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МИГ „Девня - Аксаково“ отчита 
изпълнението на Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие през 2018 г.

МИГ „ Девня – Аксакво“ организира през месец декември две еднодневни конференции, в гр. Аксаково и гр. Девня. 
Целта на конференциите бе да запознае местната общност със степента на изпълнение на стартиралите приеми 
по мерки от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“, с предстоящите приеми по мерки от СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“, 
както и с изпълнените дейности за популяризиране на стратегията за ВОМР.
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1. Процедури по Оперативна про-
грама „ Иновации и конкурентоспо-
собност“ 2014-2020 г.

• Процедура BG16RFOP002-1.006 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Подкрепа 
за внедряване на иновации в пред-
приятията“ – Активна.

Дата на обявяване: 30.05.2018 г.
В рамките на първи краен срок за 

кандидатстване – 30.06.2018 г. няма 
постъпили проектни предложения. В 
рамките на втори краен срок за канди-
датстване – 30.09.2018 г. е постъпило 
едно проектно предложение. Към 
настоящият момент няма одобрени 
проекти по процедурата в рамките 
на двата крайни срока за кандидат-
стване. Разполагемият бюджет по 
процедурата е 800 000,00 лв.

• Процедура BG16RFOP002-2.021 
МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капа-
цитет за растеж на МСП“ – При-
ключила.

Дата на обявяване: 30.05.2018 г.
В рамките на първи краен срок – 

30.06.2018 г.  и в рамките на втори 
краен срок – 30.09.2018 г. са подаде-
ни общо три проектни предложения, 
които са одобрени от Управляващият 
орган на Оперативна програма „Ино-
вации и конкурентоспособност“.

Разполагемият бюджет по процеду-
рата е 800 000,00 лв. С финансиране-
то на трите проекта по процедурата 
ще бъде усвоена част от бюджета в 
размер на 799 488,00 лв. Остатъчния 
финансов ресурс по мярката е 512,00 
лева.

2. Процедури по Програма за 
развитие на селските райони 2014-
2020 г.

• BG06RDNP001-19.042 МИГ „Девня 
– Аксаково“ - Инвестиции в създаване-
то, подобряването или разширяването 
на всички видове  малка  по  мащаби  

Изпълнение на приеми по 
мерки от СВОМР през 2018 г:

е 
№

И м е  н а 
кандидата

Наименование на про-
екта

Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансира-
не на кандидата

1 Общ и н а 
Аксаково

Административна сгра-
да - кметство с читалище 
в с. Доброглед, община 
Аксаково

165 713,51 100% 165 713,51 100% 0.00 0%

2. С д р у -
ж е н и е 
„ Н а р о д н о 
читалище 
Яребична 
2007“

Ремонт и реконструкция 
на съществуващо чита-
лище в УПИ V-1, кв. 11, 
по плана на с. Яребична, 
община Аксаково“

Проектното предложение е оттеглено от кандидата

Общ размер на БФП за периода на прием 
в лева

165 713,51 100% 165 713,51 100% 0.00 0%

Таблица 1

инфраструктура“ – Приключила.
В рамките на първи краен срок – 

23.08.2018 г. са подадени две проектни 
предложения, със следните параме-
три: (Виж Таблица 1)

Проект „Административна сграда - 
кметство с читалище в с. Доброглед, 
община Аксаково“ е одобрен за фи-
нансиране от МИГ „Девня-Аксаково“.

В рамките на втори краен срок – 
30.09.2018 г. са подадени пет проектни 
предложения, които са одобрени за 
финансиране от МИГ „Девня-Аксако-
во“. (Виж Таблица 2)

С финансирането на проектите 
ще бъде усвоен пълният размер на 
бюджета, който е в размер на 780 
000,00 лв.

• Процедура BG06RDNP001-19.044 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Изграждане 
на ИКТ  инфраструктура в общинските 
административни сгради – Приклю-
чила.

В рамките на първи краен срок – 
23.08.2018 г. няма подадени проектни 
предложения, а в рамките на втори 
краен срок – 30.09.2018 г. са подаде-
ни две проектни предложения. (Виж 
Таблица 3).

Разполагемият бюджет по процеду-
рата е 310 000,00 лв. С финансирането 
на проектите ще бъдат усвоени 309 
984,18 лв. от бюджета. Остатъчния 
финансов ресурс по процедурата е 
5,82 лева.

• Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.093 
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопан-
ства“ – Активна 

Дата на обявяване – 30.10.2018 г.
Процедурата е с два крайни срока 

за кандидатстване:
Първи краен срок за подаване на 

проектните предложения: 02.12.2018г., 
23.59 часа

Втори краен срок за подаване на 
проектните предложения 31.12.2018г., 
17.00 часа

Разполагемият бюджет по процеду-
рата е е 453 000,00 лв.

В рамките на първи краен срок са 
подадени три проектни предложения, 
като размера на заявената безвъзмез-
дна финансова помощ е в размер на 
231 134,98 лв.

Остатъчния финансов ресурс за 
прием на проектни предложения по 
втори краен срок на процедурата е в 
размер на 221 865,02 лв.

• Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.126 
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности – Активна

 Дата на обявяване – 30.10.2018 г.
Процедурата е с два крайни срока 

за кандидатстване:
Начален срок за подаване на про-

ектните предложения: 30.10.2018 г.
Първи краен срок за подаване на 

проектните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори краен срок за подаване на 
проектните предложения 31.12.2018 
г., 17.00 часа.

Разполагемият бюджет по процеду-
рата е 750 000,00 лв.

В рамките на първи краен срок са 
подадени три проектни предложения, 
като размера на заявената безвъзмез-
дна финансова помощ е в размер на 
616 921,96 лв.

Остатъчния финансов ресурс за 
прием на проектни предложения по 
втори краен срок на процедурата е в 
размер на 133 078,04 лв.

• Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.043 
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 
„Проучване и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
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№ И м е  н а 
кандидата

Наименование на 
проекта

Общо допустими 
разходи

Общ размер на БФП 
в лв.

Съфинансиране на 
кандидата

1 Общ и н а 
Девня

„Подобряване на енер-
гийната ефективност на 
административна сграда 
(бивше пълномощни -
чество) в община Девня“

69 095,14 100% 69 095,14 100% 0.00 0%

2 Общ и н а 
Девня

„Подобряване на енер-
гийната ефективност на 
сграда за обществено 
хранене в община Девня“

157 524,00 100% 157 524,00 100% 0.00 0%

3 С д р у -
жение НЧ 
„Христо Бо-
тев – 1927

„Подобряване на енер-
гийната ефективност на 
сграда НЧ „Христо Ботев 
– 1927“ в община Девня”

213 440,35 100% 163 380,86 100% 50 059,49 100%

4 С д р у -
ж е н и е 
„ Н а р о д н о 
читалище 
Яребична 
2007“

„Ремонт и реконструк-
ция на съществуващо 
читалище в УПИ V-1, кв. 
11, по плана на с. Яреб-
ична, община Аксаково“

146 647.42 100% 146 647.42 100% 0.00 0%

5 Общ и н а 
Аксаково

„Основен ремонт, ре-
конструкция, преустрой-
ство и промяна предназ-
начението на съществу-
ваща фурна в сграда за 
обществено обслужване 
в УПИ III „за обществено 
обслужване“, кв.20 по 
плана на с. Долище, об-
щина Аксаково“

167 700,10 100% 77 639,07 100% 90 061,03 100%

Общ размер на БФП за периода на прием 
в лева

754 407,01 100% 614 286,49 100% 140 120,52 100%

Таблица 2

№ И м е  н а 
кандидата

Наименование на 
проекта

Общо допустими 
разходи

Общ размер на 
БФП в лв.

Съфинансиране 
на кандидата

1 Община 
Аксаково

„Из гра ж дане на 
ИКТ инфраструктура 
в сградата на общин-
ска администрация 
– Аксаково“

154 984,18 100% 154 984,18 100% 0.00 0%

2 Община 
Девня

„Из гра ж дане на 
структурна комуни-
кационна система в 
сградата на община 
Девня“

210 690.38 100% 155 000,00 100% 55 690.38 100%

Общ размер на БФП за периода на прием 
в лева

309 984,18 100%

Таблица 3
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добряване на културното и природно 
наследство на селата“ - Активна

Процедурата e с два крайни срока 
за кандидатстване

Дата на обявяване: 29.10.2018г.
Разполагемият бюджет по процеду-

рата е 100 000,00 лв. 
Процедурата е с два крайни срока 

за кандидатстване:
Първи краен срок за подаване на 

проекните предложения 09.12.2018г., 
17.00 часа

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 14.01.2019г., 
17.00 часа.

В рамките на първи краен срок за 
прием няма подадени проектни пред-
ложения.

Остатъчния финансов ресурс за 
прием на проектни предложения по 
втори краен срок на процедурата е в 
размер на 100 000,00 лв.

II. ПЛАНИРАНИ ПРИЕМИ НА МЕРКИ 
ОТ СВОМР ПРЕЗ 2019 Г.

• Мярка 1.1.1.„Подкрепа за внедря-
ване на иновации в предприятия-
та“:

Планиран прием: м. януари – м. 
февруари 2019 г. 

Бюджет по процедурата 800 000,00 
лв.

• Мярка 1.1.2 „Подкрепа на пред-
приемачеството“:

Планиран прием – м. януари- м. 
февруари.

 Бюджет по процедурата 350 000,00 
лв.

• Мярка 4.2 „Инвестиции в пре-
работка/маркетинг на селскосто-
пански продукти“ : 

Планиран прием: м. март – м. април 
2019 г. 

Бюджет по процедурата 300 000,00 
лв.

• Мярка 7.5 „Инвестиции за пуб-
лично ползване в инфраструктура 
за отдих, туристическа инфра-
структура“:

Планиран прием : м. март – м. април 
2019 г.

Бюджет по процедурата 170 000,00 
лв.

• Мярка 7.6 „Проучвания и инвес-
тиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и по-добряване 
на културното и природното на-
следство на селата“:

Планиран прием : м. януари 2019 г.
Бюджет по процедурата: 100 000,00 

лв.
• Мярка 8.1 „Залесяване и под-

дръжка“:
Планиран прием: м. март – м. април 

2019 г.
Бюджет по процедурата 70 000,00 

лв.
• Мярка 3.2.1 „Въвеждане на меж-

дусекторни услуги в общността “
Планиран прием: м. април- м. май 

2019 г.
Бюджет по процедурата 480 000,00 

лв.
• Мярка 3.2.2 „Инвестиции в об-

разование и заетост“
Планиран прием: м. април – м. май 

2019 г.
Бюджет по процедурата 1 000 

000,00 лв.
III. Изпълнени дейности за по-

пуляризиране на стратегията за 
ВОМР на територията на нейното 
изпълнение:

1. Извършени са проучвания и ана-
лиз по следните теми:

• Проучване и анализ на терито-
рията: „Възможности на стопанския 
сектор от територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ за развитие към неземе-
делски икономически дейности“.

• Проучване и анализ на терито-
рията: „Анализ на възможностите за 
развитие на чувствителните сектори 
в земеделието на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“.

2. Дейности за популяризиране, 
информиране и публичност:

• Публикации – във връзка с обя-
вяване на приеми на проектни пред-
ложения, във връзка с провеждането 
през 2018 г. на обучения, информа-
ционни срещи и конференции са на-
правени са дванадесет публикации в 
Регионални и местни вестници.

• Бюлетини – подготвени и отпечата-
ни са 6 броя на бюлетини с тираж на 
всеки от 150 бр. Бюлетините включват 
информация за цялостната дейност 
на МИГ „Девня – Аксаково“;

• Изработeни са два броя банери;
• Изработени са рекламни мате-

риали за популяризиране дейността 
на МИГ-а: визитки, безжични мишки, 
термос, чанти за лаптоп, тефтери, хи-
микали, календари, дигитален насто-
лен часовник с аларма, термометър и 
хидрометър, тобрички;

• Изработени са две обяснителни 
табели, съгласно Единен наръчник 
на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуни-
кация 2014 – 2020г. за популяризиране 
на МИГ – табелите са монтирани на 
видно място в сградите на Община 
Аксаково и Община Девня.

• Поддържане на интернет страни-
цата на МИГ-а – информацията на 
сайта се актуализира ежедневно.

3. Дейности за организиране на 
обучения, семинари и информа-
ционни срещи за местни лидери и 
за уязвими групи и застрашени от 
бедност целеви групи, включително 
роми, свързани с подготовка, из-
пълнение и отчитане на проекти и 
други, свързани с популяризиране на 
стратегията за ВОМР и прилагане 
на подхода:

• Организирани и проведени обуче-

ния в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ 
№6, лекционната зала на Център за 
подкрепа на личностно развитие, на 
следните теми:

- „Възможности за реализиране на 
проектни предложения към Страте-
гията за ВОМР на МИГ „Девня – Ак-
саково“, финансирани от Европейски 
фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма “Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.“. 
Обучението е осъществено на дата 
06.08.2018 г. ;

- „Възможности за разработване и 
внедряване на иновации от предпри-
емачеството на територията на „МИГ 
„Девня – Аксаково“, чрез финансиране 
по мерки от СВОМР“. Обучението е 
осъществено на дата 07.08.2018 г. ;

- „Възможностите за развитие на би-
ологично земеделие чрез изпълнение 
на проекти, финансирани по мерки от 
Стратегията за водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“. Обучението е осъществено 
на дата 25.10.2018 г.;

- „Подобряване достъпа до соци-
ални услуги за различни уязвими 
групи, социално изолирани или в риск 
от социална изолация, чрез мерки 
от Стратегията за ВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“, финансирани от 
Европейския социален фонд, чрез 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г.“. 
Обучението е осъществено на дата 
26.10.2018 г.;

- „Състояние на нестопанския сек-
тор от територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“, опит в изпълнението 
на европейски проекти и нагласи за 
получаване на БФП, чрез СВОМР“. 
Обучението е осъществено на дата 
23.11.2018 г.;

- „Възможности на стопанския сек-
тор от територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ за развитие към незе-
меделски икономически дейности“. 
Обучението е осъществено на дата 
27.11.2018 г.;

• Организирани и проведени ед-
нодневни срещи/мероприятия в гр. 
Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6, лек-
ционната зала на Център за подкрепа 
на личностно развитие, на следните 
теми:

- „Представяне на мярка 4.1 „Инвес-
тиции в земеделски стопанства“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“. Информационната среща 
е проведена на 23.10.2018 г.;

- „Представяне на мярка 6.4 „Инвес-
тиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Инфор-
мационната среща е проведена на 
24.10.2018 г.
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МИГ „Девня - Аксаково“ 
Ви желае весела Коледа и 

щастлива Нова 2019 година!
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


