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СЪОБЩЕНИЕ 

 

МИГ Девня – Аксаково информира, че поради независещи от нас причини и 
обстоятелства има забава в процеса на прилагане на одобрената Стратегия. 

Към настоящия момент не е възможно публикуване на Насоки за кандидатстване и 

обявяване на прием на заявления за финансово подпомагане на проекти  по мерките 
обявени в индикативната годишна работна програма за 2017 година, тъй като на 
национално ниво бяха извършени редица изменения на нормативната уредба,  

указанията от Управляващите органи на програмите финансиращи Стратегията,  както и 
по отношение на приложимите режими за държавни помощи по мерки, финансирани от 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Въведени са и нови изисквания за кандидатстване, като проектните предложения по 

всички мерки ще бъдат подавани и оценявани по електронен път в ИСУН 2020. 

Има индикации, че наредбите по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности”; подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“; подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ ще бъдат 

изготвени от МЗХГ и обнародвани в Държавен вестник в края на 2017 г. 

Очакват се изменения, и по действащите към момента наредби по подмярка 7.2. 
„Инвестиции в създаване, подобряване или разширяване на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура”, както и по подмерки 4.1.”Инвестиции в земеделски 

стопанства” и 4.2.”Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. 

В тази връзка Управителният съвет на МИГ „Девня – Аксаково“ на заседание от 

28.11.2017г. взе следното решение: 

Р Е Ш Е Н И Е : 

На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ и във връзка с 
правомощията си по реда на чл.62, т.3 от Наредба 22/14.12.2015г., Управителният съвет 
отменя Индикативната годишна работна програма на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ за 

2017г. 
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