
 

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

 

По протокол №25 от 25.11.2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава, чл.26, ал.1 от Закона за Управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и във връзка с 
чл.42, ал.1 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г. за 
определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Управителният съвет на СНЦ 
МИГ „Девня – Аксаково“, одобрява документите определящи условията за 
кандидатстване и условията за изпълнение на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, в изпълнение на подхода Водено 
от общностите местно развитие по Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“. 

2. Управителният съвет на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, възлага на 
Изпълнителният директор да изпрати одобрените документи за съгласуване на 
УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и 
на Министерство на финансите. 

Гласували:        „ЗА“: 5 

                           „ПРОТИВ“: 0 

        „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 1 от дневния ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа. 

 

По протокол №1 от 14.01.2020 г. 

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково и в 
изпълнение на задълженията си по реда на чл. 42, ал. 3 от Постановление № 161 
на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., 
Управителният съвет утвърждава документите по чл.26, ал.1 от ЗУСЕСИФ по 
процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията, финансирана чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, в изпълнение на 
подхода Водено от общностите местно развитие по Мярка 1.1.1. „Подкрепа за 



внедряване на иновации в предприятията“ от СВОМР на „МИГ Девня – Аксаково“, 
в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената Стратегия за 
ВОМР, в съответствие с указанията на УО. 

2. Управителният съвет възлага на Председателя да предприеме 
необходимите действия за стартиране на BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – 
Аксаково - Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията за 
прием на проектни предложения по мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ от Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

Гласували:      „ЗА“: 5 

        „ПРОТИВ“: 0 

    „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0 

По т. 1 от дневният ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа 

 


