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2. Списък на съкращенията, включени в доклада (ако е приложимо); 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони; 

МИГ – Местна инициативна група; 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие; 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие; 

СМР – Стратегия за местно развитие; 

ИГРП – Индикативна годишна работна програма; 

3. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите от 

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Изпълнението на заложените приоритетни области в Стратегията за водено от общностите местно развитие 

несъмнено оказват своето въздействие върху групите/секторите от заинтересовани лица на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. През отчетния период голяма част от средствата по мерки от стратегията са 

договорирани или са одобрени от МИГ и очакват да бъде извършена последваща оценка от страна на ДФ 

„Земеделие“. По включените в стратегията тринадесет мерки са проведени 19 приема на проектни 

предложения. 

В края на 2020г. в изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково стартира две процедури за подбор на проектни предложения. Тъй като приемът на проектни 

предложения е проведен в края на годината, оценката на постъпилите проекти е извършена в началото на 

2021г. 

Съгласно одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие със Споразумение №РД50-

185/29.11.2016 г., идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ Девня – Аксаково са: 

земеделски производители, микропредприятия, малки и средни предприятия, читалища, местните 

поделения на вероизповеданията, Община Девня, Община Аксаково, НПО,  местни малцинствени групи. 

От таблицата е видно, че с реализацията на приеми по мерки от стратегията МИГ „Девня – Аксаково“ е 

успяла да обхване голяма част от заинтересованите страни на територията си. 
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№ 

по 

Ред 

Мярка от 

Стратегията за 

ВОМР на СНЦ 

„МИГ Девня – 

Аксаково“ 

Допустими 

кандидати 

Постъпили 

проектни 

предложен

ия 

Стойност на 

проектните 

предложения/ 

БФП 

Сключени 

договори/ 

БФП 

Статус на 

проектните 

предложения 

1. 4.1 „Инвестиции 

в земеделски 

стопанства“ 

1.Земеделски 

стопани; 

2.Признати 

групи 

производители и 

признати 

организации на 

производители 

на 

земеделски 

продукти  

3. За 

подпомагане 

само за проекти 

за колективни 

инвестиции 

могат да 

кандидатстват и 

юридически 

лица, 

регистрирани по 

Търговския 

закон и/или 

Закона за 

кооперациите, 

които включват 

най-малко 6 

лица и са извън 

посочените в т.1 

и т.2. 

4 462 186,00 лева/ 

249 923,98 лева 

254 618,51 

лева/ 

146 139,98 

лева 

По мярката са 

подадени 

четири 

проектни 

предложения, 

които МИГ 

„Девня – 

Аксаково“ е 

одобрила. 

Сключени са 

два договора  

за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ. 

Получен е 

отказ за 

финансиране 

от ДФ 

„Земеделие“ на 

едно проектно 

предложение. 

След 

подписване на 

договор за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ 

бенефициент е 

подал 

заявление за 

прекратяване 

на ДБФП. 

2. 6.4 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

Земеделски 

стопани или 

микро 

предприятия, 

регистрирани 

като еднолични 

търговци или 

юридически 

лица по 

Търговския 

закон, Закона за 

кооперациите 

или Закона за 

вероизповедания

6 1 670 116,22 

лева/                                

1 252 587,17 лева 

571 732,10 

лева/ 

418 322,65 

лева 

Подадени са 

шест проектни 

предложения, 

от които МИГ 

„Девня – 

Аксаково“ е 

одобрила 4 

проекта. Едно 

проектно 

предложение е 

оттеглено от 

кандидата, а 

едно е 

отхвърлено от 
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та, физически 

лица 

регистрирани по 

Закона за 

занаятите 

МИГ. 

Сключени са 

три договора за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 

финансова 

помощ. 

3. 7.2 „Инвестиции 

в създаването, 

подобряването 

или 

разширяването 

на всички видове 

малка по мащаби 

инфраструктура“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

Читалища 

 

7 1 066 767,94 

лева/ 

780 000,00 лева 

636 082,05 

лева 

По мярката са 

постъпили 7 

проектни 

предложения. 

МИГ „Девня – 

Аксаково“ е 

одобрила шест 

проектни 

предложение. 

Сключени са  

пет договора за 

предоставяне 

на БФП, едно 

проектно 

предложение е 

с отказ за 

финансиране 

от ДФ 

„Земеделие“ и 

едно проектно 

предложение е 

оттеглено от 

кандидата.         

С Решение 

№51/19/2/7.2/2/

00026/04/01 на 

Зам. 

Изпълнителния 

директор на 

ДФ 

„Земеделие“ е 

прекратен 

договор 

BG06RDNP001

-19.042-0005-

C01. 

4. 7.5. „Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструктура 

за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

Общини в 

селските райони; 

Юридически 

лица с 

нестопанска цел. 

1 390 917, 22 лева/ 

169 970, 81 лева 

141 642,36 

лева 

По мярката е 

подадено едно 

проектно 

предложение, 

което е 

одобрено от 

МИГ и ДФ 

„Земеделие“. 

Сключен е 

договор за 

предоставяне 

на 

безвъзмездна 
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финансова 

помощ. 

5. 3.1.1. 

„Изграждане на 

ИКТ 

инфраструктура 

в общинските 

административн

и сгради“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

2 365 674,56 лева/ 

309 984,18 лева 

282 471,66 

лева 

По мярката са 

подадени две 

проектни 

предложения, 

които МИГ 

„Девня – 

Аксаково“ и 

ДФ 

„Земеделие“ 

одобряват. 

Сключени са 

два договора за 

предоставяне 

на БФП. 

6. 3.2.1. 

„Въвеждане на 

междусекторни 

услуги в 

общността “ 

Доставчици на 

социални услуги;

  

Доставчици на 

здравни услуги. 

2 479 939,04 лева 

 

479 755,02 

лева 

По мярката са 

постъпили две 

проектни 

предложения, 

които МИГ 

„Девня – 

Аксаково“ и  

УО на ОПРЧР 

са одобрили. 

Сключени са 

два договора за 

БФП. 

7. 3.2.2„Инвестици

и в образование 

и заетост“ 

Община 

Аксаково, 

Община Девня, 

работодатели 

9 1 856 529,54 лева 971 610,36 

лева 

По мярката са 

осъществени 

три приема на 

проектни 

предложения. 

Постъпили са 9 

проектни 

предложения. 

Сключени са 4 

договора за 

БФП, пет 

проектни 

предложения 

са отхвърлени.  

8. 1.1.1 “Подкрепа 

за внедряване на 

иновации в 

предприятията” 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

3 886 610,00 лева/ 

797 749,00 лева 

886 610,00 

лева/ 

797 749,00 

лева 

По мярката са 

постъпили три 

проектни 

предложения, 

които МИГ 

„Девня – 

Аксаково“ и 

УО на ОПИК 

са одобрили. 

Сключени са 

три договора за 

предоставяне 

на БФП.  
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9. 1.1.2 „Подкрепа 

на 

предприемачеств

ото“ 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

8 2 699 412,35 лева 

/ 

2 428 983,35 лева 

311 063,78 

лева/ 

279 957,40 

лева 

По мярка 1.1.2 

са проведени 

две процедури 

за прием на 

проектни 

предложения. 

По първата 

процедура са 

постъпили 5 

проектни 

предложения, 

от които едно 

оттеглено на 

първи прием, 

едно одобрено 

но не е 

финансирано, 

поради 

установена 

недопустимост 

при 

предоставяне 

на документи 

преди 

сключване на 

договора за 

БФП. Три 

проектни 

предложения 

са отхвърлени 

от КППП 

поради 

недопустимост. 

Осъществена е 

втора 

процедура за 

прием на 

проектни 

предложения, 

на който са 

постъпилите 3 

проектни 

предложения.  

Проектните 

предложения 

са одобрени от 

МИГ и УО, но 

поради липса 

на финансов 

ресурс 1 проект 

е финансиран, 

а другите два 

проекта 

остават в 

резервен 

списък. 
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10.  1.1.3 „Капацитет 

за растеж на 

МСП“ 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

3 888 320,00 лева/ 

799 488,00 лева 

888 320,00 

лева/          

799 488,00 

лева 

По мярката са 

подадени три 

проектни 

предложения, 

които МИГ и 

УО одобряват. 

Сключени са 

три договори за 

предоставяне 

на БФП, които 

са 

приключили. 

4. Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи, при 

наличие на такива; 

Основните потребности на малцинствените групи са свързани с повишаване на здравната култура на 

ромското население, ограмотяване и повишаване на образованието, професионално образование, 

мотивация за включване в трудова заетост и трудова заетост. На територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

съществуват населени места с концентрация на ромско население, което създава предпоставки за сегрегация 

на този етнос. Предоставянето на информационни, социални и здравни услуги са от особено значение за 

преодоляване социалната изолация, както и подкрепата на мерки за запазване и изява на тяхната културна 

идентичност. Изпълнението на проектни предложения по включените в Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие мярка  3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ и мярка 3.2.2 

„Инвестиции в образование и заетост“ ще доведат до положително въздействие върху уязвимите и 

малцинствените групи на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 

След проведени два приема по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ одобреният финансов 

ресурс по мярката не е усвоен. Предвид това в края на 2020г. е проведен прием на проектни предложения. 

В рамките на определения срок са постъпили три проектни предложения. Предвид определеният срок за 

прием на проектни предложения да бъде в края на 2020г., Комисията за подбор на проектни предложения 

приключва своята работа в началото на месец януари 2021г. След извършената оценка е одобрено едно 

проектно предложение, а останалите две са отхвърлени, тъй като общата крайна оценка и на двете проектни 

предложения е по-ниска от определения праг за преминаване от 50т. Сключен е договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.123-0003-C01 за изпълнение на проект: „Инвестиции в 

образование, заетост и подкрепящи услуги за млади хора на територията на МИГ Девня-Аксаково“ с 

бенефициент „Ню айдиас“ АД. 

Проектното предложение прилага интегриран подход за решаване на част от проблемите на уязвимите 

групи, дефинирани на територията на Община Девня, в частност безработни младежи на възраст от 15 до 

29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен и/или от ромски произход. То предвижда 

идентифициране, консултиране, мотивиране, обучение и наемане на безработни лица от целевите групи. 

Инвестицията по проекта има изразен социален ефект спрямо лица от целевата група, тъй като ще съдейства 

за включване на човешкият капитал в икономиката на общината и ще гарантира подобряване на качеството 

им на живот. Дейностите в рамките на проекта са обвързани с включване в активния трудов и социален 

живот, чрез форма на заетост, даваща възможност за създаването на базови социални и трудови умения на 

лицата. Това ще подпомогне Общината, да се справи адекватно с потребностите на рисковите и уязвими 

групи. 

Постигнато въздействие от СВОМР върху групите уязвими и малцинствени групи през отчетния период 

има и от приключване на дейностите по две проектни предложения, финансирани със средства по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

Проект BG05M9OP001-2.078-0002 “Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване 

на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки” – през 2021г. Община Девня изпълни заложените 

в проектното предложение дейности. При реализацията на проектното предложение на община Девня са 

изпълнени дейности по повишаване на компетентностите и активизиране на пазара на труда на хората с 

увреждания и лицата, полагащи грижи за зависими членове на семействата си, чрез предоставянето на 

консултации по професионално ориентиране и обучения по ключови компетентности. С изпълнението на 

тези дейности по проектите се утвърждава модел за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги 

за възрастни и деца в риск и хора с увреждания, чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна 

услуга. 
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Преодоляването на социалната изолация на уязвимите групи на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

се осъществява чрез предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги и предоставяне на услуги за 

активизиране на лицата от целевите групи към трудова заетост.  В изпълнение на проектното предложение  

през отчетния период са постигнати следните резултати, които са постигнали въздействие върху уязвимите 

и малцинствени групи: 

Дейност: Предоставяне на иновативна социална и здравна услуга "Мобилен екип на терен за превенция, 

подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" - изготвени 29 

оценки на риска; изготвени 29 индивидуални плана за задоволяване на потребностите; предоставени 

разнообразни иновативни социални и здравни услуги на 79 потребители и удовлетворяване на 

специфичните им потребности; осигурена безопасна и подходяща среда за потребителите; достойно 

съществуване и активно приобщаване на потребителите към социалния живот на общността. 

Дейност: Мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите на иновативна социална и здравна 

услуга "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с 

увреждания и техните близки" – проведени първоначални тестове на потребителите; установени нагласи на 

потребителите на МЕТ; проведена индивидуална работа; изградено доверие у потребителите към новата 

организация на работа на МЕТ. 

Дейност: Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания, 

мотивиране и насърчаване участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на 

семейства – проведени и протоколирани 10 индивидуални и 2 групова консултации; подпомогнат 

образователен, квалификационен и трудов избор на 10 лица от целевите групи;  мотивирани 13 потребители 

да участват в квалификационни обучения; 10 лица, започнали да търсят работа или имащи работа в резултат 

на проведените консултации. 

Дейност: Включване на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, в 

обучения за професионална квалификация и ключови компетентности - повишена квалификация и 

повишена пригодност за по-качествена заетост, чрез успешно завършване на обучения от 13 представители 

на целевите групи; улеснен достъп за последваща заетост и за устойчиво интегриране на пазара на труда на 

13 представители на целевите групи; 3 лица от целевите групи, преминали успешно професионално 

обучение за придобиване на част от професионална квалификация по професия „Социален асистент”;  

издадени 3 броя "Удостоверение Образец 3-37 на МОН за част от професията"; 10 лица от целевите групи, 

преминали успешно Професионално обучение по специалност по първа степен "Работник в озеленяването"; 

Издадени 10 броя Свидетелство за професионална квалификация образец 3-54 на МОН ;  10 лица от 

целевите групи, преминали успешно обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”; 

издадени 10 броя "Сертификат" за преминато обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална 

компетентност”. 

Дейност“ Информационна кампания за представяне на възможностите на хората с увреждания и 

позитивната им роля в обществото - Изготвен наръчник в 1000 екземпляра; проведен 1 информационен 

семинар, с включени 40 участника; подпомогнато разчупване на стереотипите и промяна на нагласата на 

обществото и работодателите спрямо хората с увреждания. 

 

С реализацията на проектното си предложение, община Девня предостави иновативна социална и здравна 

услуга "Мобилен екип на терен (МЕТ) за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни 

лица с увреждания и техните близки". В  процеса на изпълнение на проекта е проведена информационна 

кампания. Лицата от целевите групи са информирани, относно условията за включване в услугите, начина 

на организация на работа на специалистите от мобилния екип, честотата на предоставяне на услугите, 

проектодоговора, необходимите документи за кандидатстване и възможността да получат методическа 

помощ при подготовката на документите и тяхното комплектуване. 

Изготвена е „Методика за подбор на потребители на МЕТ” с необходимите документи за кандидатстване и 

критериите за подбор. Лицата от целевите групи подават заявления и придружаващи документи, които 

социалния консултант приема и води регистър. Въз основа на данните в регистъра,  експерт "психо-

социална подкрепа" и социалният консултант извършват в домовете на потребителите или в офиса на МЕТ 

първоначална оценка на потребностите. Комисия извършва първоначален подбор, съобразно изготвената 

методика, а при отпадане на потребител се включват следващите от резервния списък. С подбраните лица 

се сключват договори с посочени услуги, обхват и времетраене, съобразно оценката на потребностите и 

предпочитанията на потребителите. Изготвя се регистър на подбраните потребители. 

Предстои подготовка и представяне на окончателен доклад за изпълнение на проектното предложение, 

както и окончателно плащане по проекта. Реализацията на проектното предложение подобри качеството на 
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живот на лица в неравностойно положение на територията на община Девня, давайки им право на избор, 

независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване 

и интеграция на пазара на труда. 

Въздействието върху уязвимите и малцинствени групи на дейностите, заложени в проектното предложение 

на община Аксаково ще бъде оценено след тяхното приключване, вероятно в следващия доклад за 2022г. 

По мярка 3.2.2 “Инвестиции в образование и заетост“ са проведени три процедури, по които са постъпили 

девет проектни предложения. След извършена оценка на постъпилите проектни предложения, МИГ „Девня  

- Аксаково“ е одобрила четири проектни предложения, с които впоследствие са сключени административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. През отчетния период е изпълнен първия 

договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран със средства по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020г. с бенефициент Община Аксаково 

Проект: BG05M9OP001-1.082-0001 „Образование и заетост за младежите на община Аксаково“ – през 

2021г. Община Аксаково изпълни заложените в проектното предложение. В изпълнение на проектното 

предложение  през отчетния период са постигнати следните резултати, които са постигнали въздействие 

върху уязвимите и малцинствени групи: 

Дейност: „Осигуряване на заетост на обучените по проекта лица от целевата група по ПК/КК“ – през 

периода включен в настоящия доклад, в процес на изпълнение е единствено дейността за осигуряване на 

заетост на лицата от целевата група. След проведени обучения по професионална квалификация и ключови 

компетентности, Община Аксаково е назначила на работа лица от целевата група. Осигурена трудова 

заетост на 30 лица от целевите групи за 12 месеца. 

След изпълнение на дейностите по проекта Община Аксаково е подала Искане за окончателно плащане на 

25.08.2021г. 

Дейностите включени в проектните предложения съответстват на заложените цели в Стратегията за ВОМР 

на МИГ Девня – Аксаково. Видно от представената информация до тук с изпълнението на заложените по 

проектите дейности  е постигнато въздействие върху уязвимите и малцинствени групи на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. Постигнатото въздействие не се ограничава само за отчетния период, но и в 

дългосрочен план, тъй като са създадени предпоставки за справянето с проблемите на безработицата и 

конкретно на нискоквалифицираните, млади хора, като и подобряване на предлаганите социални и здравни 

услуги. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са 

формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на територията и проведените срещи със 

заинтересованите страни, партньорите и широката общественост, извършени в изпълнение на Договор № 

РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-

2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони, изпълняван от МИГ „Девня – Аксаково“. 

Приоритети на МИГ „Девня – Аксаково“ са изцяло в съответствие с целите на ЕЗФРСР, посочени в чл. 4 от 

Регламент на ЕС 1305/17.12.2013 г.: 

а) насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство /Приоритет 1 на СВОМР/; 

б) осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата 

/Приоритет 2 на СВОМР/; 

в) постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, 

включително създаването и поддържането на заетост /Приоритет 3 на СВОМР/. 

Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството на живот чрез 

активизиране на собствения потенциал. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за 

създаване на местен бизнес. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от инвестиции за повишаване 

на капацитета на микропредприятията, малките и средните предприятия (МСП), насърчаване на 

иновационната активност, подобряване на достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив бизнес на територията. 

Специфична цел 1.1: „Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес. Целта е свързана 

със задоволяване потребностите основно на микро- малките и средни предприятия, земеделските 
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производители от иновационна дейност в предприятията, засилване на предприемачеството и 

инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Изпълнение на Специфична цел 1.1 от Стратегията за водено от общностите местно развитие през 2021 

година МИГ „Девня – Аксаково“, както следва: 

 Мярка 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. 

След проведена процедура за подбор на проектни предложения по мярката през 2018 г. и извършена 

втора оценка, която приключи през м. март 2019 г., сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с МОДУЛ ЕООД. Съгласно одобреният индикативен график за приеми по мерки от 

СВОМР за 2020 МИГ „Девня – Аксаково“ осъществи втори прием на проектни предложения през 2020 

г. Проведената процедура е с два крайни срока за прием на проектни предложения. В рамките на първи 

краен срок са подадени две проектни предложения, които след проведена оценка МИГ „Девня – 

Аксаково“ одобрява. С одобряване на двете проектни предложения от МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансовия ресурс по мярката е изчерпан, поради което прием по определеният втори краен срок не е 

осъществен. На 30.12.2020г. УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. одобри 

изготвеният от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад. Сключени са два 

административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с ГАЗ ТРАНС 

ПЕТРОЛИУМ ЕООД и ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД. Одобрения във финансовия план на СВОМР 

ресурс е изчерпан и не се предвижда стартиране на нови приеми по мярка 1.1.1. „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ 

 Мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“. 

През 2019 г. е извършен прием на проектни предложения. Постъпили са 5 проектни предложения в 

рамките на обявените два крайни срока за прием. След извършена проверка на постъпилите проектни 

предложения от комисията за подбор е одобрен един проект, един е оттеглен от кандидата, а останалите 

проектни предложения са отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост. След 

извършена проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. издаде решение за одобряване на изготвения оценителен доклад 

от работата на комисията за подбор на проектни предложения. Изпратена е покана за сключване на 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на одобрения за 

финансиране кандидат, като са изискани документи, които се представят на етап договаряне. При 

извършване на проверката по същество на представените от кандидата документи при договаряне, е 

установено несъответствие между декларираните данни на етап кандидатстване и информацията, 

посочена в представените документи. В следствие на това обстоятелство УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. издаде Решение за отказ за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

В резултат на отказа за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г., финансовия ресурс по мярка 1.1.2 „Подкрепа на 

предприемачеството“ остана неусвоен. На 11.11.2020г. МИГ Девня – Аксаково“ стартира втори прием 

на проектни предложения. В рамките на определеният краен срок за прием на проектни предложения 

са постъпили три проекта, които след проведена оценка, МИГ „Девня – Аксаково“ одобрява. Предвид 

финансовия ресурс посочен във финансовия план на СВОМР, проектното предложение получило най-

голям брой точки е предложено за финансиране. Останалите две проектни предложения са в резервния 

списък на одобрените по процедурата проекти. УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г. одобри изготвеният от комисията за подбор на проектни предложения оценителен доклад. 

Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със СОЛИД АФРИКАН УУДС 

ООД. 

 Мярка 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“. 

След проведена процедура за прием на проектни предложения през 2019г. са сключени три договора 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с „Попчев стоун дизайн“ ЕООД, „НОРД“ АД и 

„Трафикбилд“ ЕООД. Тъй като след проведеният първи прием на проектни предложения финансовия 

ресурс е усвоен, не е осъществяван втори прием по мярката.  

 „Попчев стоун дизайн“ ЕООД и „НОРД“ АД изпълниха договорените си  дейности и финализираха 

проектите си през 2020г.,  а  „Трафикбилд“ ЕООД през 2021г. 

 Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

След проведена процедура за подбор на проектни предложения в края на 2018 г. по мярката са 

постъпили шест проектни предложения. Комисията за подбор на проектни предложения МИГ е 
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одобрила четири проектни предложения постъпили в рамките на първи и втори краен срок. По 

процедурата има едно оттеглено от кандидата проектно предложение, а едно проектно предложение е 

отхвърлено от комисията за подбор на проектни предложения на етап административно съответствие 

и допустимост. Съгласно одобрения оценителен доклад от УС на МИГ „Девня – Аксаково“ по 

процедурата, остатъчния финансов ресурс по мярката е 106,76 лева и е под минималната стойност за 

един проект. Не е наличен бюджет за стартиране на втори прием по мярката. 

През 2020г.  ДФ „Земеделие“ одобри проведените от МИГ „Девня – Аксаково“ процедури за прием на 

проектни предложения за първи и втори краен срок за кандидатстване. През месец февруари 2020г. е 

сключен договор за предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ с „ЦИНТ МЕДИА“ ЕООД. През 

периода включен в настоящия доклад бенефициента е изпълнил заложените в проектното предложение 

дейности. С изпълнението на проект BG06RDNP001-19.126-0003 „Закупуване на оборудване и техника 

за създаване на информационен портал“ на „Цинт медиа“ ЕООД е създаден нов местен бизнес – 

информационен портал: https://parallel43.bg/ . 

Във връзка с приключило изпълнение на проект по договор BG06RDNP001-19.126-0003-C01/ 

18.02.2020 г за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020, 

процедура BG06RDNP001-19.126-S1 Ви информирам, че към 17.04.2021 г. от модул "отчетни 

документи" е изпратено искане за окончателно плащане, технически и финансов отчет в едно с 

приложимите документи. С Решение на Заместник-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ 

№51/19/2/6.4.1/5/00094/3/01/04/01 за отказ от изплащане на финансова помощ е отказано изплащането 

на пълния размер на финансовата помощ заявена с искане за плащане № 51/19/2/6.4.1/5/00094/3/01 по 

договор BG06RDNP001-19.126-0003-C01. В посоченият в решението срок бенефициента е входирал 

жалба до Административен съд – Варна, чрез ДФ „Земеделие“. 

През отчетния период след извършен последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ са сключени 

два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Дара Експерт“ ЕООД и „ДеВина 

Смарт“ ООД. 

Във връзка с единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ получи допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000,00 

лева. След извършен анализ на изпълнението на Стратегия, проведено обществено обсъждане и във 

връзка с решение на КВО, МИГ „Девня – Аксаково“ част от средствата ще бъдат насочени по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ . Средствата за които ще могат да се подават 

проектни предложения са в размер на 285 000,00 лева  - 240 000,00 от предоставения допълнителен 

финансов ресурс и 45 000,00 лева от разпределени средства от неусвоен бюджет по мерки от СВОМР. 

Предвид това СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ планира да стартира прием на проектни предложения по 

мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ през 2022г. 

За реализирането на Специфична цел 1.1 МИГ „Девня – Аксаково“, към края на отчетния период са 

проведени общо шест процедури за прием на проектни предложения. Постъпили са двадесет проектни 

предложения. След извършена оценка са одобрени от МИГ четиринадесет проектни предложения. 

Сключени са десет административни договора, като бенефициенти по тях са три средни предприятия, 4 

малки предприятия и 3 микро предприятия. Безвъзмездната финансова помощ по тези договори се 

предоставя с цел развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес в изпълнение на 

специфична цел 1.1 са получили. 

Специфична цел 1.2: „Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти 

от местен характер. Целта е свързана със задоволяване приоритетно потребностите на земеделските 

производители от инвестиции в земеделските стопанства, инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопанските продукти. 

Изпълнение на Специфична цел 1.2 от Стратегията за водено от общностите местно развитие през 2021 

година МИГ „Девня – Аксаково“, както следва: 

 Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

През 2018г. е осъществена процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за прием 

на проекти. В рамките на обявените два крайни срока са постъпили четири проектни предложения. 

МИГ Девня  - Аксаково е одобрила и четирите подадени проектни предложения. След извършена 

последващ контрол от ДФ „Земеделие“ през отчетния период е одобрена проведената процедура по 

първи краен срок за прием на проектни предложения. Сключен е договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с ЗП Ваня Христова Йорданова – Тодорова. Останалите две проектни 

предложения подадени в рамките на първи краен срок и одобрени от МИГ „Девня – Аксаково“ са в 

процес на последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“.   
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Съгласно Решение на Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ проектното предложение подадено 

от ЕТ „Тера – Веселина Илиева“, подадено в рамките на втори краен срок за прием на проекти не е 

одобрено за финансиране. Поради отказ на УС на МИГ „Девня – Аксаково“ да рестартира оценката и 

преразгледа решението си за одобряване на проектното предложение, със Заповед 03-РД/1025 от 

23.04.2020 г. ДФЗ отказва процедура BG06RDNP001-19.093-S2, като незаконосъобразно проведена.  

С уведомително писмо №485/17.02.2021г. от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ е одобрен 

проект BG06RDNP001-19.093-0003 „Модернизация на земеделското стопанство на ЕТ „Гри Агро – 

Асен Григоров“, чрез закупуване на модерна земеделска техника и увеличаване на площите с десертни 

лозя“, сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

След сключването на договора, поради значителните промени на заложените в проекта цени в периода 

на одобряване на проекта (повече от две години) бенефициента счита, че изпълнението на проекта в 

този му вид е невъзможно.  Чрез ИСУН 2020, бенефициента е подал молба за прекратяване на 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-

19.093-0003-C01/11.05.2021г. Към момента на изготвяне на доклада не е получено уведомление от 

страна на ДФ „Земеделие“ за прекратяване на договора.  

Проект BG06RDNP001-19.093-0001 “Закупуване на техника, необходима за модернизиране на 

животновъдното стопанство на ЗК "Бъдеще”” е в процес на разглеждане и оценка от страна на ДФ 

„Земеделие“.  

След проведения първи прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ остатъчния 

финансов ресурс по мярката  е  221 865,02 лева. След получаване на становище от страна на ДФ 

„Земеделие“, относно молбата за прекратяване на договор за предоставяне на финансова помощ 

BG06RDNP001-19.093-0003-C01/11.05.2021г., както и след приключване на последващия контрол от 

страна на ДФЗ по проект BG06RDNP001-19.093-0001 “Закупуване на техника, необходима за 

модернизиране на животновъдното стопанство на ЗК "Бъдеще”” ще бъде стартиран прием на проектни 

предложения по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с установения финансов ресурс по 

мярката. 

Във връзка с изпълнение на Специфична цел 1.2  МИГ „Девня – Аксаково“, към края на отчетния период е 

проведена една процедура по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Постъпили са четири 

проектни предложения. След извършена оценка, МИГ е одобрила постъпилите проектни предложения. Към 

момента на изготвяне на доклада са сключени два административни договора. Безвъзмездна финансова 

помощ за модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен 

характер са получили един земеделски производител и едно микро предприятие на територията на МИГ 

„Девня – Аксаково“. 

По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ МИГ планира да 

стартира процедура за прием нa проектни предложения в началото на 2022г. 

Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда чрез 

повишаване на ресурсната ефективност. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от развитие на динамична 

жизнена среда и подобряване качеството на живот развитие на териториална идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

Специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с 

него услуги. Целта е насочена към задоволяване потребностите на общините и юридическите лица с 

нестопанска цел в сферата на туризма за изграждане и подобряване на туристическа инфраструктура. 

Изпълнение на Специфична цел 2.1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Девня – Аксаково“, както следва: 

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

През 2019 г. МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием на проектни предложения с два крайни срока за 

прием на проекти. В рамките на обявения срок е постъпило едно проектно предложение.  

След извършена проверка  от ДФ „Земеделие“ за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ 

„Девня – Аксаково“ проведената процедура е одобрена. Сключен е договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ.  През отчетния период дейностите по проект BG06RDNP001-19.298-

0001 „Информационен център към античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на 

прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация“ са в процес на изпълнение. Проведена е 

процедура за избор на изпълнител на одобрените по проекта дейности. След провеждане на процедура 
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за избор на изпълнител по ЗОП, бенефициента е представил документацията за осъществяване на 

последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“.  Към момента на изготвяне на доклада 

документацията е съгласувана. 

След извършено изменение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня 

– Аксаково“ налични финансови ресурси по мерки от стратегията са прехвърлени към мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Във връзка с изпълнение на Специфична цел 2.1  МИГ „Девня – Аксаково“ към края на отчетния период е 

проведена една процедура по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“. Постъпило е едно проектно предложение. Постъпилото проектно 

предложение е одобрено от МИГ и ДФ „Земеделие“ и е сключен договор. Безвъзмездната финансова помощ 

за разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги е 

получила Община Девня за изграждане на информационен център към античен амфитеатър 

„Марцианопол“. 

Специфична цел 2.2: Възстановяване и подобряване на културното и природно наследство. Целта е 

свързана със задоволяване потребността на местните поделения на вероизповеданията за опазване и 

съхранение на религиозните храмове, като част от духовността и културата на местното население. 

В изпълнение на Специфична цел 2.2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Девня – Аксаково“, са осъществени следните действия: 

 Мярка  7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство на селата“. 

През отчетния период по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и подобряване на културното и природното наследство на селата“ не е провеждан прием на проектни 

предложения. По мярката са проведени два приема –  един през 2018г. и един през 2019г. , но не са 

постъпили проектни предложения. Одобреният финансов ресурс по мярката за периода, в който се 

изготвя доклада остава неусвоен. Тъй като при изготвяне на стратегията бе заявен интерес по мярката 

от страна на няколко религиозни храма, МИГ „Девня – Аксаково“ осъществи контакт с тях за да 

установи причините за липса на подадени проектни предложения. Установено е, че и в двата случая 

кандидатът е получил отказ от вишестоящият си орган за кандидатстване по мярката. Тъй като, 

съгласно одобрената СВОМР на  МИГ „Девня – Аксаково“, допустими кандидати по мярката са само 

„Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съгласно чл. 20 на 

Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон“ в 

тази ситуация се очертава невъзможност за изпълнение на мярката. 

Във връзка с изпълнение на Специфична цел 2.1  МИГ „Девня – Аксаково“, към края на отчетния период е 

стартирала общо две процедури за прием на проектни предложения, по които не са постъпили проектни 

предложения. За съжаление  Специфична цел 2.2 „Възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство няма да може да бъде постигната. Във връзка с единадесетото изменение на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г., е осигурено допълнително финансиране по подхода 

Водено от общностите местно развитие. Предвид това МИГ „Девня – Аксаково“ подготви Заявление за 

промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР.  Заедно със средства предоставени, чрез 

допълнително финансиране в проекта на изменение на СВОМР бяха включени и част от неусвоените 

средства по мярка 7.6. След проведено обществено обсъждане сред местната общност, Колективният 

върховен орган на МИГ „Девня – Аксаково“ взе решение средствата да бъдат разпределени по мярка 6.4 и 

мярка 7.2. 

Представеното Заявление за изменение на СВОМР на СНЦ „МИГ Девня  - Аксаково“ е одобрено от УО на 

ПРСР. На 03.12.2021г. е подписано допълнително споразумение №РД50-185/03.12.2021г. с одобрения нов 

финансов план на стратегията. 

Специфична цел 2.3: „Опазване на природните ресурси и подобряване на управлението им“. Целта е 

насочена към осъществяване на залесителни мероприятия с цел предотвратяване ерозията на почвите и 

обогатяване на горския ресурс, осъществявани от общините и други собственици на гори“. 

Изпълнение на Специфична цел 2.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Девня – Аксаково“, както следва: 

 Мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ . По мярката няма осъществявани приеми. При подготовката на 

СВОМР през 2016 г. мярка 8.1 беше включена с оглед заявения интерес от страна на община Аксаково. 

С писмо 2600-449/12.06 2019 г. община Аксаково ни уведоми, че през 2017г. е изтекъл срока на 



14 

 

общинския лесоустройствен план и е възложено изготвянето на нов. След одобряването на новия 

лесоустройствен план се установява, че експертите по изготвянето на плана са оценили коментираните 

за залесяване терени като намиращи се в етап на естествено възобновяване и не са ги включили като 

терени за залесяване в плана. Община Аксаково не може да кандидатства по мярката, тъй като ще влезе 

в конфликт с предвижданията на одобрения лесоустройствен план. 

Резултатите, които МИГ „Девня – Аксаково“ е очаквала да бъдат постигнати с включване на Специфична 

цел  2.3: „Опазване на природните ресурси и подобряване на управлението им“ в СВОМР,  реално ще бъдат 

постигнати и без интервенция чрез СВОМР. Съгласно становището на експертите изготвили плана, 

определените за залесяване от Община Аксаково терени се намират в етап естествено възобновяване. 

Предвидените в специфична цел 2.3 залесителни мероприятия за предотвратяване ерозията на почвите и 

обогатяване на горския ресурс ще се осъществят по естествен път, без това да изисква влагане на 

финансовия ресурс предназначен за мярка 8.1„Залесяване и поддръжка“, съгласно финансовия план на 

стратегията  за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

Във връзка с единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г., е осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие. 

Предвид това МИГ „Девня – Аксаково“ подготви Заявление за промяна на споразумението за изпълнение 

на СВОМР.  Заедно със средства предоставени, чрез допълнително финансиране в проекта на изменение на 

СВОМР бяха включени и част от неусвоените средства по мярка 8.1. След проведено обществено обсъждане 

сред местната общност, Колективният върховен орган на МИГ „Девня – Аксаково“ взе решение средствата 

да бъдат разпределени по мярка 6.4 и мярка 7.2. 

Представеното Заявление за изменение на СВОМР на СНЦ „МИГ Девня  - Аксаково“ е одобрено от УО на 

ПРСР. На 03.12.2021г. е подписано допълнително споразумение №РД50-185/03.12.2021г. с одобрения нов 

финансов план на стратегията. 

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената 

и бизнес средата. 

Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност от устойчива и качествена 

заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени 

или в риск от социално изключване лица. 

Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда. Целта е свързана с подкрепа усилията на 

общините в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура, както и подобряване на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради за 

създаване на предпоставки за въвеждане на електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Изпълнение на Специфична цел 3.1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 

година, МИГ „Девня – Аксаково“, както следва: 

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

инфраструктура“. 

Приемът и оценката на постъпилите проектни предложения по мярка 7.2 е осъществен през 2018 г. 

След извършена проверка от страна на ДФ „Земеделие“, „МИГ Девня – Аксаково“ получи одобрение 

на оценителните доклади в рамките на двата крайни срока по процедурата. След одобрение на 

процедурата са сключени общо пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Два 

са сключените договори през 2019, два през 2020г. и един през 2021г. След извършен последващ 

контрол на проектните предложения от ДФ „Земеделие“ е отхвърлено едно проектно предложение.  

В хода на изпълнение на проект BG06RDNP001-19.042-0005„Подобряване на енергийната ефективност 

на сграда за обществено хранене в община Девня“ са установени конструктивни проблеми в сградата, 

обект на проекта. С решение №51/19/2/7.2./2/ 00026/04/01 на Заместник-изпълнителния директор на 

ДФ „Земеделие“ договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е прекратен. 

Във връзка с единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ получи допълнителен финансов ресурс в размер на 799 000,00 

лева. След извършен анализ на изпълнението на Стратегията, проведено обществено обсъждане и във 

връзка с решение на КВО, МИГ „Девня – Аксаково“ извърши промяна в СВОМР, като определи част 

от средствата да бъдат насочени по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Средствата за които ще могат да 

се подават проектни предложения са в размер на 727 629,88 лева  - 559 000,00 от предоставения 

допълнителен финансов ресурс и 168 629,88 лева от разпределени средства от неусвоен бюджет по 

мерки от СВОМР. 
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СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ планира да стартира прием на проектни предложения по мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ през 2022г. 

 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“. 

Приемът и оценката на постъпилите проектни предложения по мярка 3.1.1 е осъществен през 2018 г. 

През 2019г. МИГ „Девня – Аксаково“ получи одобрение на проведената процедура за подбор на 

проектни предложения за втори краен срок, в рамките на който постъпиха двете проектни предложения 

по процедурата. По процедурата са сключени два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ един през 2019 и един през 2020г. Съгласно одобрения оценителен доклад за работата на 

комисията за подбор на проектни предложения от УС на МИГ „Девня – Аксаково“, остатъчния 

финансов ресурс е в размер на 5,82 лева. Няма наличен бюджет за стартиране на втори прием по 

мярката. След сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката 

и провеждане на процедури за избор на изпълнител от бенефициентите съгласно изискванията на ЗОП, 

е останал финансов ресурс в размер на 26 070,24 лева. След извършено изменение на СВОМР 

остатъчния финансов ресурс по мярката е прехвърлен към мярка 6.4 и мярка 7.2. 

Във връзка с изпълнение на Специфична цел 3.1 МИГ „Девня – Аксаково“, към края на отчетния период са 

проведени общо две процедури за прием на проектни предложения. Постъпили са девет проектни 

предложения. След извършена оценка са одобрени от МИГ осем проектни предложения. Сключени са седем 

административни договора. Безвъзмездна финансова помощ за подкрепа усилията на общините в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, както 

и подобряване на ИКТ инфраструктурата в общинските административни сгради за създаване на 

предпоставки за въвеждане на електронни услуги за гражданите и бизнеса е предоставена на Община Девня 

и Община Аксаково. С реализацията на проектните предложения е изградена ИКТ инфраструктура в 

сградата на Община Девня, а в сградата на Община Аксаково тази инфраструктура е в процес на изграждане. 

Изградена е административна сграда с читалище в с. Доброглед, стартирани са ремонтните дейности в НЧ 

„Яребична 2007“, предстои да стартират и дейностите по сградата в село Долище. 

Специфична цел 3.2: „Подобряване на образователното равнище. Целта е свързана със задоволяване 

потребностите на общините и бизнеса от квалифицирана работна ръка, както и със задоволяване 

потребностите на уязвимите групи от социални и здравни услуги и др. 

Изпълнение на Специфична цел 3.2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 

година, МИГ „Девня – Аксаково“, както следва: 

 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“. 

През 2019г. МИГ „Девня – Аксаково“ обяви прием по мярка 3.2.1 с един краен срок за подаване на 

проектни предложения. Постъпили са две проектни предложения. След приключване на работата на 

комисията за подбор на проектни предложения са одобрени две проектни предложения. Оценителния 

доклад за работата на комисията за подбор на проектни предложения е одобрен от УО на ОП „Развитие 

на човешките ресурси“. След указания на УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

одобрените кандидати са представили допълнително документи доказващи, че кандидатите отговарят 

на изискванията за допустим бенефициент. Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с Община Девня. В процеса на подготовка на договорите за безвъзмездна финансова 

помощ от УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  е установено несъответствие в 

стойностите на посочените индикатори и проект: „ Въвеждане на иновативна междусекторна  услуга  в 

община Аксаково” беше върнат за повторна оценка. След извършване на повторна оценка, УО на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. одобри изготвения от комисията за подбор на проектни 

предложения оценителен доклад. През месец април е сключен договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

След сключване на двата договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ остатъчния 

финансов ресурс е 244,98 лева. Остатъчния финансов ресурс е по-малък от минималния размер за един 

проект и наличен бюджет за провеждане на втори прием няма. Към момента на изготвяне на доклада 

Община Девня е изпълнила заложените по проекта дейности и подготвя окончателен отчет за 

изпълнението на проекта. 

 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“. 

По мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ са проведени общо три приема – един през 2019 

и два през 2020г. Постъпили са общо девет проектни предложения. След извършена оценка от 

комисиите за подбор на проектни предложения МИГ е одобрила четири проектни предложения, а пет 
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проекта са отхвърлени поради несъответствие с критериите за допустимост на проектните 

предложения. След одобряване на изготвените от комисиите за подбор на проектни предложения 

оценителни доклади от страна на УО на ОП “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. са сключени 

четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Остатъчният финансов ресурс е в 

размер на 28 389,64 лева. През отчетния период е изпълнен първият договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярката с бенефициент Община Аксаково. Към момента на 

изготвяне на настоящият доклад, договорът на община Аксаково е приключил, а одобрените по проекта 

разходи са изплатени от УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. Верифицираната 

стойност на изпълнения проект е по-ниска от договорената с 71 810,16лева, поради което остатъчния 

финансов ресурс по мярка 3.2.2. става 100 199,80лева. Размера на остатъчния финансов ресурс е по-

висок от допустимата минимална стойност за един проект по тази мярка и е възможно да бъде открита 

процедура за прием на проектни предложения в рамките на остатъчния бюджет по мярката. 

Във връзка с изпълнение на Специфична цел 3.2 МИГ „Девня – Аксаково“, към края на отчетния период са 

проведени общо четири процедури за прием на проектни предложения. Постъпили са единадесет проектни 

предложения. След извършена оценка МИГ е одобрила шест проектни предложения. Сключени са шест 

административни договора. Безвъзмездна финансова помощ с цел задоволяване потребностите на 

общините и бизнеса от квалифицирана работна ръка, както и със задоволяване потребностите на уязвимите 

групи от социални и здравни услуги и др. е предоставена на Община Девня, Община Аксаково, малко и 

микро предприятие. С изпълнението на заложените по проектите по мярка 3.2.2. дейности се създават 

предпоставки за справянето с проблемите на безработицата и конкретно на нискоквалифицираните, млади 

хора, като по този начин се подпомагат общините и бизнеса да намерят нужната им работна ръка. 

Дейностите по обучение и наемане на работа на млади хора включени в проектните предложения, ще 

спомогнат за предотвратяване на социалното им изключване, съпроводено често с тяхното 

маргинализиране. А това е от първостепенно значение за развитието на социално-икономическия живот  на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и предотвратяването на икономическата миграция сред младото 

население. 

Реализацията на проектни предложения по мярка 3.2.1 ще спомогне задоволяване потребностите на 

уязвимите групи от социални и здравни услуги и др. Бенефициенти по мярката са двете общини на 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“. Към момента на изготвяне на доклада Община Девня е 

реализирала проектното си предложение, с което се предоставя на местната общност иновативна социална 

и здравна услуга "Мобилен екип на терен (МЕТ) за превенция, подкрепа и социално включване на деца, 

пълнолетни лица с увреждания и техните близки". 

От изложеното в т.5. „Изпълнение на целите на СВОМР“ е видно че изпълнените проекти, както и проектите 

в процес на изпълнение, водят до постигане на заложените цели в СВОМР. Пълното постигане на целите и 

приоритетите, заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“, е пряко свързано със своевременното одобряване на постъпилите проектни предложение от 

страна на Управляващите органи и ДФЗ, от което зависи и изпълнението на проектни предложения по 

мерките включени в СВОМР. Изложената информация показва ефективна и резултатна работа с УО на 

ОПИК и ОПРЧР, но голямото забавяне по отношение на одобряването на проектните предложение от 

страна ДФЗ залага висок риск за неизпълнение. Необосновано дългия срок за последваща оценка от ДФЗ 

на одобрените от МИГ проектни предложения, води до разколебаване в бенефициентите поради значителни 

промени в заложените по проектите цени, както и поради промени в инвестиционните им намерения. Този 

проблем е наследен от предходния програмен период в който територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

загуби около 600 000 лева от неизпълнени договори за предоставяне на безвъзмездна помощ и продължава 

своето негативно въздействие върху работата на МИГ и сега. И в този програмен период вече имаме заявен 

отказ за изпълнение на сключен договор по мярка 4.1, вследствие на посочените причини.  

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

Попълват се таблици 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 и 13 от приложението. 

1. Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ; 

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.3 от ПМС 161/04.07.2016 г., през 2017 и 2018 година МИГ „Девня – 

Аксаково“ разработи и изпрати за съгласуване: 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
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 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.; 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Редът за оценка по всяка от програмите, финансиращи Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие се състои от няколко раздела свързани с подготовка, съгласуване на индикативната годишна 

работна програма, подготовка и съгласуване на условията за кандидатстване, прием на проектни 

предложения и последващ ред за оценка на проектни предложения. Всяка от програмите одобри изпратения 

за съгласуване ред за оценка. 

През периода на отчитане одобрените Ред за оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на 

МИГ „Девня – Аксаково“ са приложени по отношение на подготовка, съгласуване и публикуване на 

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 година, по 

отношение на подготвените Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на проектни предложения 

и по отношение извършване на оценка на постъпилите проектни предложения във връзка с извършените 

приеми по мерки от СВОМР, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“. 

 Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от СВОМР/ 

индикативната годишна работна програма; 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2021 г. и неговите 

изменения, МИГ „Девня – Аксаково“ е планирала да стартира прием на проектни предложения по четири 

от одобрените в Стратегията мерки: 

 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“ 

 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

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

инфраструктура“. 

Индикативният график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ през 2021г. е одобрен 

с Решение от Протокол №15/14.08.2020г. Първоначално в графика са включени мярка 7.2 и мярка 1.1.2.     

Изборът на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за включване на мерките в индикативния график са 

продиктувани от това, че по мярка 1.1.2 приема на проектните предложения стартира през 2020г., но ще 

продължи и в 2021г., а по мярка 7.2 има остатъчен финансов ресурс след проведени процедури за прием на 

проектни предложения. В хода на годината УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ прави три изменения на 

одобрения график: 

- С Решение №6/20.08.2021г. на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - индикативният график е изменен, 

като са включени мярка 4.1 и мярка 4.2. След проведени два приема на проектни предложения по мярка 4.1 

остана неусвоен финансов ресурс, а по мярка 4.2 не е обявяван прием на проектни предложения УС на МИГ 

Девня – Аксаково“ реши да бъде стартиран прием по мерките в посочения в графика период.; 

- С Решение 8/19.10.2021г. на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ - индикативният график е изменен, като 

към мярка 4.1 и мярка 4.2 е включена и мярка 7.2. Във връзка с Единадесето изменение на Програмата за 

развитие на селските райони 2014 – 2020г., утвърждаване на новия финансов план на стратегията съгласно 

Заповед №РД09-829/18.08.2021г. и увеличаване на средствата по мярка 7.2 УС на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ реши да стартира прием на проектни предложения по мярката.  

- С Решение №10/29.11.2021г. на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“  - индикативния график е изменен 

поради корекция на периода на прием по мярка 4.2. във връзка със стартиране на прием на проектни 

предложения по мярката. 

Планираните срокове в одобрените индикативни графици за приеми по мерки от СВОМР през 2021г. са 

осъществени частично. Местната общност се оказа доста предпазлива в нагласите си за кандидатстване 

предвид ковид кризата и значителното забавяне в одобрението на проектните предложения по 

проведените от МИГ Девня – Аксаково“ процедури. 

Стартиралият прием по мярка 1.1.2 през 2020г. приключи през 2021г. постъпилите три проектни 

предложения са одобрени от МИГ и УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., сключен 
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е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ поради изчерпване на финансовия 

ресурс. Останалите две проектни предложения са включени в резервен списък.  

Планираният прием по мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ не е осъществен. Изготвени са 

документите за стартиране на мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. Предстои тяхното обществено обсъждане и 

съгласуване с УО на ПРСР. 

Планираният прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ не 

е осъществен. Изготвени и съгласувани са документите свързани с Условията за кандидатстване и 

Условията за изпълнение на одобрените проектни предложения от страна на УО на ПРСР. На 08.12. 2021г. 

УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взема решение за отлагане на стартирането на прием на проектни 

предложения по мярката с тридесет календарни дни.  

През периода включен в настоящият доклад не е осъществен прием на проектни предложения по мярка 

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

инфраструктура“. Изготвени са документите свързани с Условията за кандидатстване и Условията за 

изпълнение на одобрените проектни предложения. Извършено е обществено обсъждане на пакета 

документи и са съгласувани от страна на Министерство на финансите. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

Във връзка с изпълнение на задълженията си описани в чл.11 от Споразумение №РД50-185/29.11.2016г. за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, МИГ „Девня – Аксаково“ е извършила 

следните дейности: 

1. Относно информиране на местната общност за дейностите по стратегията за ВОМР  и оповестяване 

публично на информация за срещи, информационни събития, обучения и семинари: 

1.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

1.2. Публикации във вестник „Добруджанска трибуна“. 

1.3. Отпечатване на Бюлетин. 

1.4. Отпечатване на брошури. 

2. Относно привличане на местните заинтересовани общности и лица в дейности по изготвяне на 

проектни предложения: 

2.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“; 

2.2. Отпечатване на Бюлетин; 

2.3. Отпечатване на брошури; 

2.4. Провеждане на информационна среща на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на  тема: 

„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ -  в гр. Аксаково и  в гр. Девня; 

2.5. Провеждане на информационна среща на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на тема: 

„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - в гр. Аксаково 

и в гр. Девня; 

2.6.  Провеждане на информационна среща на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ на тема: „Отчет 

за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ от 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ – в  гр. Девня, 

гр. Аксаково, с кипра, с.Падина, с. Климентово, с. Кичево. 

2.7. Провеждане на двудневно изложение  "Произведено на територията на МИГ "Девня - Аксаково" - 

територия на традиции, културно и природно наследство" – в гр. Аксаково. 

3. Относно спазване на изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работа с 

потенциалните получатели/бенефициенти и кандидати: 

При информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциални кандидати, МИГ „Девня – 

Аксаково“ спазва изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работа с потенциалните 

получатели/бенефициенти и кандидати, разписани в Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020г., Разпоредбите на Наредба 22/2015г. и Указанията на 

Управляващите органи, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР. 
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4. Относно популяризиране на възможностите за кандидатстване и разработване на проектни 

предложения и информиране на потенциалните бенефициенти/получатели за условията за 

кандидатстване  и предстоящо набиране на заявления за кандидатстване/проектни предложения: 

4.1. Информация публикувана на електронната страница на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

4.2. Отпечатване на Бюлетин; 

4.3. Провеждане на  четири информационни срещи на тема „Възможности за финансиране на проектни 

предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в                           

гр. Аксаково и  в гр. Девня; 

4.4. Провеждане на две информационни срещи на тема: „Възможности за финансиране на проектни 

предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ в гр. Аксаково и в гр. Девня. 

 Действия от обявяване на покани за прием на заявления от потенциални получатели на 

финансова помощ до сключване на договор; 

Действията, които МИГ „Девня – Аксаково“ е предприела от обявяване на покани за прием на проектни 

предложения до сключване на договор в изпълнение на одобрените през 2021г. индикативни графици са 

следните: 

Мярка 1.1.2„Подкрепа на предприемачеството“ – приемът на проектни предложения по мярката е стартирал 

през 2020г. и приключва през 2021г. Постъпили са три проектни предложения. След проведена оценка от 

комисията за подбор на проектни предложения и УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г. са одобрени и трите проектни предложения. Сключен е само един административен договор за 

предоставяне на БФП със „Солид Африкан Уудс“ ООД поради изчерпване на одобрения финансов ресурс 

по мярка. Останалите две проектни предложения са в резервен списък на проектните предложения/ 

Мярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства“ – проектната документация за стартиране на прием на 

проектни предложения е изготвена през периода посочен в индикативния график. Тъй като за стартиране 

на процедурата е необходимо да бъде определен точно остатъчния финансов ресурс след проведени два 

приема по мярката МИГ „Девня – Аксаково“ имаше забавяне в стартиране на приема поради забавяне на 

решението за одобрение/отказ за финансиране на проект BG06RDNP001-19.093-0001 “Закупуване на 

техника, необходима за модернизиране на животновъдното стопанство на ЗК "Бъдеще”. В последствие на 

06.10.2021г., чрез ИСУН 2020 е изпратена и молба за прекратяване на договор за финансово подпомагане 

№ BG06RDNP001-19.093-0003-C01/11.05.2021г. от ЕТ „Гри Агро –Асен Григоров“.  

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - през отчетния период 

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ изготви и съгласува с УО на Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г., документация определяща Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на 

одобрените проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“. След съгласуване на документацията по мярка 4.2  с Решение от протокол №11/08.12.2021г. на 

УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“  е отложено стартирането  на процедура BG06RDNP001-19.145 МИГ 

"Девня – Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.  

Мотивите за отлагане стартирането на прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ са свързани с обстоятелството, че спазвайки сроковете за обществено 

обсъждане и съгласуване с УО на ПРСР, регламентирани в Наредба №22/14.12.2015г., срокът за отваряне 

на приема съвпадна със самото навечерие на коледните и новогодишните празници, което на практика 

създаваше затруднения на потенциалните кандидати в подготовката им за кандидатстване. От друга страна 

празниците са период, който отвлича вниманието на всички от ежедневните работни ангажименти и това 

би довело обявата за откриване на процедурата до знанието на по-малко потенциални кандидати. Тези 

обстоятелства, съчетани с липсата на предварително заявен интерес към мярката, можеха да доведат до 

нулев прием в обявения срок за кандидатстване. В тази връзка УС на МИГ „Девня – Аксаково“ взе решение 

за отлагане отварянето на мярката с тридесет дни. 

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

мащаби инфраструктура“  - проектната документация е изготвена. За проекта на документация е проведено 

обществено обсъждане и съгласуване с Министерството на финансите за приложимите режими на 

минимални/държавни помощи. Предстои информацията да бъде качена в ИСУН 2020 и изпратена за 

съгласуване от УО на ПРСР. Планираният, но неосъществен прием по мярката е във връзка с Единадесето 

изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. и утвърждаване на новият финансов 

план на стратегията съгласно Заповед №РД09-829/18.08.2021г. Предвид увеличеният финанов ресурс по 
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мярката се установи, че допустимите кандидати по мярката нямат проектна готовност за стартиране на 

прием през посоченият в графика срок. 

Съгласно изискванията на „Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Девня – Аксаково“, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 

публикува обявите и цялата документация за стартиране на приема на проектни предложения в ИСУН 2020  

и на електронната страница на МИГ-а. Одобрените обяви са публикувани на електронната страницата на 

МИГ „Девня – Аксаково“ и в един местен вестник, както и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и 

сградите на общинските администрации на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. След активирането 

на процедурата обявата е изпратена по електронна поща във формат "ms word" и във формат "pdf" на УО 

на ПРСР 2014 - 2020 г. за публикуването ѝ на интернет страниците на ПРСР 2014 - 2020 г. и на Единния 

информационен портал. 

През отчетния период УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е одобрил оценителни доклади от работата 

на комисии за подбор на проектни предложения по следните процедури: 

 BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"; 

 BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“. 

През отчетния период УО на финансиращите програми са одобрили оценителни доклади от работата 

на комисии за подбор на проектни предложения по следните процедури: 

 BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"; 

 BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“. 

През отчетния период са сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

помощ по следните процедури: 

 BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на предприемачеството"; 

Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование и заетост“. 

Сключен е един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

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

предприятията“ 

Сключени са два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

МИГ “Девня – Аксаково“ поддържа деловодна система за регистриране на документооборота и архив 

включваща воденето на следните регистри: 

 Регистър за входяща кореспонденция; 

 Регистър за изходяща кореспонденция; 

 Регистър на подадените заявления за подпомагане към СВОМР; 

 Регистър на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Регистър на предложенията за промяна в договорите. 

Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на постъпване – лично, по пощата, 

по факс, по електронен път и др. Всички документи се съхраняват в съответните регистри в рамките на 

календарната година. След приключване на календарната година наличните документи се архивират и 

съхраняват в архива на сдружението. 

3. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително поддържане на 

електронната страница на МИГ; 

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД 

50-185/29.11.2016г. МИГ „Девня – Аксаково“ е осигурила публичност на дейността си и източниците на 

финансиране на СВОМР, съгласно изискванията посочени в: 

 Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 

2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 

2014 - 2020 г.,  

 Приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за 

определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на 
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Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на 

Комисията от 28 април 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение 

на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези 

програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 април 2016 г.)  

 Раздел ІІ, точка 2.2 от Приложение ХІІ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за 

регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на 

общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347 от 20.12.2013 г.), приложими за мерките за информация и публичност. 

При спазване на правилата за извършване на дейности по информиране и публичност на местната общност 

посочени по-горе МИГ „Девня – Аксаково“ възлага изработване на рекламни материали, като химикали – 

150бр., тефтери – 50 бр., флаш памет – 50бр., рекламни бутилки вино – 60бр., рекламни торбички – 50бр., 

календари – 100бр., кожен настолен календар – 50бр.; органайзери – 50бр., защитни маски – 50бр. 

Във връзка с отразяване на дейността на МИГ „Девня-Аксаково“ и популяризиране на развитието на 

територията при реализацията на Стратегията за Водено от общностите местно развитие се  отпечатват 

информационни списания и се излъчва репортаж в регионална медия. 

С цел спазване на изискванията за информиране и публичност МИГ „Девня – Аксаково“ публикува на 

своята интернет страница следната информация: 

 Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения; 

 Решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и колективния върховен орган; 

 Актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен 

орган, 

   Устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

 Регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на обществени 

поръчки; 

  профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

 електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

 списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл. 24, ал. 1, т. 8 и декларация за липса 

на основания за отстраняване; 

  критерии за оценка на проектите; 

 решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на 

проектите; 

  Правила за работа на МИГ; 

 Годишни доклади за дейността и финансовите отчети на МИГ 

 Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред УО на ПРСР 

2014 - 2020. 

На сайта на МИГ „Девня – Аксаково потенциалните бенефициенти могат да се запознаят също и с 

принципите на подхода ВОМР и възможностите за финансиране, които предоставя Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. За осигуряване на публичност за своята 

дейност МИГ „Девня – Аксаково“ публикува регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от 

Наредба 22/14.12.2015г. За прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии 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. 

4. Действия на МИГ по осъществяване мониторинг на изпълнението на договорите с 

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие са сключени двадесет и шест 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, от които тринадесет са финансирани по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., седем са финансирани по ОП 
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„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г. и шест са финансирани със средства по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 – 2020г. 

След сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, МИГ „Девня – Аксаково“ 

изпраща писмо на бенефициента с молба да предостави код за достъп в ИСУН 2020 на членове от екипа на 

МИГ-а. След предоставяне на код за достъп от страна на бенефициента МИГ „Девня – Аксаково“ 

перманентно осъществява мониторинг за изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в ИСУН 2020г. Извършвани са и проверки на място относно фактическото изпълнение 

на дейностите по проектите, както следва: 

 Протокол от проверка на място за договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.126-

0003 – С01 „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“ от 12.02.2021г.; 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP002-2.021-0003 – С01 „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“ от 29.03.2021г. 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.093-0002-С01 „Изграждане на стопанска постройка, създаване на трайни насаждения и 

закупуване на земеделска техника и инвентар“ от 30.03.2021г. 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.042-0001 – С01 „Административна сграда – кметство с читалище в с. Доброглед, община 

Аксаково“ от 19.05.2021г. 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.044-0001 – С01 „Изграждане на структурна комуникационна система в сградата на 

община Девня“ от 08.07.2021г. 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-2.078-0002-С01 „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на 

деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“ от 08.07.2021г. 

 Протокол от проверка на място за договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG06RDNP001-19.042-0005-С01„Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено 

хранене в община Девня“ от 17.08.2021г. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

Не е приложимо 

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

Иновациите в Стратегията  за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ имат 

най-различни форми, като всяка допринася за иновативния характер на стратегията: нови услуги, нови 

продукти, нови методи на организация, социални иновации и т.н. Иновациите се оценяват по отношение на 

ефективността им в сравнение със съществуващите методи и решения, прилагани на територия, както и 

приложимостта им на местно ниво. СМР на МИГ “ Девня – Аксаково“ включва следните иновативни 

елементи: 

- Прилагане на елемент 1 - Многофондово финансиране, което е новост за ВОМР на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“ и ще позволи осъществяването на проекти финансирани от ЕСФ, ЕФРР  и 

ЕЗФРСР 

В хода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие, към настоящия момент 

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е стартирала приеми по всички мерки, включени в стратегията с 

изключение на мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  и мярка 

8.1  „Залесяване и поддръжка“. Съгласно индикативния график за прием по мерки от СВОМР, МИГ 

„Девня – Аксаково“ планира да стартира прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“. Изискуемата документация свързана с Условията за кандидатстване и 

Условия за изпълнение на одобрените проектни предложения са съгласувани от УО на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. По време на подготовката на този доклад, приемът 

на проектни предложения по мярка 4.2 е стартиран – 13.01.2022г. 

Бенефициентите, сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, успешно 

изпълняват проектните си предложения. В изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие към момента на изготвяне на настоящия доклад се изпълняват договори по следните мерки:  



23 

 

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – по мярката са сключени два договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

- BG06RDNP001-19.093-0002 – С01 – договорът е в процес на изпълнение; 

- BG06RDNP001-19.093-0003 – С01 – след сключване на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ бенефициента  ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“ е подал искане за прекратяване 

изпълнението на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – по мярката са сключени три 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

- BG06RDNP001-19.126-0001 – С01 – договорът е в процес на изпълнение; 

- BG06RDNP001-19.126-0003 – С01 – дейностите по договора са изпълнени, след подадено искане 

за окончателно плащане  е получено Решение №51/19/2/6.4.1/5/00094/3/01/04/01 за отказ от 

изплащане на финансова помощ от Заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“. 

Бенефициента е подал жалба във Варненски административен съд в рамките на указания в 

решението срок. 

- BG06RDNP001-19.126-0006 – С01 – договорът е в процес на изпълнение. 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ – сключени са пет договора за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: 

- BG06RDNP001-19.042-0001 – С01 – дейностите по договора са изпълнени. Предстои сключване 

на окончателен анекс за стойността на договора и подготовка на искане за окончателно плащане. 

- BG06RDNP001-19.042-0003 – С01 – договорът е в процес на изпълнение. 

- BG06RDNP001-19.042-0005 – С01 – получено е Решение на зам. изпълнителния директор на ДФ 

„Земеделие“ за прекратяване на договора. 

- BG06RDNP001-19.042-0006 – С01 – договорът е в процес на изпълнение. 

- BG06RDNP001-19.042-0007 – С01 – договорът е в процес на изпълнение. 

 Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ – по мярката се изпълнява договор BG06RDNP001-19.298-0001-С01. През отчетния 

период договорът е в процес на изпълнение.   

 Мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ – 

сключени са два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

- BG06RDNP001-19.044-0001 – С01 – дейностите по договора са изпълнени, предстои отчитане на 

извършените дейности и разходи. 

- BG06RDNP001-19.044-0002 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение. 

 Мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ – изпълняват се два договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

- BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение. 

- BG05M9OP001-2.078-0002 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение (24 месеца от 

01.01.2020г.) 

 Мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ – изпълняват се четири договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ – изпълняват се четири договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

- BG05M9OP001-1.082-0001 – С01 – дейностите по проекта са приключили. одобрените от УО на 

ОПРЧР разходи са разплатени.  

- BG05M9OP001-1.082-0002 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение; 

- BG05M9OP001-1.097-0001 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение; 

- BG05M9OP001-1.123-0003 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение. 

 Мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ – сключени са три договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

- BG16RFOP002-1.006-0001 – С01 – дейностите по проекта са приключили. Подготвя се искане за 

окончателно плащане. 
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- BG16RFOP002-1.026-0001 – С01 – дейностите по проекта са в процес на изпълнение; 

- BG16RFOP002-1.026-0002 – С01- дейностите по проекта са в процес на изпълнение. 

 Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“ – сключен е един договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.084-0001, който е в процес на изпълнение; 

 Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ – по мярката са сключени три договора за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ. Дейностите по проектите са изпълнени. 

- BG16RFOP002-2.021-0001 – С01 – дейностите по проекта са приключили. Извършените разходи 

по проекта са одобрени и разплатени;  

- BG16RFOP002-2.021-0002 – С01 - дейностите по проекта са приключили. Извършените разходи 

по проекта са одобрени и разплатени; 

- BG16RFOP002-2.021-0003 – С01 – дейностите по проекта са приключили през 2021г., а 

извършените разходи по проекта са одобрени и разплатени. 

От изложената информация е видно, че през отчетния период една от иновативните характеристики на 

Стратегията - многофондовото финансиране, се осъществява успешно и резултатите от първите изпълнени 

проекти са налице. В изпълнение на заложените цели в Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са сключени 26 административни договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. По Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., 

финансирана със средства от ЕЗФРСР са сключени 13 административни договора. Седем административни 

договора са сключени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., 

финансирана със средства от ЕФРР. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 

финансирана със средства от ЕСФ са сключени 6 административни договора. Към настоящия момент три 

административни договора, финансирани по ОПИК и един договор по ОПРЧР са приключили, одобрените 

от УО разходи са разплатени на бенефициентите. По Програмата за развитие на селските райони също има 

проект, по който са изпълнени заложените дейности, но е получен отказ от ДФ „Земеделие“ за изплащане 

на финансовата помощ по договора. 

- Прилагане на елемент 2 - Мерки в подкрепа постигане целите на ВОМР, чрез включването на 

финансиране чрез ЕСФ и ЕФРР, посредством оперативни програми: ОП „РЧР“ и ОПИК, което ще 

доведе до цялостно подобряване благосъстоянието на местната общност и подкрепа прилагането на 

една от важните характеристики на подхода „ЛИДЕР“ а именно: осъществяването на „интегрирани и 

мултисекторни дейности“: 

Възможността за многофондово финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие, предостави на МИГ повече възможности увеличаване благосъстоянието на местната 

общност. Това е предвидено да се случи чрез мерките заложени в СВОМР. 

Мерки, финансирани със средства от ЕФРР: 

 Мярка 1.1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“; 

 Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“; 

 Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“. 

 

Мерки, финансирани със средства от ЕСФ: 

 Мярка 3.2.1  „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“; 

 Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“. 

С реализацията на Стратегията, местната общност е подпомогната и стимулирана да реализира своите 

бизнес идеи. Предоставени са възможности за осигуряване на заетост и развитие на човешките ресурси, 

предоставени са социални услуги на хората в нужда на територията на МИГ със средства осигурени от 

ЕСФ и ЕФРР, като по този начин се осъществява прилагането на една от важните характеристики на 

подхода „ЛИДЕР“ за осъществяване на „интегрирани и мултисекторни дейности“. В подкрепа на това 

след проведени процедури за прием на проектни предложения са сключени следните договори: 

 Договори по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., финансирана 

със средства от ЕФРР: 

- Административен договор BG16RFOP002-1.006-0001 – С01 – „Разработване на уеб-базиран 

иновативен софтуер за резервиране и отдаване на автомобили под наем и менажиране на автопарк с 

възможност за автономно наемане и връщане на автомобилите на избрана от клиента локация“. 
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Реализацията на проектното предложение ще даде възможност, чрез разработения уеб базиран 

иновативен софтуер за автономно наемане и връщане на автомобилите на избрана от клиента локация; 

- Административен договор BG16RFOP002-1.026-0001 – С01 – „Внедряване на технологичен участък 

за освидетелствуване на транспортируеми газови бутилки, част от иновативна поточна линия за 

пълнене на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан“. С реализацията на проектното предложение ще 

бъде внедрен иновативен технологичен участък за освидетелствуване на транспортируеми газови 

бутилки; 

- Административен договор BG16RFOP002-1.026-0002 – С01  - „Внедряване на производствена 

иновация за технологично развитие на Перилис трейдинг ЕООД“. С реализацията на проекта ще бъде 

внедрена иновативна технологична линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на 

козметични и почистващи пробиотични продукти; 

- Административен договор BG16RFOP002-2.084-0001 – С01 „Подкрепа предприемачеството на 

"Солид Африкан Уудс" ООД“. С реализацията на проектното предложение ще бъдат закупени машини 

за изработка на декинг от тиково дърво. 

- Административен договор BG16RFOP002-2.021-0001 – С01- „Модернизиране 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“. С реализацията на проектното 

предложение е  закупена мостова режеща машина с ЦПУ и е разработена и внедрена ИКТ базирана 

система за управление на бизнес процесите в „Попчев стоун дизайн  ЕООД“. 

- Административен договор BG16RFOP002-2.021-0002 – С01 -  „Подобряване на производствения 

капацитет и управлението на бизнес процесите в „НОРД“ АД“. С реализацията на проектното 

предложение е закупен струг с централно програмно управление; 

- Административен договор BG16RFOP002-2.021-0003 – С01 – „Подобряване на 

конкурентноспособността и развитие на капацитета за растеж в фирма "Трафикбилд" ЕООД, чрез 

закупуване на ново производствено оборудване и въвеждане на ИКТ система за управление на 

бизнеса“. С реализацията на проектното предложение е закупена Линия за производство на бетонови 

елементи, както и е въведена ИКТ система (ERP- система за управление на бизнес процесите). 

• Договори по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., финансирана със 

средства от ЕСФ: 

- Административен договор BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 „Въвеждане на иновативна 

междусекторна  услуга  в община Аксаково“ – В рамките на проекта ще се ще се утвърди модела на 

предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, хора с увреждания 

чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна услуга.; 

- Административен договор BG05M9OP001-2.078-0002 – С01 „Мобилен екип на терен за превенция, 

подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“- 

Реализацията на проектното предложение ще доведе до разширяване на възможностите за предоставяне 

на иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с увреждания, 

зависимите лица и техните семейства на територията на МИГ „Девня- Аксаково“; 

- Административен договор BG05M9OP001-1.082-0001 – С01 – „Образование и заетост за младежите 

на община Аксаково“. С реализацията на проекта е осигурена възможност за квалификация и заетост 

на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова 

дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково; 

- Административен договор BG05M9OP001-1.082-0002 – С01 - "Повишаване на квалификацията, 

възможността за включване в заетост и самостоятелна заетост на безработни младежи". С реализацията 

на проекта е осигурено придобиването на подходяща квалификация и умения на младежите до 29г. 

възраст, съответстваща на нуждите на бизнеса на територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и 

осигуряване на субсидирана заетост; 

- Административен договор BG05M9OP001-1.097-0001 – С01 – „Инвестиции в образование и заетост 

на БРАНАКС ЕООД“. С реализацията на проектното предложение бенефициента ще предостави 

възможност за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. от територията на община Аксаково; 

-  Административен договор BG05M9OP001-1.123-0003 – С01 – „Инвестиции в образование, заетост 

и подкрепящи услуги за млади хора на територията на МИГ Девня-Аксаково“. С реализацията на  

проектното предложение ще бъде приложен интегриран подход за решаване на част от проблемите на 
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уязвимите групи, дефинирани на територията на Община Девня, в частност безработни младежи на 

възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен и/или от ромски произход 

За отчетния период заложените във финансовия план средства, които са предоставени от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., чрез ЕФРР и средствата по ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020г. са договорирани. Три от договорите, финансирани по ОПИК са 

изпълнени, а извършените разходи от бенефициентите са одобрени и разплатени от УО на ОПИК. По 

ОП „Развитие на човешките ресурси“ един административен договор е приключил и одобрените от УО 

на ОПРЧР разходи са разплатени. 

- Прилагане на елемент 3 - Мярка „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 

административни сгради“ с цел създаването на база за въвеждането на електронни административни 

услуги за гражданите и бизнеса и подобряване на обслужването им, които от своя страна са иновативни 

услуги и начини на организация на административния процес за територията на МИГ-а.  

През 2018 г. е проведена процедура за прием на проектни предложения по мярка 3.1.1. „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“. Постъпили са две проектни 

предложение. След извършване на проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ, 

ДФ „Земеделие“ одобри проведената процедура. Сключени са два договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: 

 BG06RDNP001-19.044-0001 – С01 -  Изграждане на структурна комуникационна система в сградата 

на община Девня – дейностите по проекта са изпълнени. 

- BG06RDNP001-19.044-0002 – С01 – „Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска 

администрация – Аксаково“ – дейностите по проекта са в процес на изпълнение; 

За отчетния период заложените във финансовия план средства, които са предоставени от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 201-2020г., чрез ЕЗФРСР за изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските административни сгради са договорирани. Дейностите по 

Административен договор №BG06RDNP001-19.044-0001 – С01 са изпълнени, като предстои отчитане 

на извършените разходи в изпълнение на проектното предложение. Административен договор 

№BG06RDNP001-19.044-0002 – С01 е в процес на изпълнение. 

- Прилагане на елемент 4 - Мярка „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с която се цели 

подобряване на социалните и здравни услуги за уязвимите групи от общността, което е иновативно от 

гледна точка на предоставянето на комплекс от тези услуги за подобряване на цялостното състояние на 

хората с увреждания. През отчетния период одобрените проектни предложения по мярка 3.2.1 

„Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ са в процес на изпълнение. Процедурата за прием 

на проектни предложения е проведена през 2019г. В края на 2019г. е подписан първият договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а в началото на 2020г. и втория. 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0002 – С01 „Мобилен екип на терен за превенция, 

подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки“.  

В изпълнението на проектното предложение се сформира мобилен екип на терен, който създаде 

условия за подпомагане интегрирането на лицата от уязвимите социални групи в обществото. Това 

намаля рискът от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за 

обслужване и социално включване. Предоставяните услуги водят до осмисляне на социалния живот на 

потребителите. Обхватът на предоставяне на услуги ще бъде разширен и те ще достигат до най-малкото 

населено място. Чрез дейностите, заложени в проекта, се стимулира желание и готовност у 

потребителите за реализация и включване в трудовия процес, насърчаване на предприемаческия дух и 

мотивация за постигане на по-висок жизнен стандарт и социален статус. Създава се възможност 

зависими лица и хора с увреждания да вземат решения и бъдат активни, разширява се обхватът на 

предоставяните социални и здравни услуги и те ще достигат до всеки желаещ да ползва услугите. 

Лицата, започнали работа или бизнес, повишават доходите си и преодоляват социалната изолация. 

Реализацията на проектното предложение води до разширяване на възможностите за предоставяне на 

иновативни, интегрирани и многосекторни социални и здравни услуги на хората с увреждания, 

зависимите лица и техните семейства на територията на МИГ „Девня- Аксаково“; 

 Административен договор BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 „Въвеждане на иновативна 

междусекторна  услуга  в община Аксаково“.  

С реализацията на проектното предложение се цели преодоляване на социалната изолация на 

уязвимите групи на територията на община Аксаково. В рамките на проекта се реализират дейности за 

повишаване на компетентностите и активизиране на пазара на труда на хората с увреждания и лицата 
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полагащи грижи за зависими, членове на семействата си чрез предоставянето на консултации по 

професионално ориентиране, обучения по ключови компетентности. В рамките на проекта се 

утвърждава модел за предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, 

хора с увреждания чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна услуга. 

За отчетния период заложените във финансовия план средства, които са предоставени от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г., чрез ЕСФ за въвеждане на междусекторни 

услуги в общността са договорирани. Дейностите по административен договор BG05M9OP001-2.078-

0002 – С01 „Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни 

лица с увреждания и техните близки“ са изпълнени. Предстои подготовка на документи за окончателно 

плащане на извършените по проекта разходи. 

Административен договор BG05M9OP001-2.078-0001 – С01 „Въвеждане на иновативна междусекторна  

услуга  в община Аксаково“ е в процес на изпълнение. 

- Прилагане на елемент 5 - Мярка „Инвестиции в образование и заетост“, с която се цели 

подобряване връзката между образователните структури и бизнеса и същевременно стимулиране на 

неактивните лица към образование и заетост. Подхода за справяне с проблема с ниската образованост 

и достъпа до пазара на труда е иновативен за територията на МИГ-а. 

За периода на изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Девня – 

Аксаково“ са проведени три приема на проектни предложения. Първият прием е осъществен през 

2019г., а втория и третия през 2020г. Постъпили са девет проектни предложение, от които МИГ „Девня 

– Аксаково“ и  УО на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. са одобрили четири проекта.  

Сключени са четири договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

 Административен договор BG05M9OP001-1.082-0001-С01 „Образование и заетост за младежите на 

община Аксаково“ - Проектното предложение цели устойчиво интегриране на пазара на труда, 

предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от 

социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на 

територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират 

дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения по 

професионална квалификация и ключови компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 

месеца на силно уязвимите лица от целевите групи. Придобитите знания и умения от проведените 

обучения ще повиши капацитета, създаде възможности за кариерно развитие и професионална 

реализация на целевата група и окажа трайно въздействие върху целевата група. Предоставената 

възможност за заетост на хората ще насърчи тяхната трудова активност и респективно подобри 

качеството на живот. През отчетния период дейностите по проекта са приключени. Окончателно 

одобрените разходи са разплатени на бенефициента. 

 Административен договор BG05M9OP001-1.082-0002-С01 „Повишаване на квалификацията, 

възможността за включване в заетост и самостоятелна заетост  на безработни младежи "- В настоящото 

проектно предложение "Повишаване на квалификацията, възможността за включване в заетост и 

самостоятелна заетост на безработни младежи " ще бъдат идентифицирани 50 безработни младежи на 

възраст до 29 години извън образование и обучение, които са с основна и по-ниска степен на 

образование. На младежите от целевата група ще бъдат предоставени услуги по професионално 

ориентиране и консултиране, психологическо подпомагане и мотивационно обучение. Дейностите по 

проекта са в процес на изпълнение. 

 Административен договор BG05M9OP001-1.097-0001 – С01 „Инвестиции в образование и заетост 

на БРАНАКС ЕООД“ - Проектното предложение цели устойчиво интегриране на пазара на труда, 

предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от 

социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на 

територията на МИГ „Девня-Аксаково“. За постигане на целта в проектното предложение ще се 

реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения по 

професионална квалификация и ключови компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 

месеца на силно уязвимите лица от целевите групи. Дейностите по проекта са в процес на изпълнение. 

 Административен договор BG05M9OP001-1.123-0003 „Инвестиции в образование, заетост и 

подкрепящи услуги за млади хора на територията на МИГ Девня-Аксаково“ - Заложените в проекта 

дейности са насочени към уязвимата група на безработните младежи на възраст от 15 до 29 г., 

включително с основна или по-ниска образователна степен. Общо 18 лица ще бъдат включени в 

дейностите реализирани от проекта, като се очаква това да има благоприятен ефект, както за тях и 

техните семейства, така и в върху социално-икономическия живот на общината. 
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Предвидените във финансовия план на СВОМР средства за инвестиции в образование и заетост през 

отчетния период са вече договорирани. Един от договорите е приключил, а одобрените от УО на 

ОПРЧР разходи са разплатени на бенефициента. В процес на изпълнение са три от сключените 

договори по мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“, съответстваща на елемент 5 от 
иновативните характеристики на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

- Прилагане на елемент 6 - Мярка „ Подкрепа за иновации в предприятията“, осъществяването на която 

ще допринесе за внедряването на иновации в производствените процеси и повишаване 

конкурентоспособността на предприятията при опазване на ресурсите /материални и човешки/. 

Във връзка с прилагане на елемент 6 - Мярка „ Подкрепа за иновации в предприятията“ са осъществени 

два приема на проектни предожения по мярка 1.1.1„Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“. В рамките на определеният срок за прием на проектни предложения са постъпили три 

проектни предложения, които МИГ „Девня – Аксаково“ и УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ са одобрили. Сключени са три договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: 

 Административен договор BG16RFOP002-1.006-0001 – С01- „Разработване на уеб-базиран 

иновативен софтуер за резервиране и отдаване на автомобили под наем и менажиране на автопарк с 

възможност за автономно наемане и връщане на автомобилите на избрана от клиента локация“. 

Иновацията представлява интегрирана информационна система с уеб базирано софтуерно решение, 

което реализира цялостното управление на фирмените ресурси и взаимоотношенията с клиенти. Чрез 

съчетание на софтуерни технологии (включително и географска информационна система) и хардуерни 

компоненти на клиентите се предоставя услуга да резервират онлайн автомобил за избран от тях период 

и локация и да го да наемат и върнат автономно без да е необходимо обслужване от служител на 

фирмата. Реализирането на този проект е иновация за националния пазар. Бенефициентът, МОДУЛ 

ЕООД, първи в страната предоставят на клиентите си възможност за предварителна резервация на 

автомобил за бъдещ период, за точното време и локация на получаване и връщане, което гарантира 

сигурност и удобство при получаване на автономна услуга без чакане на гише. Чрез няколко 

надграждащи модула от софтуерното решение, същата услуга би могла да стане възможна и за наемане 

на електромобили. 

 Административен договор BG16RFOP002-1.026-0001 – С01 – „Внедряване на технологичен участък 

за освидетелствуване на транспортируеми газови бутилки, част от иновативна поточна линия за 

пълнене на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан“. 

Целта на проекта е да се повиши иновационния капацитет и конкурентоспособност на Газ Транс 

Петролиум ЕООД на националния пазар, чрез внедряване в дейността и пазарна реализация на тази 

производствена иновация - технологичен участък за освидетелствуване на транспортируеми газови 

бутилки, част от иновативна поточна линия за пълнене на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в 

газови бутилки.  

 Административен договор BG16RFOP002-1.026-0002 Внедряване на производствена иновация за 

технологично развитие на „Перилис трейдинг“ ЕООД. 

Целта на проектното предложение е внедряване на процесова/производствена иновация - технологична 

линия за производство на пробиотични неутрализатори на миризми. 

Иновацията е собствена разработка и представлява технологично решение на собственика на фирма 

Перилис трейдинг, инж. Иван Радев. С притежавания дългогодишен инженерен опит в областите на 

химията и производството на химически продукти, управителят търси и предлага оптимално ефективно 

решение за производство на иновативни, с био характер, пробиотични продукти. Проектното 

предложение предвижда комплексна линия с висока степен на автоматизация, производителност и 

капацитет. Редуцира значително разходите за енергия при производство на продукти с пробиотично 

съдържание, за единица произведен продукт. Иновативният процес представлява последователно 

свързване на машини в напълно окомплектована линия за производство на козметични и почистващи 

продукти с пробиотичен състав. 

За отчетния период заложените във финансовия план средства, които са предоставени от Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020г., чрез ЕФРР за подкрепа за иновации в 

предприятията са договорирани. Дейностите по административен договор BG16RFOP002-1.006-0001 – 

С01- „Разработване на уеб-базиран иновативен софтуер за резервиране и отдаване на автомобили под 

наем и менажиране на автопарк с възможност за автономно наемане и връщане на автомобилите на 

избрана от клиента локация“ са изпълнени, предстои подготовка на документи за окончателно плащане 
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на извършените по проекта разходи. Останалите три договора сключени в изпълнение на мярка 1.1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, съответстваща на елемент 6 от иновативните 

характеристики на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са в процес на изпълнение. 

 

8. Управление на Местната инициативна група (ако е приложимо); 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Неприложимо 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Неприложимо 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

6. Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо); 

7. Неприложимо 

8. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

9. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

Във връзка с единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г. беше осигурено допълнително финансиране по подхода Водено от общностите местно развитие в 

размер на над 68 млн. лева. Съобразно предоставена възможност за увеличаване на финансовия ресурс за 

изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие МИГ Девня – Аксаково подготви и 

представи Заявление за промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР.  В представеното пред УО 

на ПРСР заявление е предвидена допълнителната финансова подкрепа в размер до 799 000,00 лева и 

определената сума за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за 

ВОМР“ – допълнителен размер на финансовата подкрепа до 114 000 лева. Заедно с предоставения 

допълнителен финансов ресурс МИГ „Девня – Аксаково“ бяха прехвърлени допълнително средства от 

мерки, които няма да бъдат реализирани през настоящия програмен период. 

 

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/ 

Разпределен

ие 

допълнител

ни средства 

- 799 000 

лева 

Разпределен

ие  на 

неусвояем 

бюджет 

Коригиран 

бюджет        

/лв/ 

Приоритет 1 

Повишаване на 

конкурентоспособн

остта на местната 

икономика и въз-

можностите 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/маркет

инг на 

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

продукти 

Мярка 6.4 

Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности 

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

Приоритет 2 

Насърчаване на 

интегрирано 

териториално 

развитие и опазване 

на околната среда 

чрез повишаване на 

ресурсната 

ефективност 

Мярка 7.5 

Инвестиции за 

публично 

ползване в 

инфраструктура за 

отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

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

Мярка 7.6 

Проучвания и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

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 

Насърчаване на 

социалното 

приобщаване , 

намаляване на 

бедността и по-

добряване 

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 

общинските 

административнит

е 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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Със Заповед №09-829/18.08.2021г. на Ръководителя на УО на Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г. е утвърден новия финансов план на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ Девня – Аксаково“. 

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  

На 03.12.2021г. Председателят на УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ подписа допълнително 

споразумение №РД 50-185/03.12.2021г. за одобрения нов финансов план на стратегията. 

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или ДФЗ 

и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо); 

Не е приложимо 

11. Индикатори: 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Допълнително са добавени специфични индикатори по Мерки 3.2.1, 3.2.2, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ /Таблица 14 и Таблица 15/ 

Одобрени ИНДИКАТОРИ за изпълнение на  СМР Изпълнение на ИНДИКАТОРИ за 

изпълнение на СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Одобрени от МИГ 

Проекти 

Одобрени от 

УО/ДФЗ проекти 

Брой стопанства, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства  

Брой 4 4 2 

Брой земеделски стопанства, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции  за преработка и 

търговия на селскостопански 

продукти 

Брой 1 0 0 

Брой бенефициери (стопанства), 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в 

неселскостопански дейности в 

селските райони 

Брой 7 4 3 

Брой жители, които се ползват 

от подобрени 

услуги/инфраструктура  

Брой 1500 4464 1963 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в малка 

по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми 

източници и спестяване на 

енергия  

Брой  6 6 5 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

Брой 2 1 1 
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инфраструктура за 

отдих/туризъм  

Брой жители, които се ползват 

от подобрени 

услуги/инфраструктура 

Брой 10 000 8600 8600 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за 

проучвания/инвестиции, 

свързани с природното и 

културното наследство на 

селата, в т.ч. обекти с висока 

природна стойност  

Брой 1 0 0 

Брой жители, които се ползват 

от подобрени 

услуги/инфраструктура  

Брой 10 000 0 0 

Площ (хектар), която ще бъде 

залесена (установяване ) 

хектар 166 0 0 

Неактивни и безработни 

участници, които са започнали 

да търсят работа или имат 

работа, включително като 

самостоятелно заети лица, след 

осигурена грижа за дете 

Брой 50 26 26 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и здравни 

услуги 

Брой 50  27 27 

Безработни участници на 

възраст до 29 г. вкл., с основна 

или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на 

проекта получават 

квалификация 

Брой 50 65 65 

Безработни участници на 

възраст до 29 г. вкл., с основна 

или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на 

проекта имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 40 45 45 

Безработни участници от 

ромски произход на възраст до 

29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, 

които при напускане на проекта 

имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица 

Брой 20 22 22 

Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови 

за фирмата продукти 

Брой 1 3 3 
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Брой предприятия, 

подпомогнати да въведат нови 

за пазара продукти 

Брой 1 3 3 

Брой на предприятията, 

получаващи подкрепа 

Брой 4 7 7 

Нови предприятия, 

съществуващи две години след 

създаването си 

Брой 1 0 0 

Брой подпомогнати нови 

предприятия 

Брой 1 1 1 

Брой създадени работни места Брой 128 166 159 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

евро 4 687 795,60 4 018 260,00 3 3740 74,20 

Общо публични разходи в евро евро 3 551 599,47 3 393 200,40 3 074 148,70 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

Неприложимо 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходяща кореспонденция: 

Изх. №/Дата Получател Относно 

Изх. №19-2-5/ 

11.01.2021г. 

Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Удължаване срока за работата на КППП по 

процедура BG05M9OP001-1.123 

19-2-6/11.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Удължаване срока за изпълнение ДБФП № 

BG05M9OP001-1.097 – 0001-С01 на 

„БРАНАКС“ ЕООД 

19-2-7/11.01.2021г. Красимир Колев – 

представляващ „Солид 

Африкан Уудс“ ООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG16RFOP002-2.084-

0001 

19-2-8/11.01.2021г. Десислав Димитров – 

Представляващ „ДеНиДи“ 

ЕООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG16RFOP002-2.084-

0002 

19-2-9/11.01.2021г. Николина Петкова – 

представляваща „Еко премиум 

индъстри“ ООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG16RFOP002-2.084-

0003 

19-2-12/13.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Удължаване срока за изпълнение на 

дейностите по проект с договор 

BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

19-2-15/14.01.2021г. Илияна Илиева  - Ръководител 

на УО на ОПИК 

Искане за предоставяне на информация за 

одобрени проектни предложения по процедура 

BG16RFOP002-1.026. 

19-2-17/15.01.2021г. Ивайло Душев – 

Представляващ „Маркетингови 

проучвания 2020“ ЕООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG05M9OP001-1.123 - 

0001 

19-2-18/15.01.2021г. Живко Бояджиев – 

представляващ „Алекс пак“ 

ЕООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG05M9OP001-1.123-

0002 
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19-2-19/15.01.2021г. Боряна Андонова – 

представляващ „Ню айдиас“ АД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация  за проект BG05M9OP001-1.123-

0003 

19-2-21/18.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Коригиране на искане за удължаване на срока 

за изпълнение на дейностите по проект с 

договор BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

19-2-22/18.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Коригиране на искане за промяна на срока за 

изпълнение на дейностите по проект с 

административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01 

19-4-25/26.01.2021г. Лозана Василева – Ръководител 

на УО на ПРСР 

Годишен доклад по подмярка 19.4 

19-2-26/28.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Допълнително споразумение към №1 към 

Административен договор BG05M9OP001-

2.078-0001-С01 

19-2-27/28.01.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Допълнително споразумение към №1 към 

Административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01 

19-2-28/28.01.2021г. Васил Грудев – Изпълнителен  

директор на  

ДФ „Земеделие“ 

Разглеждане на проектни предложения по 

одобрени процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. 

19-2-31/02.02.2021г. Свилен Шитов  - кмет на 

Община Девня 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено от 

МИГ проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.042-0006 

19-2-33/04.02.2021г. Ивайло Душев – 

Представляващ „Маркетингови 

проучвания 2020“ ЕООД 

Отказ за финансиране на проект 

BG05M9OP001-1.123 - 0001 

19-2-34/04.02.2021г. Живко Бояджиев – 

представляващ „Алекс пак“ 

ЕООД 

Отказ за финансиране на проект 

BG05M9OP001-1.123-0002 

19-2-35/04.02.2021г. Боряна Андонова – 

представляващ „Ню айдиас“ АД 

Уведомително писмо за частично одобрение на 

проект BG05M9OP001-1.123-0003 

19-2-37/05.02.2021г. Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР 

Приключване на оценката на проектните 

предложения, подадени в рамките на 

определения срок за кандидатстване по 

процедура BG05M9OP001-1.123  

19-2-39/09.02.2021г. Илияна Илиева  - Ръководител 

на УО на ОПИК 

Приключване на оценката на подадените 

проектни предложения BG16RFOP002-2.084 

МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на 

предприемачеството". 

19-2-40/11.02.2021г. Лозана Василева – Ръководител 

на УО на ПРСР; 

Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР; 

Илияна Илиева  - Ръководител 

на УО на ОПИК 

Годишен доклад по подмярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на Стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“ 

19-2-41/11.02.2021г. Асен Григоров – представляващ 

ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“ 

Искане за допълнителна документация за 

проект BG06RDNP001-19.093-0003 
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19-2-43/19.02.2021г. Георги Ковачки – гл. експерт 

ПБФП, ГД  ЕФК, Министерство 

на икономиката. 

Договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура 

BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня –Аксаково - 

Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията 

19-2-51/17.03.2021г. Димо Караганев – Председател 

на ЗК „Бъдеще“ 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация  по одобрено от МИГ проектно 

предложение BG06RDNP001-19.093-0001 

19-2-52/17.032021г. Иван Радев – представляващ „ 

Перилис трейдинг“ ЕООД 

Създаване на код за достъп в секция  

„Договори“ в ИСУН 2020 на служители на 

МИГ „Девня – Аксаково“  

19-2-54/19.03.2021г. Лозана Василева – Ръководител 

на УО на ПРСР; 

Цветан Спасов  – Ръководител 

на УО ОПРЧР; 

Илияна Илиева  - Ръководител 

на УО на ОПИК 

Коригиран годишен доклад по подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на 

Стратегии за Водено от общностите местно 

развитие“ 

19-2-56/23.03.2021г. 

   

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

1.082-0001-С01 

19-2-57/23.03.2021г. 

   

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

2.078-0001 – С01 

19-2-58/23.03.2021г. 

   

Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

1.082-0002-С01 

19-2-59/23.03.2021г. 

   

Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

2.078-0002 – С01 

19-2-60/23.03.2021г. 

   

Димитър Димитров – 

представляващ „Бранакс“ 

ЕООД 

Осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01 

19-2-61/24.03.2021г. 

   

Димитър Димитров – 

представляващ „Бранакс“ 

ЕООД 

Отговор на писмо с изх. №19/24.03.2021г., във 

връзка с осъществяване на мониторинг на 

Административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01 

19-2-64/29.03.2021г. Асен Григоров – представляващ 

ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“ 

Предоставяне на документация преди 

сключване на договор з предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за проект 

BG06RDNP001-19.093-0003 

19-2-65/29.03.2021г. Петър Андонов – 

представляващ „Газ транс 

петролиум“ ЕООД 

Предоставяне на код за достъп на служители 

на МИГ „Девня – Аксаково“ за 

Административен договор BG16RFOP002-

1.026-0001-С01 

19-2-66/29.03.2021г. Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Предоставяне на код за достъп на служители 

на МИГ „Девня – Аксаково“ за 

Административен договор BG06RDNP001-

19.044-0002-С01 

19-2-67/29.03.2021г. Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Предоставяне на код за достъп на служители 

на МИГ „Девня – Аксаково“ за 

Административен договор BG06RDNP001-

19.298-0001-С01 
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19-2-68/29.03.2021г. Николай Димитров – 

представляващ „Трафикбилд 

инвест“ ЕООД 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация за изпълнението на 

Административен договор BG16RFOP002-

2.021-0003 – С01 

19-2-70/30.03.2021г. Йосиф Ячев  - директор на ОД 

ДФ „Земеделие“ - Пловдив 

Предоставяне на разяснения и/или информация 

по одобрено от МИ предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0001 

19-2-75/01.04.2021г. Свилен Шитов  - кмет на 

Община Девня 

Предоставяне на разяснения и/или информация 

по одобрено от МИГ проектно предложение с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.042-0006 

19-2-86/16.04.2021г. Цветан Спасов – РУО на ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. 

Екземпляр от договор BG05M9OP001-1.123-

003-C01 

19-2-95/28.04.2021г. Илияна Илиева – РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 

2020г. 

Разписани екземпляри от Административен 

договор BG16RFOP002-2.084-0001-С01 

19-2-96/28.04.2021г. Калоян Костадинов – Директор 

дирекция ДПМРСР 

Коригирани приложения №1 към 

Административен договор BG06RDNP001-

19.044-0001-С01 

19-2-100/19.05.2021г. Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Изменение на Административен договор 

BG06RDNP001-19.093 – 0002-С01 

19-2-102/21.05.2021г. Драгомир Славчев, Мариета 

Чакърова – представляващи 

„ДеВина Смарт“ ООД 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.126-0006 

19-2-103/21.05.2021г. Миглена Танева – Управител на 

„Аспида – Ивайло Иванов“ 

ООД 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.126-0005 

19-2-105/26.05.2021г. Лозана Василева – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Промяна на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

19-2-107/31.05.2021 Красимир Колев – 

представляващ „Солид 

Африкан Уудс“ ООД 

Предоставяне на код за достъп на служители 

на МИГ „Девня – Аксаково“ 

19-2-119/07.07.2021 Борис Михайлов – 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“  

Изменение на Административен 

договорBG06RDNP001-19.042-0001-С01  

19-2-120/09.07.2021г. Боряна Андонова – 

Представляващ „Ню айдиас“ 

АД 

Предоставяне на код за достъп на служители 

на МИГ „Девня – Аксаково“ 

19-2-121/19.07.2021г. Цветан Спасов – РУО на ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. 

Допълнително споразумение №1 към 

Административен договор BG05M9OP001-

1.123-С01 

19-2-129/27.07.2021г. Димо Караганев – председател 

на ЗК „Бъдеще“ 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.093-0001 



37 

 

19-2-135/23.08.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022г. 

19-2-136/23.08.2021г. Ирена Младенова  - РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022г. 

12-2-137/23.08.2021г. Цветан Спасов –РУО на ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2022г. 

19-2-138/23.08.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Изменение на Индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2021г. 

19-2-139/23.08.2021г. Ирена Младенова  - РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Изменение на Индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2021г. 

19-2-140/23.08.2021г. Цветан Спасов –РУО на ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020г. 

Изменение на Индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2021г. 

19-2-141/26.08.2021г. Димо Караганев – председател 

на ЗК „Бъдеще“; 

Йосиф Ячев – директор на ОД 

на ДФ “Земеделие“ -Пловдив 

Становище на МИГ „Девня – Аксаково“ 

относно промяна на активи по проект 

BG06RDNP001-19.093-0001 

19-2-142/26.08.2021г. Борис Михайлов – 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Искане за предоставяне на допълнителна 

информация за етапа на извършената оценка 

на проект BG06RDNP001-19.042-0006 

19-2-145/01.09.2021г. Асен Григоров – представляващ 

ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“  

Създаване на код за достъп на служители на 

МИГ „Девня – Аксаково“ 

19-2-146/01.09.2021г. Кремена Донева Боева – 

представляващ „Дара Експерт“ 

ЕООД 

Създаване на код за достъп на служители на 

МИГ „Девня – Аксаково“  

19-2-147/01.09.2021г.  Димо Караганев – председател 

на ЗК „Бъдеще“ 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрено от МИГ проектно 

предложение с код в ИСУН BG06RDNP001-

19.093-0001 

19-2-147/03.09.2021г. Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Разяснения по процедура BG05M9OP001-1.082 

19-2-151/09.09.2021г. Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Искане за предоставяне на разяснения и/или 

информация по одобрен проект от МИГ с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.042-0006 

19-2-161/08.10.2021г. Борис Михайлов – 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Искане за предоставяне на информация за 

остатъчния финансов ресурс по мярка 7.2 

19-2-166/14.10.2021г. Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Резултати от проведена оценка на проект  

„Подобряване на енергийната ефективност на 

сграда НЧ „Христо Ботев - 1927“ в община 
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Девня“ с код в ИСУН BG06RDNP001-19.042-

0006 

19-2-171/25.10.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Изменение на Индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ през 2021г. 

19-2-174/28.10.2021г. Драгомир Славчев – 

представляващ „ДеВина Смарт“ 

ООД 

Резултати от проведена оценка на проект  

„Изграждане на туристически павилион за 

дегустации и продажба на регионални вина“ с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.126-0006 

19-2-178/02.11.2021г. Валери Белчев – министър на 

финансите 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 7.2 

19-2-179/05.11.2021г. Мариета Чакърова – Управител 

на „ДеВина Смарт“ ООД; 

Боряна Алексова – зам. 

Изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“. 

Жалба от „ДеВина Смарт“ ООД във връзка с 

корекция на бюджета на проект: „Изграждане 

на туристически павилион за дегустации и 

продажба на регионални вина“ с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.126-0006 

19-2-180/10.1.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Публикуван в ИСУН 2020 проект на процедура 

за подбор на проектни предожения 

BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - 

Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

19-2-186/25.11.2021г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, Дирекция РСР 

Допълнителна информация по проект на 

процедура за прием на проектни предложения 

в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.145 МИГ 

"Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

19-2-190/01.12.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г.; 

Иван Иванов Директор 

дирекция ЦКЗ, МС; 

Виктория Маринова – 

Управител на ОИЦ Варна 

Стартиране на Процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-19.145 

МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 

19-2-191/01.12.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г.; 

Изменение на индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2021г. 

19-2-192/01.12.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г.; 

Изменение на индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2022г. 

19-2-192/01.12.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г.; 

Промяна на датата за стартиране на Процедура 

за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.145 МИГ "Девня - 

Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 
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19-2-196/08.12.2021г. Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г.; 

Изменение на индикативен график за приеми 

по мерки от СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ за 2022г. 

 

Входяща кореспонденция: 

Изх., Вх. №/Дата Подател Относно 

Изх.№01-

0800/3789/30.12.2020г.; 

Вх. №19-2-1/04.01.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Подписване на анекс към договор 

BG06RDNP001-19.042-0001-

С01/09.09.2019г.  

Вх. №19-2-2/04.01.2021г. Аника Желева Доклад от извършена проверка по първи 

краен срок за кандидатстване 

BG16RFOP002-1.026 

Вх. №19-2-3/04.01.2021г. Боряна Андонова – 

представляващ „Ню айдиас“ АД 

Предоставяне на допълнително изискана 

информация от КППП за проект 

BG05M9OP001-1.123-0003  

Изх. №2/07.01.2021г.; 

Вх.№19-2-5/08.01.2021г. 

Димитър Димитров  - управител 

на „Бранакс“ ЕООД 

Искане за промяна на срока за изпълнение 

на дейностите по проект с 

Административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01 

Изх.№04 00-3/06.01.2021г. 

Вх. №19-2-7/11.01.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Искане за удължаване срока за изпълнение  

на дейностите по проект с договор 

BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

Изх.№04 00-

3(1)/13.01.2021г. 

Вх. №19-2-9/14.01.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Наше писмо с изх. №04 00-3/06.01.2021г. с 

искане за удължаване срока за изпълнение  

на дейностите по проект с договор 

BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

Изх.№3/14.01.2021г. 

Вх. №19-2-10/14.01.2021г. 

Димитър Димитров  - управител 

на „Бранакс“ ЕООД 

Оттегляне на искане за промяна на срока за 

изпълнение на дейностите по проект с 

Административен договор BG05M9OP001-

1.097-0001-С01, внесено с писмо с рег. 

Номер BG05M9OP001-1.097-0001-C01-

M005 

Вх. №19-2-8/13.01.2021г. Красимир Колев – 

представляващ „Солид Африкан 

Уудс“ ООД 

Предоставяне, чрез ИСУН 2020 на 

допълнително изискана информация от 

КППП за проект BG16RFOP002-2.084-0001 

Вх. №19-2-12/18.01.2021г. Десислав Димитров – 

представляващ „ДеНиДи“ ЕООД 

Предоставяне, чрез ИСУН 2020 на 

допълнително изискана информация от 

КППП за проект BG16RFOP002-2.084-0002 

Вх. №19-2-13/19.01.2021г. Николина Петкова – 

представляващ „Еко премиум 

индъстри“ ООД 

Предоставяне, чрез ИСУН 2020 на 

допълнително изискана информация от 

КППП за проект BG16RFOP002-2.084-0003 

Вх.№19-2-15/21.01.2021г. Ивайло Душев- представляващ 

„Маркетингови проучвания 

2020“ ЕООД 

Предоставяне, чрез ИСУН 2020 на 

допълнително изискана информация от 

КППП за проект BG05M9OP001-1.123-0001 

Вх.№19-2-16/21.01.2021г. Живко Бояджиев - 

представляващ „Алекс –пак“ 

ЕООД 

Предоставяне, чрез ИСУН  на 

допълнително изискана информация от 

КППП за проект BG05M9OP001-1.123-0002 
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Вх.№19-2-17/21.01.2021г. Боряна Андонова - 

представляващ „Ню айдиас“ АД 

Предоставяне, чрез ИСУН на допълнително 

изискана информация от КППП за проект 

BG05M9OP001-1.123-0002 

Изх. №01-

0800/216/26.01.2021г.; 

Вх. №19-2-19/01.02.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №92-00-

87/01.02.2021г.; 

Вх. №19-2-20/03.02.2021г. 

Илияна Илиева – РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Искане за предоставяне на информация за 

одобрените проектни предложения по 

процедура BG16RFOP002-1.026 - МИГ 

Девня –Аксаково - Подкрепа за внедряване 

на иновации в предприятията, финансирана 

със средства по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

Изх. №01-163-

6500/10/10.02.2021г.; 

Вх. №19-2-23/11.02.2021г. 

Йосиф Ячев – директор на ОД на 

ДФЗ, гр. Пловдив 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0003 

Изх. №01-

0800/361/10.02.2021г.; 

Вх. №19-2-24/12.02.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Подписване на анекс към договор 

BG06RDNP001-19.044-0002-

С01/17.11.2020г.  

Вх.№19-2-31/02.03.2021г. Роберто Маринов - старши 

експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне“, Главна дирекция 

„Европейски фондове, 

международни програми и 

проекти“ 

Уведомително писмо и Решение №РД – 21-

85/01.03.2021г. за одобрение на доклада  на 

оценителната комисия за извършена оценка  

и класиране на проектни предложения , 

получени по процедура BG05M9OP001-

1.123, изпратено на електронната поща на 

МИГ „Девня – Аксаково“. 

Вх. №19-2-34/ 

17.03.2021г.; 

 

Аника Желева Копие от доклада, съдържащ резултатите от 

извършената УО на ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ проверка.   

Изх. №01-163-

2600/19/16.03.2021г.; 

Вх. №19-2-35/17.03.2021г. 

Йосиф Ячев – директор на ОД на 

ДФЗ, гр. Пловдив 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0001 

Изх. №19-19-2-01-

13/10.03.2021г.; 

Вх.№19-2-36/17.03.2021г. 

Янко Иванов – Заместник-

министър на земеделието, 

храните и горите 

Допълнителна информация за Годишен 

доклад за извършените дейности по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР“ на 

сдружение МИГ „Девня – Аксаково“ 

Изх. №26-М-

278/18.03.2021г. 

Вх. №19-2-37/22.03.2021г. 

Илияна Илиева – РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Одобрено искане за изменение на 

административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP002-1.006-

0001-С01 

Изх. №19/24.03.2021г.; 

Вх. №19-2-38/24.03.2021г. 

Димитър Димитров – Управител 

на „Бранакс“ ЕООД 

Относно писмо с изх. №19-2-

60/23.03.2021г. за осъществяване на 

мониторинг по проект с административен 

договор BG05M9OP001-1.097-0001-С01 

Изх.№01-

6500/1690/23.03.2021г.; 

Вх. №19-2-40/26.03.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

сключване на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за проект 

BG06RDNP001-19.093-0003 
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Вх. №19-2-51/17.03.2021г. Димо Караганев – председател на 

ЗК „Бъдеще“, с. Кипра 

Отговор на писмо с изх. №19-2-

51/17.03.2021г. 

Вх. №19-2-44/29.03.2021г. „Трафикбилд инвест“ ЕООД Информация за изпълнението на 

Административен договор BG16RFOP002-

2.021-0003-С01 

Изх. №6300-38-

(1)/30.03.2021 

Свилен Шитов – кмет на Община 

Девня 

Осъществяване на мониторинг 

изпълнението на Административен договор 

BG05M9OP001-2.078 -0002-С01 

Изх. №40/31.03.2021.; 

Вх.№19-2-47/01.04.2021г. 

Николай Димитров – Управител 

на „Трафикбилд инвест“ ЕООД  

Информация за изпълнението на 

Административен договор BG16RFOP002-

2.021-0003-С01 

Изх. №01-

0800/216/30.03.2021г.; 

Вх. №19-2-48/01.04.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №63 00-

59(1)/24.032021г.; 

Вх.№19-2-50/02.04.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Отговор на писмо с наш изх. №19-2-

56/23.03.2021г. за осъществяване на 

мониторинг по проект с административен 

договор BG05M9OP001-2.078-0001-С01 

Изх. №63 00-

59(2)/24.032021г.; 

Вх.№19-2-51/02.04.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Отговор на писмо с наш изх. №19-2-

57/23.03.2021г. за осъществяване на 

мониторинг по проект с административен 

договор BG05M9OP001-1.082-0001-С01 

Изх. №26/07.04.2021г.; 

Вх. №19-2-54/07.04.2021г. 

Димитър Димитров – Управител 

на „Бранакс“ ЕООД 

Относно писмо с изх. №19-2-

61/24.03.2021г. за осъществяване на 

мониторинг по проект с административен 

договор BG05M9OP001-1.097-0001-С01 

Изх. №6300-

47(1)/07.04.2021г.; 

Вх. №19-2-55/08.04.2021г. 

Свилен Шитов – кмет на Община 

Девня 

Предоставяне на код за достъп, във връзка с 

осъществяване на мониторинг на ДБФП 

BG06RDNP001-19.298-0001-С01 

Изх. №91-232/08.04.2021г. Янко Иванов – Заместник-

министър на земеделието, 

храните и горите 

Допълнително финансиране по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ 

от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г. 

Изх. №6300-

37(1)/12.04.2021г.; 

Вх. №19-2-58/13.04.2021г. 

Свилен Шитов – кмет на Община 

Девня 

Осъществяване на мониторинг 

изпълнението на Административен договор 

BG05M9OP001-1.082-0002-С01 

„Повишаване на квалификацията, 

възможността за включване в заетост и 

самостоятелна заетост на безработни 

младежи“ 

Изх. №02-090-

6300/13407/14.04.2021г.; 

Вх. №19-2-72/19.04.2021г. 

Калоян Костадинов –Директор 

дирекция ДПМРСР 

Екземпляри от Приложение №1 към ДБФП 

BG06RDNP001-19.044-0001-С01/2020 и 

ДБФП BG06RDNP001-19.298-С01/2020 

Изх. №91-

232/15.04.2021г.; 

Вх.№ 19-2-73/19.04.2021г. 

Лозана Василева – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Действия за привеждане на екипите на 

Местните инициативни групи, съгласно 

споразумение за изпълнение на СВОМР и 

разписания състав на екипа на ВОМР 

Изх. №19-19-2-1-

13/15.04.2021г.; 

Вх. №19-2-74/19.04.2021г. 

Лозана Василева – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014-2020г. 

Одобрен Годишен доклад за извършените 

дейности по мярка 19.2 за 2020г. 
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Изх. №6300-44-

(1)/14.04.2021г. 

Вх. №19-2-76/20.04.2021г. 

Свилен Шитов – кмет на 

Община Девня 

Информация, относно предоставена 

допълнителна информация с писмо с изх. 

№01-0800/216/30.03.2021г. 

Изх. №01-

6500/1690/23.04.2021г.; 

Вх. №19-2-80/27.04.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Покана за подписване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за проект BG06RDNP001-19.093-

0003 

Изх. №01-

0800/1131/26.04.2021г.; 

Вх. №19-2-88/29.04.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по 

одобрено от МИГ проектно предложение с 

код в ИСУН BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №01-

6300/565/27.04.2021.; 

Вх. №19-2-90/10.05.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

сключване на договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ за 

проектно предложение с код в ИСУН 

BG06RDNP001-19.093-0001 

Вх. №19-2-91/11.05.2021г. Ваня Йорданова-Тодорова Искане за промяна на условията на ДБФП 

BG06RDNP001-19.093-0002-С01, касаещи 

условията за получаване на междинно 

плащане. 

Изх. №6300-

5/14.05.2021г.; 

Вх. №19-2-93/19.05.2021г. 

Свилен Шитов – кмет на Община 

Аксаково 

Уведомление за предоставяне на 

допълнително изискана от ДФЗ 

информация с писмо с изх. №01-

0800/1131/26.04.2021г. 

Вх. №19-2-92/18.05.2021г.  Димитър Великов Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР. 

Вх.№ 19-2-94/19.05.2021г. Ивелина Бербенкова Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР. 

Вх. №19-2-95/19.05.2021г. Бранакс ЕООД Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР. 

Вх. №19-2-96/19.05.2021г. Александрина Инджева Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР. 

Вх. №19-2-97/19.05.2021г. Тони Любомирова Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Вх.№19-2-99/20.05.2021г. Елка Драгулева Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Вх. №19-2-

1000/20.05.2021г. 

Миглена Василева Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Вх. №19-2-

101/21.05.2021г. 

Радка Димитрова Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Вх. №19-2-

104/21.05.2021г. 

Симеон Михалев Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Изх. №01-

2600/2905/18.05.2021г.; 

Вх. №19-2-

102/21.05.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.126-0006 

Изх. №01-

2600/2882/18.05.2021г.; 

Вх. №19-2-

103/21.05.2021г. 

Васил Грудев – Изпълнителен 

директор на ДФ „Земеделие“ 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.126-0005 
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Вх. №19-2-

106/26.05.2021г. 

Мими Драгнева Коментари от публично обсъждане във 

връзка с промяна на СВОМР 

Изх. №01-21/02.06.2021г. Мариета Чакърова – Управител 

на „ДеВина Смарт“ ООД 

Предоставяне на допълнително изискана от 

ДФЗ информация с писмо Изх. №01-

2600/2905/18.05.2021г. 

Изх. №2600-

561/30.06.2021г.; 

Вх. №19-2-

120/01.07.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Предоставяне а код за достъп на служители 

на МИГ за извършване на мониторинг на 

договор BG06RDNP001-19.044-0002-С01 

Изх. №9200-

45/06.07.2021г.; 

Вх. №19-2-

124/06.07.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Изменения в количествено-стойностната 

сметка по договор BG06RDNP001-19.042-

0001-С01 

Изх. №01-

2600/3924/09.07.2021г.; 

Вх. №19-2-

129/14.07.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

сключване на договор по проект 

BG06RDNP001-19.126-0001 

Изх. №02-

6300/643/09.07.2021г.; 

Вх. №19-2-

130/14.07.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Одобрено изменение на ДБФП 

BG06RDNP001-19.093-0002-С01, покана за 

подписване на анекс. 

Изх. №01-163-

2600/147/23.07.2021г.; 

Вх. №19-2-

133/27.07.2021г. 

Йосиф Ячев – директор на ОД на 

ДФЗ, гр. Пловдив 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0003 

Изх. №01-

0800/2049/05.08.2021г.; 

Вх. №19-2-

135/12.08.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Уведомително писмо от ДФ „Земеделие“, 

че промяната изискана от Община Девня по 

договор BG06RDNP001-19.044-0001-С01не 

налага изменение на сключения договор с 

анекс. 

Изх. №01-

0800/2049/05.08.2021г.; 

Вх. №19-2-

136/12.08.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Уведомително писмо от ДФ „Земеделие“, 

че промяната изискана от Община Девня по 

договор BG06RDNP001-19.044-0001-С01не 

налага изменение на сключения договор с 

анекс. 

Изх.№04-05-

247/12.08.2021г.; 

Вх. 19-2-138/18.08.2021г. 

Цветан Спасов –РУО на ОП 

„Развиие на човешките ресурси“ 

2014-2020г. 

Заявление за промяна на Споразумение 

№РД50-185/29.11.2016г. за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ „Девня 

– Аксаково“ 

Вх. №19-2-

140/23.08.2021г. 

Димо Караганев – председател на 

ЗК „Бъдеще“ 

Писмо, относно проект BG06RDNP001-

19.093-0001 

Изх. №01-

6300/1073/25.08.2021г.; 

Вх. №19-2-

145/01.09.2021г. 

 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Покана за сключване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ за проект BG06RDNP001-19.126-

0001 

Изх. №01-163-

2600/179/30.08.2021г.; 

Вх. №19-2-

146/01.09.2021г. 

Йосиф Ячев – директор на ОД на 

ДФЗ, гр. Пловдив 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0003 
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Изх. №2600-

766/02.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

148/03.09.2021г. 

Атанас Стоилов – кмет на 

Община Аксаково 

Разяснения по процедура BG05M9OP001-

1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

„Инвестиции в образование и заетост“ 

Изх. №92-00-

1011/01.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

149/03.09.2021г. 

Ирена Младенова – РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Актуализиране на Индикативен годишен 

работен график за 2021г. 

Изх. №92-00-

1010/01.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

150/07.09.2021г. 

Ирена Младенова – РУО на ОП 

„Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-

2020г. 

Актуализиране на Индикативен годишен 

работен график за 2022г. 

Изх. №01-123-

0800/94/03.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

152/08.09.2021г. 

Станимир Стоев – директор на 

ОД на ДФЗ, гр. Монтана 

Уведомително писмо за предоставяне на 

разяснения и/или информация по одобрено 

от МИГ проектно предложение с код в 

ИСУН BG06RDNP001-19.093-0003 

Изх. №2021-П 

01/15.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

154/15.09.2021г. 

Кремена Донева – Бонева Отговор писмо с изх. №19-2-

146/01.09.2021г. във връзка с предоставяне 

на код за достъп на служители на МИГ. 

Изх. №19-19-2-01-

13/14.09.2021г.; 

Вх. №19-2-

155/17.09.2021г. 

Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-

2020г. 

Заповед за утвърждаване на нов финансов 

план на СВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“ 

Изх. №01-

0800/2674/08.10.2021г.; 

Вх. №19-2-

159/14.10.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

сключване на ДБФП за проект 

BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №01-

63/152/26.10.2021г.; 

Вх. №19-2-

162/28.10.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

сключване на ДБФП за проект 

BG06RDNP001-19.126-0006 

Изх. №02-

6300/1309#1/26.10.2021г.; 

Вх. №19-2-

163/29.10.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Запитване за остатъчния финансов ресурс 

по мярка 7.2 от СВОМР 

Изх. №04112021-01; 

Вх.№19-2-

166/05.11.2021г. 

 Мариета Чакърова – Управител 

на „ДеВина Смарт“ ООД 

Жалба за извършена корекция на бюджета 

на проект BG06RDNP001-19.126-0006; 

Изх. №1а/18.11.2021г.; 

Вх. №19-2-

167/18.11.2021г. 

Кремена Донева – Боева – 

Управител на „Дара Експерт“ 

ЕООД 

Искане на промяна на ДБФП 

BG06RDNP001-19.126-0001, във връзка с 

промяна на изпълнител. 

Изх. №01-

6300/1508/10.11.2021г.; 

Вх. №19-2-

168/22.11.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Покана за сключване на ДБФП за проект 

BG06RDNP001-19.042-0006 

Изх. №63-00-

117/12.11.2021г. 

Вх. №19-2-

169/22.11.2021г. 

Валери Белчев – Министър на 

финансите 

Съгласуване на проект на документация 

включваща Условия за кандидатстване и 

Условия за изпълнение на одобрените 

проектни предложения. 
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Вх. №19-2-

170/22.11.2021г. 

Стефан Спасов – началник отдел 

ВОМР, дирекция РСР 

Допълнителна информация по проекта на 

процедура за прием на проекти в ИСУН 

2020 BG06RDNP001-19.145 по подмярка 

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти. 

Изх. №07-155-

2600/15/16.11.2021г.; 

Вх. №19-2-

171/22.11.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Предоставяне на документи преди 

подписване на ДБФП за проект 

BG06RDNP001-19.126-0005 

Изх. №92-465/03.12.2021г. 

Вх. №19-2-

175/08.12.2021г. 

Георги Събев – РУО на 

Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-

2020г. 

Предоставяне на екземпляр от сключено 

споразумение към споразумение за 

изпълнение на СВОМР №РД50-

185/03.12.2021г. 

Изх. №01-

6300/152#4/03.12.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Покана за сключване на ДБФП за проект 

BG06RDNP001-19.126-0006 

Изх. №03-

РД/3975/15.12.2021г.; 

Вх. №19-2-

181/23.12.2021г. 

Боряна Алексова  – Зам. 

изпълнителен директор на ДФ 

„Земеделие“ 

Решение №51/19/2/6.4.1/5/00094/3/01/ 04/01 

за отказ от изплащане на финансова помощ. 

14. Опис на приложения: 

 Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите; 

 Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от 

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

 Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 

на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

 Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева; 

 Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 

 Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева; 

 Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони; 

 Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР”; 

 Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 

 Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева; 

 Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева; 

 Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕСФ; 

 Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕФРР. 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“……………………П……………….. 

Дата: 14.01.2022г.                                       
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 

подпомагане на проектите, финансирани 

от: 

         

ЕЗФРСР  70 0 0 13 9 1 0 1 0 

ОПРЧР 47 9 9 46 51 14 14 14 14 

ОПИК 11 6 5 27 20 2 2 5 5 

(излишните редове да се изтрият) 

 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да бъде 

отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

 

 

 

 

 

……………П…………………………. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 

услуги/инфраструктура; 
0 0  Над 12 250 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 
услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 

21 500 0 Над 33 000 0 0 

 

 

 

 

 

 

…………………..П……………………….. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, 

финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

22 0 20 0 17 0 17 4 13 4 13 38,27% 0 0 0 

Мярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

4 0 4 0 4 0 4 1 2 1 2 50% 0 0 0 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

Мярка 6.4 

„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

7 0 6 0 4 0 4 2 3 2 3 43% 0 0 0 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

6 0 7 0 6 0 6 1 5 1 5 125% 0 0 0 

Мярка 7.5 
„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 50% 0 0 0 
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отдих, туристическа 

инфраструктура“ 
Мярка 7.6 
„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и 

подобряване на 

културното и 

природно наследство 

на селата“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 

Мярка 8.1 

„Залесяване и 

поддръжка“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в 

общинските 

административни 

сгради“ 

0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 

0 0 11 1 6 1 6 1 6 1 6 0 1 1 0 

Мярка 3.2.1 
„Въвеждане на 

междусекторни 

услуги в общността“ 

0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 

образование и 

заетост“ 

0 0 9 1 4 1 4 1 4 1 4 0 1 1 0 

Мерки, 

финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 

0 0 14 3 10 3 10 3 10 3 7 0 1 3 0 

Мярка 1.1.1 0 0 3 0 3 0 3 0 3 2 3 0 0 0 0 
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„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

0 0 8 3 4 3 4 3 4 1 1 0 0 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 

на МСП“ 

0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 1 3 0 

Общо: 21 0 45 4 33 4 33 8 29 8 26 32,31% 2 4 0 

 

 

 

 

 

 

…………………П……………………………… 
Председател на УС на СНЦ „МИГ  Девня- Аксаково“ 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от 

ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 721133,38 545269,54 0,00 

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66311,28 33155,64 0,00 

Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“ 

0,00 0,00 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 
0,00 0,00 75% 0,00 0,00 0,00 0,00 531127,10 388418,90 0,00 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 
или разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 123695,00 123695,00 0,00 

Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 
туристическа 

инфраструктура“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 
подобряване на културното 

и природно наследство на 

селата“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8.1 „Залесяване и 

поддръжка“ 
0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

Мярка 3.1.1 „Изграждане 

на ИКТ инфраструктура в 
общинските 

административни сгради“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
0,00 0,00  287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 281131,97 

Мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в 
общността“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в образование 
и заетост“ 

0,00 0,00 100% 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 281131,97 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
0,00 0,00  311063,78 279957,40 311063,78 279957,40 1089673,78 980706,40 332325,00 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 

0,00 0,00 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 778610,00 700749,00 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 
предприемачеството“ 

0,00 0,00 90% 311063,78 279957,40 311063,78 279957,40 311063,78 279957,40 0,00 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж на 

МСП“ 

0,00 0,00 90% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 332325,00 

Общо: 0,00 0,00 0 598080,95 566974,57 598080,95 566974,57 2097824,33 1812993,11 613456,97 

 

 

 

 

 

…………………….П……………………….. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 

г. (ЕЗФРСР) 

3732000,00 3418007,40 2469210,43 3157007,40 2259772,21 3157007,40 2259772,21 1897108,82 1635770,84 1624658,70 2107341,30 43,53% 0,00 

Мярка 4.1 
„Инвестиции в 

земеделски 
стопанства“ 

453000,00 462186,49 249923,98 462186,49 249923,98 462186,49 249923,98 254618,51 146139,98 146139,98 306860,02 32,26% 0,00 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 
преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

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

Мярка 6.4 
„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

1035000,00 1279108,61 959331,46 1018108,61 749893,24 1018108,61 749893,24 571732,10 418872,65 418322,65 616677,35 40,42% 0,00 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 
по мащаби 

инфраструктура“ 

1507627,88 920120,52 780000,00 920120,52 780000,00 920120,52 780000,00 644965,00 644965,00 636082,05 871545,83 42,19% 0,00 

Мярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 
отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

141642,36 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 141642,36 141642,36 141642,36 0,00 100,00% 0,00 

Мярка 7.6 
„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 
възстановяване и 

подобряване на 

5900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5900,00 0,00% 0,00 
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културното и 

природно наследство 
на селата“ 

Мярка 8.1 
„Залесяване и 
поддръжка“ 

4900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4900,00 0,00% 0,00 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент (EC) № 

1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

283929,76 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 282471,66 1458,10 99% 0,00 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в 

общинските 

административни 
сгради“ 

283929,76 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 282471,66 1458,10 99% 0,00 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
1480000,00 2336468,58 2336468,58 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 28634,62 98,07% 281131,97 

Мярка 3.2.1                       
„Въвеждане на 

междусекторни услуги 

в общността“ 

480000,00 479939,04 479939,04 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 479755,02 244,98 99,95% 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 

образование и заетост“ 

1000000,00 1856529,54 1856529,54 971610,36 971610,36 971610,36 971610,36 971610,36 971610,36 971610,36 28389,64 97,16% 281131,97 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
1950000,00 4085774,35 3676996,91 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 1877194,40 72805,60 96,27% 793239,75 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 
внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

800000,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 886610,00 797749,00 797749,00 2251,00 99,72% 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

350000,00 2310844,35 2079759,91 1475682,29 1328113,94 1475682,29 1328113,94 1475682,29 1328113,94 279957,40 70042,60 79,99% 0,00 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 
на МСП“ 

800000,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 888320,00 799488,00 799488,00 512,00 99,94% 793239,75 

Общо: 7162000,00 9840250,33 8482675,92 7858985,07 6636488,53 7858985,07 6636488,53 6599086,49 6012487,16 4953218,48 2208781,52 79,29% 1074371,72 

 

…………………П……………………………… 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 
 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес“ 

16 0 24 3 18 3 18 6 15 6 12 75,00% 1 3 18,75% 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 

интегрирано 

териториално развитие 

и опазване на околната 

среда, чрез повишаване 

на ресурсната 

ефективност“ 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 17,00% 0 0 0,00% 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 

социалното 

приобщаване, 

намаляване на бедността 

и подобряване на 

жизнената и бизнес 

среда“ 

4 0 20 1 14 1 14 2 13 2 13 325,00% 0 0 0,00% 

Общо: 26 0 45 4 33 4 33 8 29 8 26 100,00% 1 3 18,75% 

 

…………………….П…………………………. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика и 

възможности за създаване на 
местен бизнес“ 

0,00 0,00 
50%;60%; 

75%;90%; 
1087868,66 979081,68 1087868,66 979081,68 1685307,04 1400656,22 332325,00 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на интегрирано 

териториално развитие и 
опазване на околната среда, 

чрез повишаване на 

ресурсната ефективност“ 

0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляване на 

бедността и подобряване на 
жизнената и бизнес среда“ 

0,00 0,00 100% 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 410712,17 410712,17 281131,97 

Общо: 0,00 0,00 67% 1374885,83 1266098,85 1374885,83 1266098,85 2096019,21 1811368,39 613456,97 

 

 

 

 

 

……………………..П………………………… 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 
създаване на местен 

бизнес“ 

3738000,00 5827069,45 4886252,35 4730907,39 3925168,16 4730907,39 3925168,16 4076962,90 3490363,55 2441657,03 1296342,97 65,32% 793239,75 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 
интегрирано 

териториално развитие 

и опазване на околната 
среда, чрез повишаване 

на ресурсната 

ефективност“ 

152442,36 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 390917,22 169970,81 141642,36 141642,36 141642,36 10800,00 92,92% 0,00 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 

социалното 

приобщаване, 
намаляване на бедността 

и подобряване на 

жизнената и бизнес 
среда“ 

3271557,64 3622263,66 3426452,76 2737160,46 2541349,56 2737160,46 2541349,56 2380481,23 2380481,23 2369919,09 901638,55 72,44% 281131,97 

Общо: 7162000,00 9840250,33 8482675,92 7858985,07 6636488,53 7858985,07 6636488,53 6599086,49 6012487,14 4953218,48 2208781,52 69,16% 1074371,72 

 

 

 

…………………….П…………………….. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ в 

лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 
райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
0 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 
научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 
новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 
следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и 

ориентация и на разнообразяването в селското 
стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и 

по-специално приемствеността между поколенията; 

0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански продукти, 

на хуманното отношение към 

животните и управлението на риска в 
селското стопанство с акцент върху 

следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на 
местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 
акцент върху следните области: 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в 
зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите; 
0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване 

на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 
подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението на вода 

в селското стопанство;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 
промишленост;  

0 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на биоикономиката; 

0 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 
върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването 

на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони;  0 4 0 0 545269,54 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 
качеството им в селските райони; 

0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  0 0 0 0 0 0 

 

 

 

…………………...П………………………. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 

сътрудничество 

(член 35 от 

Регламент (ЕС) № 

1305/2013, където е 

приложимо 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 

стопанство, производството на храни, горското 

стопанство и научноизследователската дейност 

и иновациите, включително с цел подобряване 

на екологичното управление и екологичните 

показатели  

Проекти за сътрудничество 

по мярката за 

сътрудничество (член 35 от 

Регламент (ЕС) № 1305/2013 

0 0 

За мярка 1.1 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P1 

Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 

горското стопанство и селските райони 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 

селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 

обучения 
0 0 

За мерки 3.1, 4.1, 5, 

6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 

др. подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността 

на всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 

всички земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на 

стопанствата, особено с оглед на 

увеличаването на пазарното участие и 

ориентация и на разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

1 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 

стопанствата и конкурентоспособността 

на всички видове земеделие във всички 

региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 

устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 

стопани с подходяща квалификация в 

селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 

първичните производители чрез по-доброто им 

интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за 

качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране 

на местните пазари и къси вериги на доставки, 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 
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групи на производителите и организации и 

междубраншови организации 

P3 

Насърчаване на добро организиране на 

хранителната верига, в т.ч. 

преработката и търговията със 

селскостопански продукти, хуманното 

отношение към животните и 

управлението на риска в селското 

стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението 

на риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 

получаващи подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 

други специфични ограничения и земеделие с 

висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  

0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 

включително управлението на торовете и 

пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 

Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4C 

Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им  (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 

подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  
0 0 
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P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при 

потреблението на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ 

(ха)  

(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции за 

напояване) 

0 0 

За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 

и др. 

инвестиционни 

мерки, включени в 

стратегията за 

ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 

потреблението на енергия в селското 

стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

1/ 

123695,00 
0 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на 

странични продукти, отпадъци и остатъци, и 

други нехранителни суровини за целите на 

биоикономиката 

Общ размер на инвестициите 

(Сума от всички допустими 

инвестиционни разходи - 

публични и частни) 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха) 0 0 

За мярка 4 и др. 

подобни, включени 

в стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 

животински единици (ЖЕ) 
0 0 

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 

подобни на тях, 

включени в 

стратегията за 

ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 

и горското стопанство 

5E 

Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 

стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 

на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 

на 

спораз. 

 
за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 10 0 9 0 9 1 8 1 8 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 8 0 8 0 8 1 7 1 7 0 0 0 0 

НПО 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 10 0 8 0 8 3 5 3 5 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 3 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 5 0 4 0 4 2 3 2 3 0 0 0 0 

Земеделска 

кооперация 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Земеделски 

производител 
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 0 0 20 0 17 0 17 4 13 4 13 0 0 0 0 

от ОПРЧР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 1 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 

0 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 1 1 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 7 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 0 5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  0 0 11 1 6 1 6 1 6 1 6 0 1 1 0 

от ОПИК                

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 14 3 10 3 10 3 10 3 7 0 1 3 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 14 3 10 3 10 3 10 3 7 0 1 3 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 

и юридическата 

форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПИК 0 0 14 3 10 3 10 3 10 3 7 0 1 3 0 

ОБЩО: 0 0 45 4 33 4 33 8 29 8 26 0 2 4 0 

 

 

 

 

 

 

………………….П………………………… 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус колона 

11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена на 

колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

от ЕЗФРСР 

             

ПУБЛИЧНИ 1944000,00 1676712,30 1259954,99 1676712,30 1259954,99 1676712,30 1259954,99 1070758,21 1070758,21 1060196,07 883803,93 54,54% 0,00 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
0,00 1530064,88 1113307,57 1530064,88 1113307,57 1530064,88 1113307,57 924110,79 924110,79 913548,65 0,00 0,00 0,00 

НПО 0,00 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 0,00 0,00 0,00 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ 1788000,00 1741295,10 1209255,44 1480295,10 999817,22 1480295,10 999817,22 826350,61 565012,63 564462,63 1223537,37 31,57% 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0,00 1018108,61 763581,46 1018108,61 749893,24 1018108,61 749893,24 571732,10 418872,65 418322,65 0,00 0,00 0,00 

Физическо лице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТ 0,00 364889,26 247694,63 103889,26 51944,63 103889,26 51944,63 66311,28 33155,64 33155,64 0,00 0,00 0,00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Земеделска кооперация 0,00 169990,00 84995,00 169990,00 84995,00 169990,00 84995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Земеделски 

производител 0,00 188307,23 112984,35 188307,23 112984,35 188307,23 112984,35 188307,23 112984,34 112984,34 0,00 0,00 0,00 

Общо от ЕЗФРСР: 3732000,00 3418007,40 2469210,43 3157007,40 2259772,21 3157007,40 2259772,21 1897108,82 1635770,84 1624658,70 2107341,30 43,53% 0,00 

 

от ОПРЧР 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0,00 1067835,61 1067835,61 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 0,00 0,00 281131,97 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
0,00 1067835,61 1067835,61 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 994607,21 0,00 0,00 281131,97 
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НПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ 0,00 1268632,97 1268632,97 456758,17 456758,17 456758,17 456758,17 456758,17 456758,17 456758,17 0,00 0,00 0,00 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 291549,50 291549,50 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 0,00 0,00 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0,00 977083,47 977083,47 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 0,00 0,00 0,00 

Физическо лице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Друго (ако е 

приложимо) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ОПРЧР 1480000,00 2336468,58 2336468,58 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 28634,62 98,07% 281131,97 

 

от ОПИК 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МИГ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Публичен орган/ 

община 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

НПО 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

други 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЧАСТНИ 1950000,00 4085774,35 3676996,91 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 1877194,40 72805,60 96,27% 793239,75 

Малко или средно 

предприятие 
0,00 4085774,35 3676996,91 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 1877194,40 0,00 0,00 793239,75 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Физическо лице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ЕТ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Друго (ако е 

приложимо) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общо от ОПИК 1950000,00 4085774,35 3676996,91 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 1877194,40 72805,60 0,96 793239,75 

ОБЩО: 7162000,00 9840250,33 8482675,92 7858985,07 6636488,53 7858985,07 6636488,53 6599086,49 6012487,16 4953218,48 2208781,52 69,16% 1074371,72 

 

Излишните редове се изтриват 

 

 

………………….П………………………. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
 

 



68 

 

 

 

 

Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено

/ 

анулиран

о 

заявлени

е 

Мотив за 

отхвърл

яне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрен

а 

субсиди

я от 

УО/ДФ

З 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 
(ЕЗФРСР) 

    3955662,43 2909113,56 74% 3157007,40 2259772,21   3157007,40 2259772,21 1897108,82 1635770,84 0,00 

Мярка 4.1 
„Инвестиции 

в земеделски 
стопанства“ 

  

Кооперация 

"Земеделска 

кооперация 
"Бъдеще“ 

“Закупуване на 

техника, 
необходима за 

модернизиране на 

животновъдното 
стопанство на ЗК 

"Бъдеще””. 

169990,00 84995,00 50% 169990,00 84995,00   169990,00 84995,00 0,00 0,00 0,00 

ЗП Ваня 

Христова 

Йорданова-

Тодорова 

Изграждане на 

стопанска 

постройка, 

създаване на 
трайни 

насаждения и 

закупуване на 
земеделска 

техника и 

инвентар 

188307,23 112984,35 60% 188307,23 112984,35   188307,23 112984,35 188307,23 112984,34 0,00 

 ЕТ „Гри 

Агро-Асен 

Григоров“ 

Модернизация на 

земеделско то 

стопанство на ЕТ 
„Гри Агро – Асен 

Григоров“, чрез 

закупуване на 
модерна 

земеделска 

техника и 
увеличаване на 

66311,26 33155,63 50% 66311,26 33155,63   66311,26 33155,63 66311,28 33155,64 0,00 
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площите с 

десертни лозя. 

ЕТ 

"Тера- 
Веселина 

Илиева" 

Изграждане на 

оранжерия за 
отглеждане на 

люти чушки 

37578,00 18789,00 50% 37578,00 18789,00 
Отхвърле

но 

Отхвърле

на 

процедур

а 

 на 

основани

е чл.65, 

ал.3 и 

ал.1, т.1 

от 

Наредба 

22/14.12.2

015г., 

съгласно 

Заповед 

№03-

РД/1025/2

3.04.2020

г. 

37578,00 18789,00 50% 37578,00 18789,00 

Мярка 4.2 
„Инвестиции 

в 

преработка/м

аркетинг на 
селскостопан

ски 

продукти“ 

-           - 0,00 0,00 0% 0,00   - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 6.4 

„Инвестицио

нна подкрепа 
за 

неземеделски 

дейности“ 

Дара 

Експерт 
ЕООД 

Изграждане на 

еко селище 

(глемпинг 
селище) в 

землището на с. 

Въглен, община 
Аксаково, област 

Варна 

390950,00 293212,50 75% 390950,00 293212,50   390950,00 293212,50 389321,10 291990,82 0,00 

 Аспида  - 

Ивайло 

Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 

бензиностанция в 

землището на 
с.Изворско, 

община Аксаково, 

област Варна 

391007,61 293255,71 75% 0,00 0,00 Оттеглено  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

„Цинт 

медия“ 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване и 

техника за 
създаване на 

40605,00 30453,75 75% 40605,00 30453,75   40605,00 30453,75 40605,00 30453,75 0,00 
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информационен 

портал 

"ЕТ Тера- 

Веселина 

Илиева" 

Модулно 

предприятие за 

производство на 

бира и 
организиране на 

дегустация 

261000,00 195750,00 75% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

•непредст

а-вяне на 

документ

и, които 

водят до 

отхвърля

не; 

• инвести-

ционни 

намерени

я, 

включени 

в 

дейностит

е на 

проектнот

о 

предложе

ние, 

които не 

могат да 

бъдат 

изпълнен

и в 

съответст

вие със 

Закона за 

устройств

о на 

територия

та, 

поради 

което 

изготвени

я бизнес 

план е 

неизпълн

им. 

261000,00 195750,00 75% 0,00 0,00 

 Аспида  - 

Ивайло 

Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 

бензиностанция в 

землището на 
с.Изворско, 

община Аксаково, 

област Варна 

391007,61 293255,71 75% 391007,61 293255,71   391007,61 293255,71 0,00 0,00 0,00 
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"ДеВина 

Смарт"         

ООД 

„Изграждане на 

туристически 

павилион за 
дегустации и 

продажба на 

регионални вина” 

195546,00 146659,50 75% 195546,00 132971,28   195546,00 132971,28 141806,00 96428,08 0,00 

Мярка 7.2 
„Инвестиции 
в 

създаването, 

подобряванет
о или 

разширяванет

о на всички 
видове малка 

по мащаби 
инфраструкт

ура“ 

Община 

Аксаково 

Административна 

сграда - кметство 

с читалище в с. 
Доброглед, 

община Аксаково 

165713,51 165713,51 100% 165713,51 165713,51   165713,51 165713,51 165713,51 165713,51 0,00 

Сдружение 

„НЧ 

Яребична 

2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 

съществуващо 
читалище в УПИ 

V-1, кв. 11, по 

плана на с. 
Яребична, община 

Аксаково 

146647,42 146647,42 100% 0,00 0,00 Оттеглено   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Сдружение 

„НЧ 
Яребична 

2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 

съществуващо 

читалище в УПИ 
V-1, кв. 11, по 

плана на с. 

Яребична, община 

Аксаково 

146647,42 146647,42 100% 146647,42 146647,42     146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 0,00 

Община 

Девня 

 Подобряване на 

енергийната 
ефективност на 

административна 

сграда (бивше 
пълномощничеств

о) в община Девня 

69095,14 69095,14 100% 69095,14 69095,14 
Отхвърле

но 

На 

основани

е т.5 от 

Раздел 

13.2 

 Условия 

за 

допустим

ост на 

дейностит

е към УК 

поради 

липса на 

основен 

документ 

към 

датата на 

кандидатс

тване и на 

основани

е Раздел 

69095,14 69095,14 100% 69095,14 69095,14 
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21 Ред за 

оценяване 

на 

проектни

те 

предложе

ния от УК 

проектнот

о 

предложе

ние 

получи 

отказ от 

финансир

ане от ДФ 

"Земедел

ие" , 

съгласно 

Решение 

за отказ 

№03-

РД/3899/1

9.11.2020

г. 

Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 
сграда за 

обществено 

хранене в община 
Девня“ 

157524,00 157524,00 100% 157524,00 157524,00   157524,00 157524,00 131270,00 131270,00 0,00 

Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 
ефективност на 

сграда НЧ 

„Христо Ботев – 
1927“ в община 

Девня“ 

213440,35 163380,86 77% 213440,35 163380,86   213440,35 163380,86 123695,00 123695,00 0,00 

 
Община 

Аксаково 

Основен ремонт, 

реконструкция, 

преустройство и 

промяна 
предназначението 

на съществуваща 

фурна в сграда за 
обществено 

обслужване в 

УПИ III „за 

167700,10 77639,07 46% 167700,10 77639,07 - - 167700,10 77639,07 77639,07 77639,07 0,00 
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обществено 

обслужване“, 
кв.20 по плана на 

с. Долище, 

община Аксаково 

Мярка 7.5 
„Инвестиции 

за публично 
ползване в 

инфраструкт

ура за отдих, 
туристическа 

инфраструкт
ура“ 

Община Девня 

Информационен 

център към античен 

амфитеатър, 
паркоустройство и 

благоустрояване на 

прилежащите 
ландшафтни 

пространства с цел 
социализация 

390917,22 169970,81 4348% 390917,22 169970,81 - - 390917,22 169970,81 141642,36 141642,36 0,00 

Мярка 7.6 
„Проучвания 
и 

инвестиции, 

свързани с 
поддържане, 

възстановява

не и 
подобряване 

на 

културното и 
природно 

наследство 

на селата“ 

- - 0,00 0,00 0% 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мярка 8.1 
„Залесяване и 

поддръжка“ 
- - 0,00 0,00 0% 0,00 0,00  - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Мерки, които 

не са част от 
ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 
Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансиран

и от 

ЕЗФРСР) 

  365674,56 309984,18 100% 365674,56 309984,18  - 365674,56 309984,18 284150,85 284150,85 0,00 

Мярка 3.1.1 
„Изграждане 

на ИКТ 

инфраструкт
ура в 

общинските 

администрат
ивни сгради“ 

Община 

Девня 

Изграждане на 

структурна 

комуникационна 
система в сградата 

на община Девня 

210690,38 155000,00 74% 210690,38 155000,00   210690,38 155000,00 129166,67 129166,67 0,00 

Община 

Аксаково 

Изграждане на 

ИКТ 

инфраструктура в 

154984,18 154984,18 100% 154984,18 154984,18  - 154984,18 154984,18 154984,18 154984,18 0,00 
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сградата на 

общинска 
администрация – 

Аксаково 

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

  2336468,58 2336468,58 100% 1451365,38 1451365,38  - 1451365,38 1451365,38 1451365,38 1451365,38 281131,97 

Мярка 3.2.1                       
„Въвеждане 

на 
междусектор

ни услуги в 

общността“ 

Община 

Аксаково 

Въвеждане на 

иновативна 
междусекторна  

услуга  в община 

Аксаково 

239960,00 239960,00 100% 239775,98 239775,98  - 239775,98 239775,98 239775,98 239775,98 0,00 

Община Девня 

Мобилен екип на 

терен за превенция, 

подкрепа и 
социално 

включване на деца, 

пълнолетни лица с 
увреждания и 

техните близки 

239979,04 239979,04 100% 239979,04 239979,04   239979,04 239979,04 239979,04 239979,04 0,00 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции 
в 

образование 

и заетост“ 

Община 
Аксаково 

Образование и 

заетост за 
младежите на 

община Аксаково 

378185,00 378185,00 100% 352942,13 352942,13  - 352942,13 352942,13 352942,13 352942,13 281131,97 

Община Девня 

"Повишаване на 

квалификацията, 
възможността за 

включване в заетост 

и самостоятелна 
заетост на 

безработни 

младежи " 

209711,57 209711,57 100% 161910,06 161910,06   161910,06 161910,06 161910,06 161910,06 0,00 

"Трейс Строй" 

ЕООД 

 Инвестиции в 

образование и 

заетост на Трейс 
Строй ЕООД 

121792,00 121792,00 100% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Не 

отговаря 

на 

критерии

й 1 и 

критерий 

2 

 от група 

I 

"Операти

вен 

капацияте

т" от 

Критерии

те за 

техническ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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а и 

финансов

а оценка 

"Бранакс" 
ЕООД 

"Инвестиции в 

образование и 
заетост на 

БРАНАКС ЕООД" 

169757,50 169757,50 100% 169741,00 169741,00   

  

169741,00 169741,00 169741,00 169741,00 0,00 

"Алекс-пак" 
ЕООД 

"Повишаване на 
квалификацията, 

възможността за 

включване в заетост 
и самостоятелна 

заетост на 

безработни 
младежи "  

123387,00 123387,00 100% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Съглано 

Методика

та за 

изчислява

не на 

финансов

ия 

капацитет 

кандидат

ът има 

"лоша 

финансов

а 

стабилнос

т" и не 

разполага 

с 

финансов 

капацитет

, поради 

което 

проектнот

о 

предложе

ние се 

отхвърля. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Маркетингов

и проучвания 

2020"  ЕООД 

"Повишаване на 

квалификацията, 

възможността за 

включване в заетост 
и самостоятелна 

заетост на 

безработни 
младежи  на 

територията на 

МИГ „Девня – 
Аксаково“  

230142,00 230142,00 100% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Съглано 

Методика

та за 

изчислява

не на 

финансов

ия 

капацитет 

кандидат

ът има 

"лоша 

финансов

а 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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стабилнос

т" и не 

разполага 

с 

финансов 

капацитет

, поради 

което 

проектнот

о 

предложе

ние се 

отхвърля. 

"Маркетингов

и проучвания 
2020"  ЕООД 

"Повишаване на 

квалификацията, 

възможността за 

включване в заетост 

и самостоятелна 

заетост на 
безработни 

младежи  на 
територията на 

МИГ „Девня – 

Аксаково“  

197183,36 197183,36 100% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Проектно

то 

предложе

ние не е 

предложе

но за 

финансир

ане, тъй 

като 

общата 

крайна 

оценка от 

37 точки 

получена 

на етап 

техническ

а и 

финансов

а оценка е 

по-ниска 

от 

определе

ния праг 

за 

преминав

ане от 50 

точки. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 "Алекс-пак" 
ЕООД 

"Повишаване на 

квалификацията, 

възможността за 
включване в заетост 

и самостоятелна 

заетост на 

116729,36 116729,36 100% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Проектно

то 

предложе

ние не е 

предложе

но за 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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безработни 

младежи " 
финансир

ане, тъй 

като 

общата 

крайна 

оценка от 

39 точки 

получена 

на етап 

техническ

а и 

финансов

а оценка е 

по-ниска 

от 

определе

ния праг 

за 

преминав

ане от 50 

точки. 

"Ню айдиас" 

АД 

"Инвестиции в 
образование, 

заетост и 

подкрепящи услуги 

за млади хора на 

територията на 
МИГ Девня-

Аксаково"  

309641,75 309641,75 100% 287017,17 287017,17   

  

287017,17 287017,17 287017,17 287017,17 0,00 

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 
(ЕФРР) 

  4474342,35 4026708,11 90% 3250612,29 2925350,94  - 3250612,29 2925350,94 3250612,29 2925350,94 793239,75 

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 

внедряване 

на иновации 
в 

предприятият

а“ 

„Модул“ 

ЕООД 

Разработване на 

уеб-базиран 
иновативен 

софтуер за 

резервиране и 
отдаване на 

автомобили под 

наем и 
менажиране на 

автопарк с 

възможност за 
автономно 

наемане и 

връщане на 
автомобилите на 

108000,00 97000,00 90% 108000,00 97000,00   108000,00 97000,00 108000,00 97000,00 0,00 
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избрана от 

клиента локация 

 "Газ Транс 
Петролиум" 

ЕООД 

„Внедряване на 

технологичен 
 участък за 

освидетелствуване 

на транспортируеми 
газови бутилки, 

част от иновативна 

поточна линия за 
пълнене на втечнен 

въглеводороден газ 

пропан-бутан“ 

388410,00 349569,00 90% 388410,00 349569,00     388410,00 349569,00 388410,00 349569,00 0,00 

"Перилис 

трейдинг" 
ЕООД 

"Внедряване на 

производствена  

иновация за 

технологично 
развитие на 

Перилис трейдинг 

ЕООД“ 

390200,00 351180,00 90% 390200,00 351180,00     390200,00 351180,00 390200,00 351180,00 0,00 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемач
еството“ 

 Амбулатория 
- д-р Н. 

Николова - 

Петкова 
ЕООД 

"Капацитет за 
растеж в 

Амбулатория за 

индивидуална 
практика за 

специализирана 

медицинска помощ 

по очни болести – 

д-р Н. Николова - 

Петкова" ЕООД 

209394,00 188454,60 90% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Не 

отговаря 

на 

критерии 

3 и 

критерии 

14 от  

Група II " 

Критерии 

за оценка 

на 

допустим

остта на 

кандидата

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

"Кропсистем"  

ЕООД 

Стартиране 
производство на 

специализирано 

оборудване за 
прецизен контрол 

на 

хидромелиоративни 
съоръжения от 

Кропсистем ЕООД. 

388568,00 349711,20 90% 0,00 0,00 Оттеглено   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"ДеНиДи" 

ЕООД 

Подкрепа за 

развитие на 
предприемаче-

ството във фирма 

"ДеНиДи" ЕООД. 

387813,77 349032,39 90% 387813,63 349032,26 
Отхвърле

но 

Съгласно 

Решение 

на РД-16 - 

628/29.07.

2020г. На 

387813,63 349032,26 387813,63 349032,26 0,00 
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УО на 

ОПИК, 

кандидат

ът не 

отговаря 

на  

изисквани

ята за 

бенефици

ент.  

"Муланта" 

ЕООД 

Разработване на 

серия от 

иновативни 

информационни 
интерактивни 

продукти, в 

областта на 
родителството, 

възпитанието и 

обучението на 
съвременните деца 

237198,76 213478,88 90% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Не 

отговаря 

на 

изисквани

ята на 

критерий 

3 от група  

II 

"Критери

и за 

оценка на 

допустим

остта на 

кандидата

" 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Кропсистем"  

ЕООД 

Стартиране 

производство на 
специализирано 

оборудване за 

прецизен контрол 
на 

хидромелиоративни 

съоръжения от 
Кропсистем ЕООД. 

388568,00 349711,20 90% 0,00 0,00 
Отхвърле

но 

Не 

отговаря 

на 

изисквани

ята 

 на 

критерий 

5 от група 

I.  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Солид 

Африкан 
Уудс" ООД 

Подкрепа 

предприемачествот

о на "Солид 
Африкан Уудс" 

ООД 

311063,78 279957,40 90% 311063,78 279957,40     311063,78 279957,40 311063,78 279957,40 0,00 

"ДеНиДи" 

ЕООД 

Подкрепа за 

развитие на 
предприемачествот

о във фирма 

"ДеНиДи" ЕООД 

388026,04 349223,44 90% 388024,88 349222,28     388024,88 349222,28 388024,88 349222,28 0,00 

"Еко Премиум 
Индъстри" 

ООД 

Стартиращ бизнес с 

Еко  
388780,00 349902,00 90% 388780,00 349902,00     388780,00 349902,00 388780,00 349902,00 0,00 
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Премиум Индъстри 

ООД 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет 
за растеж на 

МСП“ 

„Попчев 

стоун 

дизайн“ 

ЕООД 

Mодернизиране 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  

243000,00 218700,00 90% 243000,00 218700,00     243000,00 218700,00 243000,00 218700,00 218655,00 

НОРД АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет и 

управлението на 
бизнес процесите 

в „НОРД“ АД 

273400,00 246060,00 90% 273400,00 246060,00     273400,00 246060,00 273400,00 246060,00 242259,75 

„Трафикбилд“ 

ЕООД 

Подобряване на 

конкурентноспосо

бността и 

развитие на 

капацитета за 

растеж в фирма 

"Трафикбилд" 
ЕООД, чрез 

закупуване на 

ново 
производствено 

оборудване и 

въвеждане на 
ИКТ система за 

управление на 

бизнеса. 

371920,00 334728,00 90% 371920,00 334728,00     371920,00 334728,00 371920,00 334728,00 332325,00 

Общо: - 0 10766473,36 9272290,25 86% 7858985,07 6636488,53 0,00 0,00 7858985,07 6636488,53 6599086,49 6012487,16 1074371,72 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

 

 

………………………..П…………………… 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково 
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Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от 

ЕСФ; 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени 

проекти за 

периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят 

работа или имат работа, включително като самостоятелно заети 

лица, след осигурена грижа за дете 

50 0 26 0 0 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги 50 0 27 0 0 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта 

получават квалификация 

50 0 65 21 21 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат 

работа, включително като самостоятелно заети лица 

40 0 45 28 28 

Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., 

с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане 

на проекта имат работа, включително като самостоятелно заети 

лица 

20 0 22 0 0 

 

 

 

 

 

……………………..П………………………. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
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Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от ЕФРР. 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата 

продукти 
1 0 3 0 0 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара 

продукти 1 0 3 0 0 

Брой на предприятията, получаващи подкрепа 

4 1 7 1 3 

Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си 1 0 0 0 0 

Брой подпомогнати нови предприятия 1 1 1 0 0 

 

 

 

…………………………П………………….. 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 

 


