
Регистър „ Обучения, информационни кампании и публични събития“ на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ 

2017 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на провеждане Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

4 4 

1.„Прилагане на Стратегията за ВОМР  на  „МИГ Девня – 
Аксаково“. Роля и функции на местните лидери при 
прилагането на стратегията.“   

21–22 ноември 2017 г. гр. Аксаково 

2.„Прилагане на Стратегията за ВОМР  на  „МИГ Девня – 
Аксаково“. Роля и функции на местните лидери при 
прилагането на стратегията.“   

23–24 ноември 2017 г. гр. Девня 

3 „Проектен цикъл. Финансиране на проектни предложения 
чрез СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

27–28 ноември 2017 г. гр. Аксаково 

4 „Проектен цикъл. Финансиране на проектни предложения 
чрез СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“. 

29–30 ноември 2017 г. гр. Девня 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

2 2 

1. „Представяне на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или 

24 октомври 2017 г. гр. Аксаково 

2.„Представяне на мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“, мярка 7.6 „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природното наследство на 
селата“ и мярка 3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

25 октомври 2017 г. гр. Девня 



2 2 

1.„Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по 
прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

30 октомври 2017 г. гр. Аксаково 

2.„Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по 
прилагането на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

31 октомври 2017 г. гр. Девня 

 

общинските административни сгради“ от СВОМР на МИГ 
Девня – Аксаково“ 

КОНФЕРЕНЦИИ 



 

2018 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

6 6 

„Възможности за реализиране на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд за регионално развитие 
чрез Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г." 

06.08.2018 г. гр. Аксаково 

Възможности за разработване и внедряване на иновации от предприемачеството на 
територията на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по мерки от СВОМР“ 

07.08.2018 г. гр. Аксаково 

„Възможностите за развитие на биологично земеделие чрез изпълнение на проекти, 
финансирани по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

25.10.2018 г. гр. Аксаково 

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

26.10.2018 г. гр. Аксаково 

„Състояние на нестопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“, опит в 
изпълнението на европейски проекти и нагласи за получаване на БФП, чрез СВОМР“ 

23.11.2018 г. гр. Аксаково 

„Възможности на стопанския сектор от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ за 
развитие към неземеделски икономически дейности“ 

27.11.2018 г. гр. Аксаково 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

2 2 

„Представяне на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на СНЦ 
„МИГ Девня-Аксаково“ 

23.10.2018 г. гр. Аксаково 

„Представяне на мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от 
СВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

24.10.2018 г. гр. Аксаково 

КОНФЕРЕНЦИИ 

2 2 

„Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по прилагането на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

18.12.2018 г. гр. Аксаково 

„Осъществени и предстоящи за изпълнение дейности по прилагането на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

20.12.2018 г. гр. Девня 



 

 

 

 

 

 

2019 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

3 3 

„Подкрепа на предприемачеството на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 16 – 17 април 
2019 г. 

гр. Аксаково 

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

18 – 19 април 
2019 г. 

гр. Аксаково 

„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции 
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 
мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ Девня – 
Аксаково“, финансирана по ПРСР за периода 2014-2020г. с финансовата подкрепа на 
ЕЗФРСР“; 

22 – 23 август 
2019 г. 

гр. Аксаково 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

10 2 

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

19 юли 2019 г. гр. Аксаково 

Организиране и провеждане на еднодневна среща на тема: „Процедура чрез подбор 
на проектни предложения BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - 
„Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ 

31 юли 2019 г. гр. Аксаково 



 

 

 

2020 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

2 0 - - - 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

24 9 

„Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

19 октомври 
2020 г. 

гр. Девня 

20 октомври 
2020 г. 

гр. Аксаково 

20 октомври 
2020 г. 

гр. Игнатиево 

“ Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ от Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ 

22 октомври 
2020 г. 

гр. Девня 

23 октомври 
2020 г. 

гр. Аксаково 

23 октомври 
2020 г. 

гр. Игнатиево 

„Осъществени дейности през 2020 г. в изпълнение на Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ и подмярка 19.4 "Текущи 
разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г.“ 

16 декември 
2020 г. 

гр. Девня 

17 декември 
2020 г. 

гр. Аксаково 

17 декември 
2020 г. 

гр. Игнатиево 

КОНФЕРЕНЦИИ 

2 0 - - - 



2021 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

6 0 - - - 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

16 16 
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“ 

28 октомври 
2021 г. 

Общинска 

администрация 

гр. Девня 
28 октомври 

2021 г. 

Дневен център 

за пълнолетни 

лица с 

увреждания, 

гр. Девня 
28 октомври 

2021 г. 

НЧ „Съзнание 

– 1927, гр. 

Девня 
29 октомври 

2021 г. 
с. Падина 

29 октомври 
2021 г. 

 с. Кипра 

03 ноември 
2021 г. 

Център за 

подкрепа на 

личностно 

развитие в гр. 

Аксаково 
04 ноември 

2021 г. 

Център за 

подкрепа на 

личностно 

развитие в гр. 

Аксаково 
04 ноември 

2021 г. 

Център за 

подкрепа на 



 

личностно 

развитие в гр. 

Аксаково 
04 ноември 

2021 г. 

Център за 

подкрепа на 

личностно 

развитие в гр. 

Аксаково 
09 ноември 

2021 г. 

с. Климентово 

10 ноември 
2021 г. 

С. Кичево 

„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 4.2 „Инвестиции 
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

01 декември 
2021 г. 

гр. Девня 

01 декември 
2021 г. 

гр. Девня 

02 декември 
2021 г. 

гр. Аксаково 

02 декември 
2021 г. 

гр. Аксаково 

„Възможности за финансиране на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“.   

07 декември 
2021 г. 

гр. Девня 

08 декември 
2021 г. 

гр. Аксаково 

КОНФЕРЕНЦИИ 

2 0 - - - 

ИЗЛОЖЕНИЯ, ФЕСТИВАЛИ 

2 
1 

Изложение ”Произведено на територията на МИГ "Девня - Аксаково" - територия на 
традиции, културно и природно наследство". 

04-05 
септември 

2022 г. 

гр. Аксаково 

0 
Фестивал " Местни хранителни продукти и напитки от територията на МИГ "Девня-

Аксаково" 
- - 



 

 

 

 

 

2022 г. 
Планирани  

брой 
Извършени  

брой 
 

Тема Период на 
провеждане 

Място на 
провеждане 

ОБУЧЕНИЯ 

6     

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 

16     

КОНФЕРЕНЦИИ 

2     

ИЗЛОЖЕНИЕ, ФЕСТИВАЛ 

2     


