
Проектът съчетава къща за гости с 6 стаи, от-
глеждане на пчелни семейства и производство 
и пакетиране на мед;

• в град Пасто – Agro-Bodi Garden Machinery 
Centre. Микропредприятие, извършващо тър-
говия с градинска техника, като работи под 
франчайз с компанията Husqvarna. 

• В с. Козард - Регионален екологичен демон-
страционен и обучителен център-финланд-
ско-унгарски проект на ЛИДЕР за транснацио-
нално сътрудничество; 

• В с. Козард - Социален център и музей 
с исторически и занаятчийски експонати от 
областта. 

• Град Пасто – църквата Szt. Lőrinc. Проектът 
включва реновация на църквата, цялостно 
пребоядисване и смяна на дограма, ремонт на 
покрива, озеленяване и подобряване на външ-
ния вид на около църковното пространство.

• В гр. Егри - комплексна инвестиция Corona. 
Обектът включва предприятие за производ-
ство, консервиране и продажба на гъби, ви-
нарска изба и балнеологичен център.

• В гр. Варсани - Форум за лечебни растения;
• Среща с кмета на с. Козард и проджект 

мениджъра на LAG Cserhatalja.
• Работна среща в офиса на LAG Cserhatalja. 

• House Museum of the greatest Slovenian 
writer and publicist Ivan Cankar, in the town 
of Vrhnika.

• A visit to a market for local producers in the 
town of Vrhnika.

• The elementary school, playground and 
kindergarten in the center of Vrhnika.

• Visit to the Blagaj Castle in Polhov Gradec. 
The castle presents the local culture and tra-
ditions related to the life of Count Blagaj, but 
mostly the Daphne Blagayana Rose discov-
ered here and named after the count and all 
local rose products.

LAG Cserhatalja Workshop - Hungary, for 
exchange of experience and good practices, 
period of visit: from 04/09/2018 to 08/09/2018 

Visited sites funded by LAG Cserhatalja:
• Kozard-Hizsnyai village, an integrated proj-

ect funded by Leader+ and Leader 2007-2013. 
The project combines a guest house with 6 
rooms, beekeeping and honey production and 
packaging;

• Town of Pasto - Agro-Bodi Garden Machin-
ery Center. This micro-enterprise sells garden 
equipment working working as a Franchise of 
the Husqvarna company.

• Kozard village - Regional Environmental 
Demonstration and Training Center-Finn-
ish-Hungarian Leader project for transnational 
cooperation;

• Kozard Village - Social Center and Museum 
with historical and handicraft exhibits from the 
area.

• Town of Pasto – The Szt. Lőrinc Church. 
The project includes church renovation - com-
plete repainting and replacement of window 
frames, roof repair, landscaping and improve-
ment of the appearance of the surrounding 
church space.

• City of Egri - Corona Complex Investment. 
The facility includes a mushroom production, 
canning and sales facility, a wine cellar and a 
balneological center.

• In Varsani - Forum for Medicinal Plants;
• Meeting with the mayor of Kozard village 

and LAG Cserhatalja Project Manager.
• Workshop at the LAG Cserhatalja office.



13

Работна среща в GAL NUOVO FIOR D’OLIVI, 
Италия, за обмен на опит и добри практики, 
период на посещението от 07.07.2019 г. до 
10.07.2019 г.

Посетени обекти:
• В гр. Терлици -  фестивал на „Голямата 

смокиня и лятната храна – Mingo Tauro“, орга-
низиран от GAL Nuovo Fior d’Olivi и кооператив 
„Cooperativa Agricultura Progresso“ и община 
Терлици;

• В гр. Битонто - Masseria Didattica Lama Balice, 
който е  Образователен център и оперативен 
офис на МИГ Nuovo Fior d’Olivi;

• Среща с председателя на GAL „Luoghi del 
Mito“ - г-н Рафаеле Игнаци.

• Посещение на туристически обекти и пътеки 
в гр. Латерца, финансирани от  GAL „Luoghi 
del Mito“ .

• Посещение на ферма за магарета – Masseria 
„La valle degli asini“, гр. Латерца;

• Посещение на традиционно ателие за про-
изводство на керамика - D’aniello Ceramiche;

• Посещение на фабрика за производство на 
брашно и различни зърнени продукти – Molino 
Bongermino;

• Работна среща в офиса на GAL Nuovo Fior 
d’Olivi с екипа на МИГ-а, както и с представите-
ли на МИГ Prietenia Mures-Harghita -  Румъния.

ТРАНСНАЦИОНАЛНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Във връзка с предоставената възможност 
на местните инициативни групи за подготовка 
и изпълнение на проектни предложения за 
вътрешнотериториално и транснационално 
сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка 
и изпълнение на дейности за сътрудничество 

GAL NUOVO FIOR D’OLIVI Workshop - 
Italy, for exchange of experience and good 
practices, period of visit: from 07/07/2019 to 
10/07/2019

Visited sites:
• Terlizzi - the Big Fig and Summer Food 

Festival - Mingo Tauro, organized by GAL 
Nuovo Fior d’Olivi the Cooperativa Agricultura 
Progresso and the municipality of Terlizzi;

• Bitonto - Masseria Didattica Lama Balice  - 
LAG Nuovo Fior d’Olivi Education Center and 
Operations Office;

• Meeting with the President of GAL “Luoghi 
del Mito” - Mr Raffaele Ignatius.

• Visit to tourist sites and trails in the town of 
Laterza, funded by the GAL “Luoghi del Mito”.

• Visit to a donkey farm - Masseria “La valle 
degli asini”, Laterza;

• Visit to a traditional ceramics production 
studio - D’aniello Ceramiche;

• Visit to a flour and cereal factory - Molino 
Bongermino;

• Workshop at the GAL Nuovo Fior d’Olivi 
office with the LAG team and LAG Prietenia 
Mures-Harghita representatives - Romania.

TRANSNATIONAL 
COOPERATION

Taking advantage of the opportunity given to 
the local action groups to prepare and imple-
ment project proposals for intra-territorial and 
transnational cooperation under sub-measure 
19.3 “Preparation and implementation of co-
operative activities of Local Action Groups” 
of measure 19 “Community-led Local Devel-



14

на местни инициативни групи“ от мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020 г. МИГ „Девня - Аксаково“ формули-
ра идея за изпълнение на проект за трансна-
ционално сътрудничество. Целта да развием 
подходящи форми на туризъм на територията 
на МИГ-а е заложена още в предходния про-
грамен период.

Проектното предложение: „Транснационално 
сътрудничество за креативен туризъм в сел-
ските райони“ е одобрено и е подписан договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №РД50-54/09.09.2019 г. Основната цел 
е да бъдат  привлечени партньори за реали-
зиране на проект по мярка 19.3 „Подготовка и 
изпълнение на дейности за сътрудничество на 
местни инициативни групи“, чрез който да про-
мотира възможностите за креативен туризъм 
на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.

Креативният (творческият) туризъм е съ-
временна форма на културно-познавателен 
туризъм,  удовлетворяващ  потребностите  и  
желанията  на  потребителите  от  изучаване  и 
откриване на нови и непознати места, култури 
и хора. Притежава значителен потенциал за 
промяна и разнообразяване на традиционните 
и стандартните видове туризъм. Креативният 
туризъм насърчава социалното и културното 
развите, стимулира местната икономика.

Развитието на туризма и свързаните с него 
сектори ще повиши жизнения стандарт на те-
риторията и качеството на живот, ще създаде 
условия за хора изпаднали в състояние на 
социално изключване да участват пълноценно 
в социалния и културния живот на общността.

opment” within the Rural Development OP 
2014-2020, we have formulated an idea for the 
implementation of a transnational cooperation 
project. The goal of developing suitable forms 
of tourism on LAG’s territory has been set in 
the previous programming period.

The “Transnational cooperation for creative 
tourism in rural areas” project proposal is 
approved and a Grant Funding Agreement 
№РД50-54 / 9 September 2019 is signed. 
The main objective is to attract partners for 
the implementation of a project under measure 
19.3 “Preparation and implementation of co-
operative activities of Local Action Groups” to 
help us promote the opportunities for creative 
tourism on the territory of LAG Devnya - Ak-
sakovo LAG.

Creative (Art) tourism is a contemporary form 
of cultural and cognitive tourism that meets the 
needs and desires of consumers to explore and 
discover new and unfamiliar places, cultures 
and people. It has considerable potential to 
change and diversify traditional and standard 
types of tourism. Creative tourism promotes 
social and cultural development and stimulates 
the local economy.

Tourism development and the sectors related 
thereto shall increase the standard of living of 
the territory and the quality of life, shall create 
conditions for people who are in a state of so-
cial exclusion to participate fully in the social 
and cultural life of the community.
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