
áðîé 2, 2019 ã., 

Гостуваха ни 3 местни 
инициативни групи от Полша

Tри полски Местни инициативни 
групи – Асоциация Między Wisłą a 
Kampinosem, Асоциация на Местна 

инициативна група Krajna Złotowska 
и Асоциация на Местна инициативна 
група Beskid Gorlicki осъществиха 

работно посещение на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ в периода 
05.06 – 09.06.2019 година.
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Посещението бе свързано с изпълне-
нието на техен проект за сътрудничест-
во „Област на възможности за местно 
развитие на марката МИГ“ по подмярка 
19.3 „Подготовка и изпълнение на дей-
ности за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мярка 19 „Во-
дено от общностите местно развитие”.

По време на петдневната си визита, 
колегите от Полша посетиха обекти 
на територията на МИГ „Девня – Акса-

ково“, финансирани по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 
г., местни забележителности и памет-
ници на културата.

Споделен бе теоретичен и практи-
чески опит, демонстрирани бяха добри 
практики с цел по-успешно действащи 
местни инициативни групи.

Сред посетените обекти, финанси-
рани по Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 г. бяха:

• Читалище „Самообразование 2006“ 
Община Аксаково, чрез изпълнение на 
проект по мярка 321: Основни услуги за 
населението и икономиката в селските 
райони е извършен основен ремонт, 
реконструкция и пристрояване на сгра-
дата на читалището.

• Детска площадка в гр. Аксаково - 
благоустроена и озеленена по мярка 
322: Обновяване и развитие на насе-
лените места.
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• „Винарска изба – Варна“, с. Ге-
нерал Кантарджиево  -  Обектът е 
получил   финансиране по Мярка 
123 „Добавяне на стойност към зе-
меделски и горски продукти“ и чрез 
неговото реализиране е постиг-
нато подобрение на енергийното 

потребление във винарската изба 
и е подобрена конкурентоспособ-
ността си, посредством използване 
на преимуществата от близостта 
до икономиката на областен град и 
близките курорти. Инвестицията на 
проекта включва полагане на изола-

ция и обшивка на 20 броя винарски 
съдове и закупуване на 14 нови съда 
оборудвани с изолация.

Гостите от Полша имаха възмож-
ност да разгледат избата и да се 
запознаят с технологията на произ-
водство на винени напитки.
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• Център за изложения „Произ-
ведено на наша територия“ в село 
Климентово – създадена е туристи-
ческа инфраструктура за запазване 

и развитие на културните традиции 
и осигуряване на възможности 
за представяне и експониране на 
местното природно и културно на-

следство. Това е сграда в облика, 
на която е заложена концепцията 
на българската възрожденска 
култура.
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Полската група остана възхитена 
от природните и културни забеле-
жителности и мероприятия, които 

посети на територията на общините 
Девня и Аксаково: Побити камъни, 
Аладжа манастир, Музей на мозай-

ките в гр. Девня, Девненските извори, 
както и  античен фестивал „Марци-
анопол – животът в древния град“.



6 БРОЙ 2
2019 г. НОВИНИ6 БРОЙ 1

2019 г.

На основание чл. 26, 
ал. 4 от Закона за упра-
вление на средствата от 
Европейските структурни 
и инвестиционни фон-
дове,. СНЦ „МИГ „Девня 
- Аксаково“ публикува за 
обществено обсъждане 
проект на Обява, Условия 
за кандидатстване и Ус-
ловия за изпълнение по 
мярка 3.2.2 „Инвестиции в 
обраование и заетост“ от 
Стратегията за Водено 
от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ 
Девня - Аксаково“.

 Коментари и предложе-
ния по документацията 
могат да бъдат предста-
вени до 20.06.2019 г. на 
електронния  адрес: mig_
da@abv.bg .

Целите на 
процедурата за 
безвъзмездна 

финансова помощ са:
Реализацията на мярка 

3.2.2. „Инвестиции в об-
разование и заетост“ има 
за цел и е насочена към 
решаването на пробле-
мите на пазара на труда 
за тези младежи, за които 
ниското образование, а и 
свързаната с това липса 
на професионална ква-
лификация и умения, са 
сред основните причини 
за невъзможността да 
намерят работа. Пречки-
те, породени от нивото на 
образованието, ще бъдат 
идентифицирани при съ-
ставяне на индивидуал-
ния профил на всеки мла-
деж с неговите силни и 
слаби страни, след което 
ще му бъде предоставена 

възможност за включва-
не в подходящ вид обу-
чение, включително и на 
работното място (чираку-
ване), както и подкрепящи 
услуги или интегриране в 
подходящ вид заетост. В 
резултат от комплексния 
интегриран подход тези 
лица ще придобият зна-
ния и умения, адекватни 
на търсените на пазара 
на труда.

Целта на настоящата 
процедура е решаването 
на проблемите на пазара 
на труда за тези младежи, 
за които ниското образо-
вание, а и свързаната с 
това липса на професио-
нална квалификация и 
умения, са сред основни-
те причини за невъзмож-
ността да намерят рабо-
та. Ниското образование 
и липсата на образование 
и/или квалификация, как-
то и липсата на профе-
сионален опит, възпре-
пятстват работодателите 
да наемат млади хора, 
особено продължително 
безработни. Нискоквали-
фицираните младежи са 
неконкурентоспособни на 
пазара на труда и са сред 
първите освобождавани 
от работа в условията на 
несигурна икономическа 
среда. Целевите групи по 
процедурата са търсещи 
работа безработни мла-
дежи на възраст от 15 до 
29 г. вкл. с основна или 
по-ниска образователна 
степен. Изпълнението на 
процедурата ще спомог-
не за улесняването на 
наемането на безработни 

Публично обсъждане по Мярка 3.2.2. 
„Инвестиции в образование и заетост“ 
от СВОМР на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“

лица, които ще получат 
нов шанс за работа, нови 
или усъвършенствани 
професионални знания 
и умения, придобити на 
работното място, както 
и придобиването на про-
фесионална квалифи-
кация. Натрупването на 
ценен професионален 
опит и възможностите за 
продължителна заетост 
на всички обхванати без-
работни, ще помогнат за 
по-успешната им реали-
зация на пазара на труда 
в дългосрочен план.

Процедурата 
съответства 
на следните 

инвестиционни 
приоритети и 

специфични цели от 
Оперативна програма 

„Развитие на 
човешките ресурси“ 

2014-2020 г:
Приоритетна oс 1 „По-

добряване на достъпа до 
заетост и качеството на 
работните места“

Инвестиционен при-
оритет № 3: Устойчиво 
интегриране на пазара 
на труда на младите хора 
(ЕСФ), в частност тези, 
които не са ангажирани 
с трудова дейност, обра-
зование или обучение, 
включително младите 
хора, изложени на риск 
от социално изключване, 
и младите хора от мар-
гинализирани общности, 
включително чрез при-
лагане на гаранцията за 
младежта.

Специфична цел 2: 
Увеличаване броя на 
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безработните младежи 
извън образование или 
обучение на възраст до 
29 г. (вкл.) с основна или 
по-ниска образователна 
степен, които са завър-
шили обучение или са 
включени в заетост.

Процедурата за предос-
тавяне на безвъзмездна 
помощ е в съответствие 
с Приоритет 3: „Насърча-
ване на социалното при-
общаване , намаляване 
на бедността и по-добря-
ване жизнената и бизнес 
средата“, Специфична 
цел: 3.2: „Подобряване 
на образователното рав-
нище“ от Стратегията за 
Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня - Аксаково“.

Процедурата за без-
възмездна финансова 
помощ се реализира с 
финансовата подкрепа 
на Европейския Социа-
лен Фонд чрез приноса 
на ОПРЧР за Водено от 
общностите местно раз-
витие.

Процедурата е във 
връзка с изпълнението 
на Приоритетна oс 1 „По-
добряване на достъпа 
до заетост и качеството 
на работните места“, Ин-

МИГ „Девня-Аксаково“ кан-
д и д атс т в а  п о  п р о це д у р а 
BG06RDNP001-19.085 „Подбор 
на проектни предложения за 
подготвителни дейности за 
вътрешнотериториално и тран-
снационално сътрудничество 
по подмярка 19.3 „Подготов-
ка и изпълнение на дейности 
за сътрудничество на местни 
инициативни групи“ от мяр-
ка 19 „Водено от общности-
те местно развитие” от ПРСР 
2014 - 2020 г. Наименованието 
на Проектното предложениe: 

„Транснационално сътрудни-
чество за креативен туризъм в 
селските райони“, предмет на 
подготвителната мярка търси 
възможности да популяризира 
потенциала за креативен ту-
ризъм на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и подкрепи 
неговото развитие. Привлича-
нето на партньори от страната 
и от страните членки на ЕС, за 
реализиране на проект по мярка 
19.3 „Подготовка и изпълнение 
на дейности за сътрудничество 
на местни инициативни групи“ от 

мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от ПРСР 2014-
2020 г. ще даде възможност за 
обмен на опит и знания в тази 
сфера, както и потенциал за 
осъществяване на съвместни 
дейности, свързани с креа-
тивния туризъм. Потенциални 
партньори, заявили интерес за 
съвместно изпълнение на про-
екта са  Местна инициативна 
група „Възход- Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия“ и чуждестран-
ната Местна инициативна група 
„Гуадалтеба“ от Испания.

Предстоящи дейности

вестиционен приоритет 
№ 3: „Устойчиво интегри-
ране на пазара на труда 
на младите хора (ЕСФ), 
в частност тези, които не 
са ангажирани с трудова 
дейност, образование 
или обучение, включител-
но младите хора, изложе-
ни на риск от социално 
изключване, и младите 
хора от маргинализирани 
общности, включително 
чрез прилагане на гаран-
цията за младежта“ на ОП 
„Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г.

Проектите ще се изпъл-
няват на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“, 
включваща 26 населени 
места, както следва:

Община Девня  - гр. Де-
вня, с. Кипра, с. Падина.

Община Аксаково - гр. 
Аксаково; гр. Игнатиево; 
с. Ботево; с. Водица; с. 
Въглен; с. Генерал Кан-
тарджиево; с. Доброглед; 
с. Долище; с. Засмяно; с. 
Зорница; с. Изворско; с. 
Кичево; с. Климентово; 
с. Крумово; с. Куманово; 
с. Любен Каравелово; с. 
Новаково; с. Орешак; с. 
Осеново; с. Припек; с. 
Радево; с. Слънчево; с. 
Яребична.

Дейностите, които 
ще получат подкрепа, 

включват:
1. Предоставяне на по-

среднически услуги на 
пазара на труда, органи-
зация на трудови борси и 
други подкрепящи услуги 
за заетост;

2. Професионално ин-
формиране и консултира-
не; психологическо под-
помагане;

3. Предоставяне на обу-
чение след регистрация 
като безработно лице; 

4. Осигуряване на въз-
можност за заетост на 
обучените по проекта 
лица от целевата група 
по ПК/КК, в т.ч. обучение 
по време на работа (чи-
ракуване) и стажуване, 
след регистрация като 
безработно лице.

5. Популяризиране и на-
сърчаване стартирането 
и развитието на самостоя-
телна стопанска дейност 
и предприемачество;

6. Подпомагане разра-
ботването на бизнес идеи 
и насочване към финан-
сиращи програми за стар-
тиращи предприемачи, в 
т.ч. по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-
2020.
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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.
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