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Споразумителен протокол за проек-
тиране и строителство на съоръжение 
тип „Детелина”, което ще отвори авто-
магистрала „Хемус” при гр. Игнатиево, 
бе подписан преди броени дни между 
Агенцията за пътна инфраструктура 
(АПИ) и кмета на община Аксаково 
инж. Атанас Стоилов.

Предстои изготвяне на технически 
проект, както и осигуряване на нужните 
общински терени в обхвата на съоръ-
жението, което ще е ангажимент на 
администрацията на Аксаково.

Задължение на Агенция „Пътна ин-
фраструктура” пък ще е да приключи 
всички останали процедури, които се 
изискват по закон, в това число и избор 
на изпълнител на строежа.

Проектирането ще бъде възложено 
на външен изпълнител.

Пътното съоръжение ще бъде из-
градено на територия от около 60 дека-
ра, а общата му стойност се очаква да 
е над 6 млн. лв. При изграждането му 
ще бъдат използван съществуващият 
надлез над магистралата. Ако не въз-
никнат непредвидени обстоятелства, 
детелината може да бъде изцяло 
завършена до края на следващата 
година или най-късно в началото на 
2020 г.

Връзката с магистрала „Хемус” ще 
„отключи” възможностите за инвести-
ции в района на Аксаково, които ще 
разкрият нови работни места.

Отваряне на нови територии за 

бизнес в района ще бъдат възможни 
и след изграждането на понижаваща 
газово-разпределителна станция. 
Вече има издадено разрешение за 
строеж, като съоръжението ще бъде 
изградено върху общински терен. 
Станцията ще даде възможност за 
намаляване на охранителната зона 
около газопровода от 150 на 70 метра 
от всяка страна.

Няколко дни след подписването 
на споразумителния протокол с АПИ, 
кметът инж. Атанас Стоилов обяви 
пред международни инвеститори, че 
отварянето на АМ „Хемус” при гр. Игна-
тиево създава реални предпоставки 
в района да се обособи най-голяма-
та бизнес зона в България.

АПИ и кметът инж. Атанас Стоилов подписаха споразумителен протокол:

Отварят магистрала „Хемус” при Игнатиево

На 4 и 5 септември т.г. в град Аксаково се проведоха първите „Олимпийски игри за всички“. Надпреварата бе 
по проект „Общите спортове - състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин 
на живот на възрастните граждани“, финансиран от Европейската програма ЕРАЗЪМ+ Спорт. Още на 9 стр.

Завършва разширението 
на ЦДГ „Детство мое“ 

в гр. Аксаково
Подробности на 12 стр.Подробности на 12 стр.

Основен ремонт 
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център - Аксаково
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Община Аксаково представи проек-
та си „Европа на бъдещето - многолика 
и единна“ в рамките на седмицата 
на регионите, която се проведе от 8 
до 11 октомври т.г. в Брюксел. Фору-
мът е ежегодно издание на Комитета 
на Регионите, на което се събират 
предствители на местните власти, 
неправителствените организации и 
бизнеса, които дебатират по актуални 
теми за Евопа.

В тазгодишното издание участваха 
повече 6000 участници от над 140 
региона на Европа. Община Аксако-
во презентира своя проект и опита 
си във форум „Чува ли ме Европа? 
Градовете като движеща сила за 
младежкото участие“ пред повече от 
100 участници.

Присъстващите бяха впечатлени от 
добрите партньорски взаимоотноше-
ния на община Аксаково и побратиме-
ните й общини, както и от създадената 
в рамките на проекта партньорска 
мрежа „Отворени градове”.

Общината представи успешен проект в Брюксел

Проектът на община Аксаково бе 
представен от ръководителя му Нели 
Петрова. Пред участниците тя споде-
ли, че насърчаването на младежкото 
участие, както и разширяването на 
мрежата от градове ще продължи чрез 

новия проект, одобрен по Програма 
„Европа за гражданите“ - „Бъдещето 
на Европа - Презареждане“, който 
е в партньорство със 7 общини от 7 
различни европейски държави и една 
неправителствена организация.

Община Аксаково бе домакин на 
форум, в който взе участие делегация 
начело с Гизела Ерлер – вицепреми-
ер в правителството на провинция 
Баден-Вюртенберг (Германия). Ра-
ботната среща беше посветена на съ-
трудничеството между институциите 
и неправителствените организации 
в областта на социалните дейности.

На срещата Община Аксаково пред-
стави следните проектите, по които 
работи през последните години:

1. „Създаване на социално пред-
приятие за обществено хранене“ – в 
рамките на проекта бе създадено 
общинско социално предприятие – 
Домашен социален патронаж. Доставя 

Кметът: Аксаково активно развива социални услуги
се топла храна на 200 потребители от 
7 населени места на община Аксаково.

2. „Протегната ръка за помощ в 
дома“ – в рамките на проекта е съз-
дадено Звено за предоставяне на 
социални услуги в домашна среда. В 
момента потребителите са 70 души.

3. „Подкрепа за равноправен живот“ 
– в рамките на проекта бе създаден и 
открит на 12.04.2016 г. Кризисен цен-
тър за лица (жени, родители и деца) 
пострадали от домашно насилие.

4. „Подкрепа за независим живот 
- община Аксаково“ – в рамките на 
проекта бяха обгрижени 68 лица, полз-
ватели на услугата „личен асистент“ са 
33, ползватели на услугата „домашен 

помощник“ са 35.
5. „Ние сме и ще бъдем активни“ – в 

рамките на проекта бе ремонтирано и 
оборудвано помещение за Център за 
социална рехабилитация и интегра-
ция. От 01.01.2018 г. се предоставят 
услуги по двигателна, психологична и 
логопедична рехабилитация, трудоте-
рапия, арт терапия.

6. „Социални услуги на едно гише“ 
– въвеждане на иновативна практи-
ка за предоставяне на интегрирани 
социални услуги и осигуряване на 
лесен достъп до тях. Предоставяне 
на информация за социалните услуги 
на Община Аксаково на едно място. 

Община Аксаково си сътрудничи 
с неправителствени организации не 
само в самия град, но и в страната и 
чужбина, изтъкна кметът Стоилов пред 
гостите, като подчерта, че основна 
роля в социалната програма на общи-
ната има и Центърът за настаняване 
от семеен тип за деца без увреждания, 
финансиран от Социална асоциация 
„Свети Андрей“, която е българо-гер-
манско сдружение с нестопанска цел. 
Центърът работи повече от 18 години. 
Членове на социалната асоциация са 
германските църковни фондации „Ли-
бенау“ и „Св. Франциск Хайлигенброн“, 
а от българска страна Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия 
в партньорство с Община Аксаково.
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Един от най-дългогодишните големи 
инвеститори на територията на общи-
на Аксаково - “Мото-Пфое”, стартира 
мащабен инвестиционен проект в 
мрежата си от търговско-сервизни 
комплекси в страната, който приключ-
ва през 2021 г.

В последните дни на октомври от-
вори първият изцяло обновен фирмен 
комплекс по тази програма, отговарящ 
на най-високотехонологичните стан-
дарти на предлаганите марки - ком-
плексът в община Аксаково.

На откриването бяха г-н Томохи-
ро Йонеяма - генерален мениджър 
бизнес направление „Автомобилни 
и строителни системи” в „Сумитомо 
Корпорация Европа“, г-н Чаба Лака-
тош - регионален мениджър на Volvo 
за Централна и Източна Европа и 
Африка, и господата Атанас Фурнад-
жиев, Димо Николов и Масухиро Ояма, 
управители на „Мото-Пфое Груп».

В официалната пресконференция, 

по покана на инвеститорите, участие 
взе и г-н Атанас Стоилов, кмет на 
Община Аксаково, на чиято адми-
нистративна територия се намира 
автомобилният център - срещу Летище 
Варна. Инвеститорите благодариха 
сърдечно за дългогодишната админи-
стративна подкрепа, която получават 
от страна на Община Аксаково.

“Мото-Пфое” е една от първите 
големи инвестиции в нашата об-
щина. Щастлив съм от поканата да 
бъда на откриването на обновения 
комплекс днес, защото той на прак-
тика е лицето на община Аксаково, 
тъй като нашата територия започва 
от него”, коментира инж. Атанас 
Стоилов пред собствениците на 
компанията и пред медиите. Инж. 
Стоилов уточни, че това е една от най 
големите инвестиции, реализирани на 
територията на общината, и потвърди 
готовността на администрацията си 
да продължи да бъде адекватна и на 

нивото, което инвеститорите очакват.
Японските собственици на компани-

ята кметът на община Аксаково заин-
тригува допълнително с новината за 
предстоящото отваряне на магистрала 
“Хемус” при гр. Игнатиево с изгражда-
нето на модерно пътно съоръжение, 
тип „Детелина”. „Нашата община се 
простира на територията на 23 на-
селени места с излаз до курортните 
комплекси Златни пясъци, Албена и 
Свети Константин и Елена. Летище 
Варна е на територията на община Ак-
саково, а в непосредствена близост са 
две пристанища - Варна Изток и Варна 
Запад, както и фериботен комплекс. 
Всички тези дадености, след отва-
рянето на магистрала “Хемус” до гр. 
Игнатиево, ще дадат възможност на 
територията на община Аксаково 
да бъде изградена най-голямата 
бизнес зона в страната”, сподели 
пред инвеститорите инж. Атанас 
Стоилов.

“Мото-Пфое” откри в Аксаково 
първия си супермодерен комплекс
Новите собственици на „Мото-Пфое“ от японската корпорация „Сумитомо“ благода-
риха на кмета инж. Атанас Стоилов за дългогодишната административна подкрепа
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Двудневна международ-
на конференция “Социални 
услуги на едно гише - нов 
подход за социално включ-
ване“, организира Община 
Аксаково от 25 до 27 сеп-
тември зала “Одесос” на 
хотел “Черно море”.

Форумът се проведе в 
рамките на проект „Соци-
ални услуги на едно гише”, 
с договор за безвъзмез-
дна финансова помощ 
№ BG05M9OP0001-4.001-
0059-С01 „Транснационал-

Международна конференция „Социални услуги 
на едно гише - нов подход за социално включване“

ни и дунавски партньорства 
за заетост и растеж” на  
Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана 
от Европейския социален 
фонд.

Целта на конференцията 
бе да разпространи опита 
на общините Игуалада, 
Хорсенс, Полската асоци-
ация за социални услуги 
сред широката общест-
веност, както и опита на 
община Аксаково с прило-

жението на пилотния модел 
„Социално обслужване на 
едно гише“. Споделени бяха 
практики за Парадигмата 
на социалните инвестиции 
и интегрираните социални 
услуги, Ревитализацията 
тригер за социалното раз-
витие в Полша, Интегриран 
план за здравни и социални 
услуги в Каталуня.

В конференцията се 

включиха Димитричка Кън-
чева - директор на РДСП,  
Адриана Григорова – ди-
ректор на Дирекция «Соци-
ално подпомагане», пред-
ставители на общините във 
Варненска област.

Двудневният форум оч-
ерта и възможностите за 
бъдещи съвместни проек-
ти между организациите, 
представени на форума.

Във връзка с отбелязване Деня на 
народните будители Община Аксако-
во покани Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ - Габрово, като предостави 
зрителната зала на Народно читали-
ще „Просвета 1905“ за безвъзмездно 
ползване. За всички любители на 
театралното изкуство в две предста-
вления беше изнесена постановката 
на Михал Мишкоед  („Зех тъ, Радке, 
зех тъ!“) по Сава Доброплодни, а за 
децата на сцената оживяха героите 
на „Пепеляшка“.

Извършеното обозначаване на 
редовете и местата в зрителната зала 
на читалището осигури ред при нас-
таняването на зрителите и спокойно 
наслаждаване на постановката.

Във всички училища на терито-
рията на община Аксаково месец 
октомври беше  посветен на народ-
ните будители, като бяха подготвени 
изложби, презентации и рецитали.

На 31 октомври участниците в 
клуб „Млади театрали“ към ЦПЛР 
с ръководител Румяна Маркова из-
несоха рецитал, посветен на Деня 

Възрожденска постановка гледахме за Деня на народните будители

на народните будители, а зрители 
бяха учениците от училищата, раз-
положени на територията на община 
Аксаково.

В Деня на народните будители във 
физкултурния салон на СУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ в гр. Игнатиево 
се проведе волейболен турнир под 
наслов „Златната кратуна“, в който 
се включиха ученици от VIII до XII 
клас от училищата в гр. Аксаково и 
гр. Игнатиево. 
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Продължава реализа-
цията на проект “Доизграж-
дане на битови канализа-
ционни клонове и подмяна 
на част от водопроводната 
мрежа в град Игнатиево 
- етап 1”, финансиран от 
Предприятието за упра-
вление управление на дей-
ностите по опазване на 
околната среда (ПУУДОС) 
и общинския бюджет.

Целта на проекта е по-
добряване условията за 
живот и околната среда в гр. 
Игнатиево чрез осигуряване 
на достъп до качествена 
водопроводна и канали-
зационна инфраструкту-
ра. Проектът предвижда 
поетапно изграждане на 
битови канализационни 
клонове и реконструкция/
подмяна на съществуващи 
водопроводни клонове от 
етернитови тръби с ПЕВП 
с работно налягане PN 10 
атм по улиците, където се 
изграждат канализационни 
клонове.

В обхвата на първия 

По проект 
„Красива Бълга-
рия“ се извърши 
основен ремонт 
и реконструк-
ция читалище 
„Учител – 1906“ 
в с. Слънчево. 
Сградата е 
изцяло санира-
на и реновирана 
и отговаря на 
всички дейст-
ващи норми 
за енергийна 
ефектив-
ност, пожарна 
безопасност 
и достъпна 
архитектурна 
среда.

етап са включени улиците 
„Побити камъни“, „Влади-
слав Варненчик“, „Овеч“, 
„Петрова нива“, „Тополи“, 
„Батова“, „Капитан Петко 
войвода“, „Витоша“ и учас-
тъци от ул. „Мир“ и „Граф 

Игнатиев“, като е предви-
дено изграждане на битови 
канализационни клонове с 
обща дължина над 2420 м, 
изграждане на улични водо-
проводи от ПЕВП тръби: Ф 
160, с обща дължина 437 

м и Ф 90 с обща дължина 
2076 м, както и изграждане 
на сградни водопроводни и 
канализационни отклоне-
ния към всички прилежащи 
имоти и монтаж на 10 над-
земни пожарни хидранти.

Приключи ремонтът на читалище “Учител - 1906” в село Слънчево

Продължава изграждането на 
канализацията в град Игнатиево
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Във връзка с Националната седмица 
на четенето на 24.10.2018 г. в община 
Аксаково се проведе организирано 
мероприятие под надслов „В света на 
книгите“.

Ентусиазираната публика бе впечат-
лена от емоционалното изпълнение 
на Вазови стихове от седмокласници. 

Петокласниците от СУ „Свети Климент 
Охридски“ - гр. Аксаково, разкриха ар-
тистичните си способности при драма-
тизацията на старогръцкия мит „Мъките 
на Сизиф“. Конкурентно изпълнение по-
днесоха учениците от ОУ „Иван Вазов“ в 
с. Любен Каравелово, които представиха 
забавната сценка „В света на боговете“, 

а изпълнението им бе посрещнато с 
аплодисменти от зрителите.

Събитието завърши с пожеланията 
на водещите към всички да превърнат 
книгите в свои приятели, с които да 
споделят радости, и в свои съветни-
ци, които да ги подкрепят в трудните 
моменти.

Ученици претвориха в слово и театър света на книгите

Концерт по повод откриването на новата учебна година изнесоха в местното читалище възпитаници от 
различните школи към Центъра за подкрепа на личностното развитие в гр. Аксаково

Концерт



Приложение към брой 100 от 
31 октомври 2018 г. на вестник

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие 

на селските райони за периода  2014 – 2020”
Процедура за подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-19.126 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 „Ин-
вестиционна подкрепа за неземеделски дейности“

Сдружение с нестопанска цел 
„Местна инициативна група Дев-
ня – Аксаково“ кани желаещите да 
представят проектни предложения по 
Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“, включена в 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“, финансирана по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Воде-
но от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 
- 2020 г. 

Цели на процедурата за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Стратегията за водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, цели 
постигането на ефект от концентри-
ране  на  подкрепата върху интер-
венциите, които имат най – голяма 
добавена стойност по  отношение  на 
преодоляването на икономическите и 
социалните различия в развитието на 
териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „отдо-
лу-нагоре“, местните общности форму-
лират, избират и одобряват приоритети 
и стратегия за интегрирано развитие 
на територията и общностите и  допри-

нася  за  постигане  на  специфичните  
цели  за  всяка  програма.  Основните 
предизвикателства, свързани с при-
лагане на ВОМР в програмен период 
2014 – 2020г., засягат необходимостта  
от  създаване  на  заетост  (вкл. алтер-
нативна)  и  използване  на  местния 
потенциал  за  растеж,  като  се  цели  
подобряване  качеството  на  живот  и  
доходите  на местното население.  Ин-
вестициите в развитие и стимулиране 
на предприемачество и устойчив биз-
нес и повишаване на инвестициите в 
неземеделските сектори и развитие на 
предприемачеството  на територията 
на МИГ “Девня-Аксаково“ са ключов 
фактор за създаване  на конкурен-
тоспособна и устойчива  икономика 
на територията на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“. 

Основна цел на мярката е развитие 
и стимулиране на предприемачество 
и устойчив бизнес и повишаване на 
инвестициите в неземеделските секто-
ри и развитие на предприемачеството  
на територията на МИГ “Девня – Ак-
саково“.

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответ-
ствие с Приоритет 1: „Повишаване на 
конкурентоспособността на местната 
икономика и възможностите за създа-
ване на местен бизнес“, Специфична 
цел 1.1: Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес, 
заложени в Стратегията за Водено от 

общностите местно развити на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат 
проекти включващи инвестиции в 
неземеделски дейности, насочени 
към развитие на туризъм и развитие 
на услуги от всички сектори и занаяти.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ ще доведат 
до постигане на един или повече от 
следните резултати:

• Изградени и обновени туристиче-
ски обекти за развитие на туристиче-
ските услуги на територията на СНЦ 
„МИГ „Девня – Аксаково“;

• Предоставени услуги свързани с 
грижи за деца, възрастни хора, хора с 
увреждания, здравни услуги, счетовод-
ство и одиторски услуги, ветеринарни 
дейности и услуги базирани на ИТ и др.;

• Увеличаване на дела на произ-
веждащите енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено 
потребление;

• Развитие на занаятчийството на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково.

• Развитие на неземеделски дей-
ности на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 6.4 „Инвестиционна под-

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“
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Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 750 000,00 лева (90%) 675 000,00 лева (10%) 75 000,00 лева

крепа за неземеделски дейности“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони са:

Земеделски стопани или микро 
предприятия , регистрирани като 
еднолични търговци или юридически 
лица по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за вероизпо-
веданията, физически лица регистри-
рани по Закона за занаятите. 

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г.: Кандида-
тът/получателя на финансова помощ 
има постоянен адрес (за физически-
те лица), или седалище и адрес на 
управление (за еднолични търговци и 
юридическите лица), на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъщест-
вява дейностите по проект на същата 
територия.

2. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 6.4 „Инвестиционна под-

крепа за неземеделски дейности“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“, финансирана от Европей-
ски земеделски фонд за развитие на 
селските райони,  ще се предоставя 
финансова помощ за следните допус-
тими за подпомагане дейности:

2.1. Изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на 
туристически услуги;

2.2. Предоставяне на услуги свър-
зани с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, ве-
теринарни дейности и услуги базирани 
на ИТ и др.;

2.3. Производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
за собствено потребление;

2.4. Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности.

3. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
3.1. Финансова помощ ще се предос-

тавя за материални и нематериални 
инвестиции, за създаване и развитие 
на неземеделски дейности в селските 
райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или по-
добренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително, чрез 
лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разхо-
дите за буква „а“ и „б“:

• Разходи свързани с консултации от-
носно екологичната и икономическата 
устойчивост, включително проучвания 
за техническа осъществимост; Разхо-
ди за разработване на бизнес план, 
включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и 
отчитането на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта, които не 
могат да надхвърлят 5 на сто от сумата 
на разходите по т. а, т.б и т.г.

• Разходи за хонорари на архитекти и 
инженери, извършени както в процеса 
на подготовка на проекта преди пода-
ване на заявление за подпомагане, 
така и по време на неговото изпълне-
ние, които заедно с разходите свързани 
с консултации не могат да надхвърлят 
12 на сто от сумата на разходите по 
т.а, т.б и т.г.

г) Нематериални инвестиции: при-
добиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, 
лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да над-
хвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.

3.2. Разходите по т. „в“ са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 1 
януари 2014 г., независимо дали всички 
свързани с тях плащания са направени.

3.3. Дейностите и разходите по т.3.1 
с изключение на разходите по т. „в“ са 
допустими, ако са извършени след 
подаване на заявлението за подпома-
гане, независимо дали всички свързани 
с тях плащания са направени.

4. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО 
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
30.10.2018 г.

Първи краен срок за подаване на 
проекните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори начален срок за подава-

не на проектните предложения: 
30.10.2018 г.

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 31.12.2018 
г., 17.00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg.

Всяко проектно предложение, което 
е подадено след обявените крайни 
срокове не се присъединява към 
оценителната сесия и не подлежи на 
оценка.

5. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж 
таблицата по-долу)

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ е 750 000,00 
лева, съгласно одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение на 
СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е 
бъде с два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния финансов 
ресурс след проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 750 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни предло-
жения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова помощ 
от ДФЗ).

6. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПО-
МОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
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левовата равностойност на 10 000 
евро (19 558,00 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро  (391 160,00 
лева).

Финансовата помощ се предоставя 
в рамките на одобрените по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“ средства, включени 
във финансовият план на Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, фи-
нансирана от Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

Интензитет и размер на финансо-
вата помощ:

Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допустими 
разходи, при спазване на правилата 
за „минимална помощ“ и при спазване 
на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декем-
ври 2013 година относно прилагането 

Критерии Брой точки
I. Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за технологии 

водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС
10

II. Проекти, включващи иновации 20
III. Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм 20
IV. Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на канди-

датстване
10

V. Проекти за производствени дейности 10
VI. Проекти, създаващи работни места 20
създадени до 3 работни места включително 10
създадени от над 3 до 5 работни места включително 15
създадени от над 5 работни места 20
Максимален брой точки 90

на членове 107 и 108 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

7. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж таблицата по-долу)

8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОР-
МАЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – 
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: 
гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги 
Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необхо-
дими за кандидатстване по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“ от Стратегията за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ са 
публикувани на интернет страницата 
на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ – https://
www.migda.org и на сайта на Инфор-

мационната система за управление и 
наблюдение  на средствата от Евро-
пейските и структурни  и инвестицион-
ни фондове /ИСУН 2020/ в модула за 
електронно кандидатстване: http://
eumis2020.government.bg/.

9. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРО-
ЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб базиран фор-
муляр за кандидатстване. Подаването 
на формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на валиден 
Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване по BG06RDNP001-19.126 МИГ „Девня 
Аксаково“ - Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ - Резюме
Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.126 
МИГ „Девня Аксаково“ - Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“  от Стратегия за 
водено от общностите местно разви-
тие на МИГ „Девня – Аксаково“ следва 
да се изпълняват на територията на 
МИГ-а, включваща териториите на 
община Девня и община Аксаково.

Цели на предоставената без-
възмездна финансова помощ и 
очаквани резултати:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Стратегията за водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, цели 
постигането на ефект от концентри-
ране  на  подкрепата върху интер-
венциите, които имат най – голяма 
добавена стойност по  отношение  на 
преодоляването на икономическите и 
социалните различия в развитието на 
териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „от-
долу-нагоре“, местните общности 

формулират, избират и одобряват 
приоритети и стратегия за интегри-
рано развитие на територията и 
общностите и допринася за постигане 
на специфичните  цели за всяка про-
грама. Основните предизвикателства, 
свързани с прилагане на ВОМР в про-
грамен период 2014 – 2020 г., засягат 
необходимостта  от създаване на зае-
тост (вкл. алтернативна) и използване 
на местния потенциал за растеж, като 
се цели подобряване  качеството на  
живот и доходите на местното насе-
ление. Инвестициите в развитие и 
стимулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес и повишаване на ин-
вестициите в неземеделските сектори 
и развитие на предприемачеството на 
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територията на МИГ “Девня-Аксаково“ 
са ключов фактор за създаване  на 
конкурентоспособна  и  устойчива  
икономика на територията на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“. 

Основна цел на мярката е развитие 
и стимулиране на предприемачество 
и устойчив бизнес и повишаване 
на инвестициите в неземеделските 
сектори и развитие на предприема-
чеството  на територията на МИГ 
“Девня – Аксаково“.

Процедурата за предоставяне на 
безвъзмездна помощ е в съответ-
ствие с Приоритет 1: „Повишаване на 
конкурентоспособността на местната 
икономика и възможностите за създа-
ване на местен бизнес“, Специфична 
цел 1.1: Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес, 
заложени в Стратегията за Водено от 
общностите местно развити на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“.

По мярката ще се подпомагат 
проекти включващи инвестиции в 
неземеделски дейности, насочени 
към развитие на туризъм и развитие 
на услуги от всички сектори и занаяти.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ ще доведат 
до постигане на един или повече от 
следните резултати:

• Изградени и обновени туристиче-
ски обекти за развитие на туристиче-
ските услуги на територията на СНЦ 
„МИГ „Девня – Аксаково“;

• Предоставени услуги свързани с 
грижи за деца, възрастни хора, хора 
с увреждания, здравни услуги, сче-
товодство и одиторски услуги, вете-
ринарни дейности и услуги базирани 
на ИТ и др.;

• Увеличаване на дела на произ-
веждащите енергия от възобновяеми 
енергийни източници за собствено 
потребление;

• Развитие на занаятчийството на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково.

• Развитие на неземеделски дей-
ности на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“.

Важно: В поле „Цел/и на проектното 
предложение“ в т. 1 „Основни данни“ 
от Формуляра за кандидатстване, 
всеки кандидат следва да формулира 
обща цел на проекта в съответствие 
със Специфична цел 1.1: „Развитие и 
стимулиране на предприемачество и 

устойчив бизнес“ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“, която да е ясно 
дефинирана и да е във връзка с пости-
гане на Специфична цел 1.1.

В случай, че проектното предло-
жение не е насочено към постигане 
на Специфична цел 1.1: „Развитие и 
стимулиране на предприемачество и 
устойчив бизнес“ от СВОМР на МИГ 
„Девня – Аксаково“, проектът ще бъде 
отхвърлен.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата: 
(Виж таблицата)

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проекти по 
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности“ е 750 000,00 
лева, съгласно одобрения финансов 
план на Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на МИГ 
„Девня – Аксаково“

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение на 
СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е 
бъде с два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния финансов 
ресурс след проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 750 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни предло-
жения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма реше-
ние за предоставяне на финансова 
помощ от ДФЗ).

Минимален и максимален размер 
на безвъзмездната финансова по-
мощ за проекта:

Финансови параметри за проектите
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект 
е левовата равностойност на 10 000 
евро  (19 558,00 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

 (100%) 750 000,00 лева (90%) 675 000,00 лева (10%) 75 000,00 лева

стойност на 200 000 евро (391 160,00 
лева) .

Интензитетът на финансовата по-
мощ е в размер 75% от общия размер 
на допустимите за финансово подпо-
магане разходи. 

Процент съфинансиране:
Финансовата помощ се предоставя 

в рамките на одобрените по мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности“ средства, включени 
във финансовият план на Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, фи-
нансирана от Европейски земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

Интензитет и размер на финан-
совата помощ:

Финансовата помощ не може да 
надвишава 75% от общите допустими 
разходи, при спазване на правилата 
за „минимална помощ“ и при спазване 
на условията на Регламент (ЕС) № 
1407/2013 на Комисията от 18 декем-
ври 2013 година относно прилагането 
на членове 107 и 108 от Договора за 
функционира-нето на Европейския 
съюз към помощта de minimis.

Допустими кандидати:
Допустими кандидати по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за незе-
меделски дейности“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони са:

Земеделски стопани или микро 
предприятия , регистрирани като 
еднолични търговци или юридически 
лица по Търговския закон, Закона 
за кооперациите или Закона за ве-
роизповеданията, физически лица 
регистрирани по Закона за занаятите.

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кан-
дидатът/получателят на финансова 
помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на 
територията на МИГ „Девня – Акса-
ково“ и осъществява дейностите по 
проект на същата територия.

Критерии за допустимост на 
кандидатите

1. Кандидати могат да бъдат зе-
меделски стопани или микропред-
приятия.

2. Кандидатите по т. 1 трябва да 
бъдат регистрирани като еднолични 
търговци или юридически лица по 
Търговския закон, Закона за коопера-
циите или Закона за вероизповедани-
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ята, физически лица регистрирани по 
Закона за занаятите. 

3. Кандидатите за финансова по-
мощ трябва да имат постоянен адрес 
- за физическите лица и седалище и 
адрес на управление - за еднолични 
търговци и юридическите лица, на те-
риторията на МИГ „Девня – Аксаково“. 
Кандидатите за финансова помощ 
трябва осъществяват дейностите 
по проекта на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“.

Допустими дейности за финан-
сиране

По  мярка 6.4 „Инвестиционна 
подкрепа за неземеделски дейности“ 
от Стратегията за Водено от общно-
стите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, финансирана 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони,  ще 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности: 

1. Изграждане и обновяване на 
туристически обекти и развитие на 
туристически услуги;

2. Предоставяне на услуги свърза-
ни с  грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, 
счетоводство и одиторски услуги, ве-
теринарни дейности и услуги базирани 
на ИТ и др.;

3. Производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 
за собствено потребление;

4. Занаятчийство, включително 
предоставяне на услуги, свързани с 
участието на посетители в занаятчий-
ски дейности и други неземеделски 
дейности.

Категории разходи, допустими 
за финансиране

1. Финансова помощ ще се предос-
тавя за материални и нематериални 
инвестиции, за създаване и развитие 
на неземеделски дейности в селските 
райони, включващи:

 а) Изграждане, придобиване или 
подобренията на недвижимо имуще-
ство;

 б) Закупуване, включително, чрез 
лизинг на нови машини и оборудване 
до пазарната стойност на активите;

 в) Общи разходи, свързани с раз-
ходите за буква „а“ и „б“:

• Разходи свързани с консултации 
относно екологичната и икономи-
ческата устойчивост, включително 
проучвания за техническа осъщест-
вимост; Разходи за разработване 
на бизнес план, включващ предпро-
ектни изследвания и маркетингови 
стратегии или попълване на анализ 
разходи-ползи (финансов анализ), 
извършване на предпроектни проуч-

вания и окомплектоване на пакета от 
документи и консултантски услуги, 
свързани с изпълнението и отчитането 
на дейностите по проекта до изпла-
щане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от сумата на 
разходите по т. а, т.б и т.г.

• Разходи за хонорари на архитекти 
и инженери, извършени както в про-
цеса на подготовка на проекта преди 
подаване на заявление за подпома-
гане, така и по време на неговото 
изпълнение, които заедно с разходите 
свързани с консултации не могат да 
надхвърлят 12 на сто от сумата на 
разходите по т.а, т.б и т.г.

 г) Нематериални инвестиции: при-
добиване и създаване на компютърен 
софтуер и придобиване на патенти, 
лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т. “в“ не могат да над-
хвърлят 12 % от сумата на разходите 
по т. „а“, „б“ и „г“.

2. Разходите по т. „в“ са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 
1 януари 2014 г., независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

3. Дейностите и разходите по т. 1 с 
изключение на разходите по т. „в“ са 
допустими, ако са извършени след по-
даване на заявлението за подпомага-
не, независимо дали всички свързани 
с тях плащания са направени.

4. Заявените от кандидатите раз-
ходи се съпоставят със СПИСЪЦИ с 
активи, дейности и услуги, за които 
са определени референтни разходи, 
предмет на кандидатстване, публи-
куван на страницата на Държавен 
фонд „Земеделие“. За всеки заявен 
за финансиране разход по т.1, с 
изключение на разходите по т. „в“, 
който към датата на подаване на 
проектното предложение е включен в 
Списъка, кандидатът представя една 
независима оферта в оригинал (При-
ложение №14 Запитване за оферта). 
Комисията за подбор на проектни 
предложения, извършва съпоставка 
между размера на определения ре-
ферентен разход и на предложения 
за финансиране от кандидата, като 
одобрява за финансиране разхода 
до по-ниския му размер.

5. За всеки заявен за финанси-
ране разход по т.1, с изключение на 
разходите по т. „в“, които не са вклю-
чени в списъците по т.4 кандидатът 
представя най-малко три съпоста-
вими независими оферти в оригинал 
(Приложение №14  Запитване за 
оферта, с изключение на случаите 
когато кандидата е Възложител по 
ЗОП и прилага изискванията на т.8 и 
9). Кандидатът представя и решение 

за избор на доставчика/изпълнителя, а 
когато не е избрал най-ниската офер-
та – писмена обосновка за мотивите, 
обусловили избора му. В тези случаи 
Комисията за подбор на проектни 
предложения извършва  съпоставка  
между  размера  на разхода, посочен 
във всяка от представените оферти, 
като одобрява за финансиране разхо-
да до най-ниския му размер, освен ако 
кандидатът е представил мотивирана 
обосновка за направения избор, осно-
ван на икономическите особености и 
технически решения на строителния 
метод и/или предоставената услуга.

6. В случаите по т. 4 и 5 оференти-
те, когато са местни лица, трябва да 
са вписани в търговския регистър, а 
оферентите – чуждестранни лица, 
следва да представят документ за 
правосубектност съгласно национал-
ното им законодателство. Изискването 
за вписване в търговския регистър 
не се прилага за физически лица, 
предоставящи услуги по т. 1.буква „в“.

7. В случаите по т. 4 и 5 оференти-
те на строително-монтажни работи, 
местни и чуждестранни лица, трябва 
да бъдат вписани в Централен про-
фесионален регистър на строителя 
съгласно Закона за Камарата на 
строителите и да могат да извършват 
строежи и/или отделни видове строи-
телни и монтажни работи от съответ-
ната категория съгласно изискванията 
на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата 
на строителите. Изискването не се 
прилага когато заложените в проек-
та строително-монтажни работи са 
шеста категория, съгласно класифи-
кацията в чл. 137, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и Наредба 
№ 1 от 30 юли 2003 г. за номенклату-
рата на видовете строежи.

8. За кандидати, които са възло-
жители по чл. 5 и 6 от Закона за об-
ществените поръчки, когато заявеният 
за финансиране разход по т. 1 не е 
включен в списъците по т. 4 към датата 
на подаване на заявлението  за  подпо-
магане,  обосноваността  на разходите  
се  преценява чрез представяне на 
най-малко три съпоставими незави-
сими оферти в оригинал.

9. Кандидатите събират офертите 
по т.8 чрез прилагане на принципа 
на пазарни консултации съгласно 
Закона за обществени поръчки, като 
публикуват на профила на купувача 
информация относно вида на инвести-
цията, която ще бъде заявена за фи-
нансиране, придружена от техническа 
спецификация с посочени минимални 
параметри или подробно описание на 
актива. Кандидатите определят под-
ходящ срок за получаване на оферти, 
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който не може да бъде по-кратък от 5 
работни дни.

10. Минималното съдържание на 
офертите по т. 4 е: наименование 
на оферента, срок на валидност на 
офертата, дата на издаване на офер-
тата, подпис и печат на офертата, 
техническо предложение, ценово 
предложение в левове с посочен ДДС.

Минимален и максимален срок 
за изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не предвиж-
да минимален срок за изпълнение на 
проектите.

Максималният срок за изпълне-
ние на проектите:

Одобреният проект се изпълнява в 
срок до 36 месеца от датата на под-
писване на договора за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ.

Крайният срок за изпълнение и от-
читане на проектите не може да бъде 
по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на про-
ектните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подаване на 
проектните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори краен срок за подаване на 
проектните предложения 31.12.2018 

г., 17.00 часа
В рамките на определените срокове 

за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020.

Всяко проектно предложение, 
което е подадено след крайния 
срок, ще бъде отхвърлено и няма да 
бъде разглеждано по настоящата 
покана.

Пълният текст на Условията за 
кандидатстване можете да откри-
ете на следния интернет адрес: 
https://migda.org/chetvrta-pokana  и 
http://eumis2020.government.bg/.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня – Акса-
ково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за 
периода  2014 – 2020”

Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.093 „МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Сдружение с нестопанска цел „Мест-

на инициативна група Девня – Акса-
ково“ кани желаещите да представят 
проектни предложения по мярка 4.1. 
„Инвестиции в земеделски стопан-
ства“, включена в Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 
финансирана по подмярка 19.2 „При-
лагане на операции в рамките на стра-
тегии за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ (ВОМР) 
от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. 

Цели на процедурата за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова 
помощ:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 
чрез Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, чрез 
ПРСР 2014 –2020 г., цели  постигането  

на  ефект  от  концентриране  на  под-
крепата  върху интервенциите,  които  
имат  най -голяма  добавена  стойност  
по  отношение  на преодоляването на 
икономическите и социалните разли-
чия в развитието на териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „отдо-
лу-нагоре“, местните общности форму-
лират, избират и одобряват приоритети 
и стратегия за интегрирано развитие 
на територията и общностите и  допри-
нася за постигане  на  специфичните  
цели за всяка  програма.  Основните 
предизвикателства, свързани с при-
лагане на ВОМР в програмен период 
2014 - 2020, засягат необходимостта  
от  създаване  на заетост (включител-
но алтернативна) и използване  на  
местния потенциал за растеж, като се 
цели  подобряване качеството на живот 
и  доходите на местното население.

Инвестициите в земеделски стопан-
ства за модернизация и механизация 
пряко свързана с намаляване на 
производствените разходи и повиша-

ване производителността на труда са 
свързани с подобряване на енергий-
ната ефективност на стопанствата, 
както и с тяхната ефективност като 
предприятие.

Основна цел на мярката е модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер. Повишаване кон-
курентоспособността на земеделието 
на територията на МИГ „Девня –Акса-
ково“, повишаване качеството на живот 
и развитие на местната икономика, 
чрез активизиране на местния потен-
циал, осигуряване на трайна заетост 
и трайни доходи.

Изпълнението на дейности по мярка 
4.1. Инвестиции в земеделски стопан-
ства има за цел да генерира развитие 
в земеделският сектор, като повиши 
конкурентоспособността на земедел-
ските предприятия и по този начин да 
осигури изпълнението на заложената 
в Приоритет 1: Повишаване на конку-
рентоспособността на местната ико-
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номика и възможностите за създаване 
на местен бизнес, Специфична цел 
1.2: Модернизиране на земеделските 
стопанства и насърчаване развитието 
на продукти от местен характер. 

Финансовата помощ, предоставяна 
по тази мярка е безвъзмездна и се пре-
доставя в съответствие  с  принципите  
на  добро  финансово  управление,  
публичност,  пропорционалност  и 
прозрачност.

По мярката ще се подпомагат 
проекти, които водят до развитие 
и модернизиране на земеделските 
стопанства, насърчаване развитието 
на продукти от местен характер и по-
вишаване конкурентоспособността на 
земеделието на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 

4.1. Инвестиции в земеделски стопан-
ства би следвало да постигнат един 
или повече от следните резултати:

• Модернизиране  и подобряване на 
цялостната дейност на земеделските 
стопанства с цел насърчаване разви-
тието на продукти  от местен характер; 

• Повишаване конкурентоспособ-
ността на земеделието на територията 
на МИГ „Девня –Аксаково“, чрез пови-
шаване на мерките за енергийна ефек-
тивност и подобряване на условията 
на труд и на производство;

• Сътрудничеството между произ-
водителите и преработвателите на 
земеделски продукти.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 4.1. „Инвестиции в земедел-
ски стопанства“ от Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са:

2.1. Земеделски стопани;
2.2. Признати групи производители 

и признати организации на произво-
дители на земеделски продукти или 
такива, одобрени за финансова помощ 
по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 
2014 - 2020 г.;

2.3. 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.2.1 и т.2.2.;

Задължително изискване е канди-
датите да отговарят на разпоредбите 
на чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кан-
дидатът/получателят на финансова 
помощ има постоянен адрес (за 
физическите лица), или седалище и 
адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 
и осъществява дейностите по проект 
на същата територия.

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 4.1. Инвестиции в земе-

делски стопанства“ от Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020г. ще се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за под-
помагане дейности: 

3.1. Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материал-
ни и/или нематериални активи; 

3.2. Насърчаване на сътрудничест-
вото с производителите и преработва-
телите на земеделски продукти; 

3.3. Опазване на компонентите 
на околната среда, включително с 
намаляване на вредните емисии и 
отпадъци;

3.4. Повишаване на енергийната 
ефективност в земеделските стопан-
ства; 

3.5. Подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветери-
нарните, фитосанитарните, екологич-
ните и други условия на производство; 

3.6. Подобряване качеството на про-
извежданите земеделски продукти; или

3.7. Осигуряване на възможностите 
за производство на биологични земе-
делски продукти.

Дейностите по проекта, са допусти-
ми, ако са извършени след подаване 
на заявлението за подпомагане.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансиране по 

настоящата процедура са следните 
разходи:

4.1. Строителство или обновява-
не на сгради и на друга недвижима 
собственост, използвана за земедел-
ското производство, включително 
такава, използвана за опазване ком-
понентите на околната среда;

4.2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобряване 
на земеделския производствен процес, 
включително за опазване компонен-
тите на околната среда, получаване 
на топлинна и/или електроенергия, 
необходими за земеделските дейнос-
ти на стопанството и подобряване на 

енергийната ефективност, съхранение 
и подготовка за продажба на земедел-
ска продукция;

4.3. Създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за произ-
водство на мед, други бързорастящи 
храсти и дървесни видове, използвани 
за производство на биоенергия;

4.4. Закупуване на: съоръжения, 
прикачен инвентар за пчеларство и 
съответно оборудване, необходимо за 
производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането на 
пчели-майки, включително чрез фи-
нансов лизинг;

4.5. Закупуване на земя, необходима 
за изпълнение на проекта във връзка 
с изграждане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени 
за земеделските производствени 
дейности и/или за създаване и/или 
презасаждане на трайни насаждения;

4.6. Закупуване на сгради, помеще-
ния и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, 
предназначени за земеделските про-
изводствени дейности на територията 
на МИГ-а;

4.7. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, 
като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни 
средства за транспортиране на про-
дукция, превозни средства за транс-
портиране на живи животни и птици;

4.8. Разходи за рехабилитация на 
съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, 
включващи изграждането на нови и 
подобряване на съществуващи мрежи 
в стопанствата, водовземни съоръже-
ния, включително кладенци и съоръ-
жения за съхранение на вода, както и 
закупуване на техническо оборудване 
за тяхната експлоатация, включител-
но нови тръбопроводи, системи за 
капково напояване, инсталации за 
дъждуване, помпени станции, техники/
съоръжения за съхраняване/опазване 
на водата, и др.;

4.9. Закупуване на софтуер, вклю-
чително чрез финансов лизинг;

4.10. За ноу-хау, придобиване на 
патенти права и лицензи, за регис-
трация на търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта;

4.11. Разходи, свързани с проекта:
4.11.1, в т.ч. Разходи за предпро-

ектни проучвания, такси, хонорари за 
архитекти, инженери и консултанти. 
Допустимите разходи за проектиране 
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се изчисляват върху допустимите раз-
ходи за проектирания обект; 

4.11.2 Разходи свързани с консул-
тации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания за 
техническа осъществимост на проекта, 
извършени както в процеса на подго-
товка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение, Раз-
ходи за разработване на бизнес план, 
включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и от-
читането на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от размера на 
допустимите разходи.

4.12. Разходите посочени в т. 4.11.1 
и т.4.11.2 не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите 
разходи по проекта. 

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 4.11, са допустими, 
ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО 
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
30.10.2018г.

Първи краен срок за подава-
не на проекните предложения: 
02.12.2018г., 23.59 часа

Втори начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
30.10.2018г.

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 31.12.2018г., 
17.00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.
government.bg.

Всяко проектно предложение, което 
е подадено след обявените крайни 
срокове не се присъединява към 
оценителната сесия и не подлежи на 
оценка.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 453 000.00 лева (90%) 407 700,00 лева (10%) 45 300,00 лева

таблица 1)
Общия размер на безвъзмездната 

финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
е 453 000,00 лева.

6.1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 453 000,00 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни предло-
жения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова помощ 
от ДФЗ).

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПО-
МОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 15 000 
евро1 (29 337,00 лева) .

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата рав-
ностойност на 200 000 евро2 (391 
160,00 лева).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер на 50% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава 
с 10 на сто за:

• проекти, представени от млади 
земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свър-
зани със сливания на организации на 
производителите;

• проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани.

Предвид интензитета по мярка 4.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства, 
минималните и максималните прагове 
на предоставяната безвъзмездната 
финансова помощ са както следва:

Минимален размер на безвъзмез-

дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 7500 
евро  (14 668,50 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
9000 евро (17 602,20 лева);

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани е 9000 евро 
(17 602,20 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 100 
000 евро (195 580 лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
110 000 евро (215 138,00 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани е 110 000 
евро (215 138,00 лева);

Разликата между пълния размер 
на одобрените разходи и размера на 
финансовата помощ се осигурява от 
кандидата, като участието на канди-
дата може да бъде само в парична 
форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж таблица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОР-
МАЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – 
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: 
гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги 
Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необхо-
дими за кандидатстване по мярка 4.1. 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
от Стратегията за ВОМР на МИГ „Де-
вня – Аксаково“ са публикувани на 
интернет страницата на СНЦ „МИГ 
Девня- Аксаково“ – https://www.migda.
org и на сайта на Информационната 
система за управление и наблюде-
ние  на средствата от Европейските и Таблица 1
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Таблица 2
Критерии Брой точки

I. Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти и/
или стопанства в преход към биологично производство на продукти;

5

II.  Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване 
на допълнителна заетост в земеделските стопанства:

20

1. до 3 работни места включително; 5
2. от над 3 до 5 работни места включително; 10
3. над 5 работни места; 20
III. Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата, 

когато инвестицията води до повишаване на енергийната ефективност в стопанството с над 5%;
10

IV. Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата; 5
V. Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран проект в рамките 

на ПРСР 2014 – 2020г.;
10

VI. Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от групи/ организации на произ-
водители на земеделски продукти;

10

VII. Проекти на земеделски стопани до 40 години; 15
VIII. Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати земеделски сто-

пани, членове на сдружение за напояване;
5

IX. Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори: 10
1. Инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“; 10
2. Инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“; 10
3. Инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“; 10
Максимален брой точки 90

структурни  и инвестиционни фондове 
(ИСУН 2020) в модула за електронно 
кандидатстване: http://eumis2020.
government.bg/.

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-

жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
чрез попълване на уеб базиран фор-
муляр за кандидатстване. Подаването 
на формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната 
система  за управление и наблюдение 

на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на валиден 
Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ - Резюме
Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на приоритетната 

ос:
Не е приложимо 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
следва да се изпълняват на територия-
та на МИГ „Девня – Аксаково“

Цели на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ и очаква-
ни резултати:

Финансирането на проекти на тери-
торията на МИГ „Девня – Аксаково“, 

чрез Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие, подкрепена 
от Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, чрез 
ПРСР 2014 –2020 г., цели постигането  
на ефект от концентриране на под-
крепат върху интервенциите, които 
имат най-голяма добавена стойност 
по  отношение на преодоляването на 
икономическите и социалните различия 
в развитието на териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „отдо-
лу-нагоре“, местните общности форму-
лират, избират и одобряват приоритети 
и стратегия за интегрирано развитие на 
територията и общностите и  допринася  
за  постигане  на  специфичните  цели  
за  всяка  програма.  Основните предиз-
викателства, свързани с прилагане на 
ВОМР в програмен период 2014 - 2020, 
засягат необходимостта  от създаване 

на заетост (включително алтернативна) 
и използване на местния потенциал 
за растеж, като се цели  подобряване 
качеството на живот и  доходите на 
местното население.

Инвестициите в земеделски стопан-
ства за модернизация и механизация 
пряко свързана с намаляване на 
производствените разходи и повиша-
ване производителността на труда са 
свързани с подобряване на енергий-
ната ефективност на стопанствата, 
както и с тяхната ефективност като 
предприятие.

Основна цел на мярката е модерни-
зиране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти 
от местен характер. Повишаване конку-
рентоспособността на земеделието на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“, 
повишаване качеството на живот и 
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развитие на местната икономика, чрез 
активизиране на местния потенциал, 
осигуряване на трайна заетост и трайни 
доходи.

Изпълнението на дейности по мярка 
4.1. Инвестиции в земеделски стопан-
ства има за цел да генерира развитие 
в земеделският сектор, като повиши 
конкурентоспособността на земедел-
ските предприятия и по този начин да 
осигури изпълнението на заложената 
в Приоритет 1: Повишаване на конку-
рентоспособността на местната ико-
номика и възможностите за създаване 
на местен бизнес, Специфична цел 
1.2: Модернизиране на земеделските 
стопанства и насърчаване развитието 
на продукти от местен характер. 

Финансовата помощ, предоставяна 
по тази мярка е безвъзмездна и се пре-
доставя в съответствие  с  принципите  
на  добро  финансово  управление,  
публичност,  пропорционалност  и 
прозрачност.

По мярката ще се подпомагат про-
екти, които водят до развитие и модер-
низиране на земеделските стопанства, 
насърчаване развитието на продукти  от 
местен характер и повишаване конку-
рентоспособността на земеделието на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Очаквани резултати:
Реализираните проекти по мярка 4.1. 

Инвестиции в земеделски стопанства 
би следвало да постигнат един или 
повече от следните резултати:

• Модернизиране  и подобряване на 
цялостната дейност на земеделските 
стопанства с цел насърчаване разви-
тието на продукти  от местен характер; 

• Повишаване конкурентоспособнос-
тта на земеделието на територията на 
МИГ „Девня –Аксаково“, чрез повиша-
ване на мерките за енергийна ефек-
тивност и подобряване на условията 
на труд и на производство;

• Сътрудничеството между произ-
водителите и преработвателите на 
земеделски продукти.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедурата: 
(Виж Таблица 1)

Общия размер на безвъзмездната 
финансова помощ по настоящата 
процедурата за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.093 
МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
е 453 000,00 лева.

1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 453 000.00 лева (90%) 407 700,00 лева (10%) 45 300,00 лева

от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 453 000,00 лева;

2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния фи-
нансов ресурс след проведения първи 
прием (одобреният финансов ресурс по 
мярката съгласно СВОМР, намален с 
договорения финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на 
финансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения и стой-
ността по одобрените от МИГ „Девня 
– Аксаково“ проектни предложения, за 
които към момента на обявяване на 
приема няма решение за предоставяне 
на финансова помощ от ДФЗ).

Минимален и максимален размер 
на безвъзмездната финансова по-
мощ за проекта:

Финансови параметри за проектите
Минималният размер на общите 

допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 15 000 
евро1 (29 337,00 лева) .

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро2 (391 160,00 
лева).

Предвид интензитета по мярка 4.1. 
Инвестиции в земеделски стопанства 
посочен посочен в  Раздел 10 от на-
стоящите условия за кандидатстване, 
минималните и максималните прагове 
на предоставяната безвъзмездната 
финансова помощ са както следва:

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 7500 
евро (14 668,50 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 
стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
9 000 евро (17 602,20 лева);

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени 
от юридически лица, включващи от 6 
до 10 земеделски стопани е 9 000 евро 
(17 602,20 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, която ще 
бъде предоставяна за проект е 100 000 
евро (195 580 лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти 
представени от млади земеделски 

стопани; интегрирани проекти, включи-
телно и такива, свързани със сливания 
на организации на производителите е 
110 000 евро (215 138,00 лева);

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ за проекти за 
колективни инвестиции, представени от 
юридически лица, включващи от 6 до 
10 земеделски стопани е 110 000 евро 
(215 138,00 лева);

Процент съфинансиране:
Финансовата помощ се предоставя 

в рамките на наличните средства по 
мярка 4.1. Инвестиции в земеделски 
стопанства по бюджета, заложен в 
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“, финансирана по Програ-
ма за развитие на селските райони за 
периода 2014 -2020г.

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер на 50% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Финансовата помощ се увеличава 
с 10 на сто за:

• проекти, представени от млади 
земеделски стопани; интегрирани 
проекти, включително и такива, свър-
зани със сливания на организации на 
производителите;

• проекти за колективни инвестиции, 
представени от юридически лица, 
включващи от 6 до 10 земеделски 
стопани.

Разликата между пълния размер 
на одобрените разходи и размера на 
финансовата помощ се осигурява от 
кандидата, като участието на кандидата 
може да бъде само в парична форма.

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кан-

дидатите
Допустими кандидати по мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020 г. са:

• Земеделски стопани;
• Признати групи производители 

и признати организации на произво-
дители на земеделски продукти или 
такива, одобрени за финансова помощ 
по мярка 9 „Учредяване на групи и ор-
ганизации на производители“ от ПРСР 
2014 - 2020 г.;

• 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 
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посочените в т.1 и т.2.;

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба 22/2015 г.: кандидатът/
получателят на финансова помощ има 
постоянен адрес (за физическите лица), 
или седалище и адрес на управление 
(за еднолични търговци и юридическите 
лица), на територията на МИГ „Девня 
– Аксаково“ и осъществява дейностите 
по проект на същата територия.

ВАЖНО:
В Раздел 24 „Списък на документи, 

които се подават на етап кандидатства-
не“ от Условията за кандидатстване са 
посочени документите, които трябва да 
се приложат, за да се удостовери до-
пустимостта на кандидата. Условията, 
за които не е предвиден документ, се 
проверяват служебно.

Към датата на подаване на заяв-
лението кандидатите за подпомагане 
трябва да отговарят на следните 
условия:

1. да са регистрирани като земедел-
ски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от За-
кона за подпомагане на земеделските 
производители;

2. ако са юридически лица, трябва 
да са:

а) получили за предходната или 
текущата финансова година приход 
от земеделски дейности или участие 
и подпомагане по схемата за единно 
плащане на площ, включително при-
ход от получена публична финансова 
помощ, директно свързана с извърш-
ването на тези дейности, или приход от 
преработка на земеделска продукция 
или услуги, директно свързани със 
земеделски дейности, или получена 
публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския за-
кон, Закона за кооперациите,

Допустими дейности за финан-
сиране

По мярка 4.1. Инвестиции в земе-
делски стопанства“ от Стратегия за 
ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 
финансирана по Програма за развитие 
на селските райони за периода 2014 
-2020г. ще се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за под-
помагане дейности: 

1. Внедряване на нови продукти, 
процеси и технологии и обновяване на 
наличните производствени материални 
и/или нематериални активи; 

2. Насърчаване на сътрудничеството 
с производителите и преработвателите 
на земеделски продукти; 

3. Опазване на компонентите на 
околната среда, включително с нама-
ляване на вредните емисии и отпадъци;

4. Повишаване на енергийната ефек-
тивност в земеделските стопанства; 

5. Подобряване условията на труд, 
подобряване на хигиенните, ветеринар-
ните, фитосанитарните, екологичните и 
други условия на производство; 

6. Подобряване качеството на про-
извежданите земеделски продукти; или

7. Осигуряване на възможностите 
за производство на биологични земе-
делски продукти.

Дейностите по проекта, са допусти-
ми, ако са извършени след подаване 
на заявлението за подпомагане.

Категории разходи, допустими за 
финансиране:

Допустими за финансиране по насто-
ящата процедура са следните разходи:

1. Строителство или обновяване на 
сгради и на друга недвижима собстве-
ност, използвана за земеделското 
производство, включително такава, 
използвана за опазване компонентите 
на околната среда;

2. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, и/или инсталиране 
на нови машини, съоръжения и обо-
рудване, необходими за подобряване 
на земеделския производствен процес, 
включително за опазване компонен-
тите на околната среда, получаване 
на топлинна и/или електроенергия, 
необходими за земеделските дейнос-
ти на стопанството и подобряване на 
енергийната ефективност, съхранение 
и подготовка за продажба на земедел-
ска продукция;

3. Създаване и/или презасаждане 
на трайни насаждения, включително 
трайни насаждения от десертни лозя, 
медоносни дървесни видове за произ-
водство на мед, други бързорастящи 
храсти и дървесни видове, използвани 
за производство на биоенергия;

4. Закупуване на: съоръжения, 
прикачен инвентар за пчеларство и 
съответно оборудване, необходимо за 
производството на мед и други пчелни 
продукти, както и за развъждането на 
пчели-майки, включително чрез фи-
нансов лизинг;

5. Закупуване на земя, необходима 
за изпълнение на проекта във връзка 
с изграждане и/или модернизиране на 
сгради, помещения и други недвижими 
материални активи, предназначени за 
земеделските производствени дейнос-
ти и/или за създаване и/или презасаж-
дане на трайни насаждения;

6. Закупуване на сгради, помеще-
ния и друга недвижима собственост, 
необходими за изпълнение на проекта, 
предназначени за земеделските про-
изводствени дейности на територията 
на МИГ-а;

7. Закупуване, включително чрез 
финансов лизинг, на специализирани 
земеделски транспортни средства, 

като например: камиони, цистерни за 
събиране на мляко, хладилни превозни 
средства за транспортиране на продук-
ция, превозни средства за транспорти-
ране на живи животни и птици;

8. Разходи за рехабилитация на 
съществуващи и изграждане на нови 
напоителни системи и оборудване, 
включващи изграждането на нови и 
подобряване на съществуващи мрежи в 
стопанствата, водовземни съоръжения, 
включително кладенци и съоръжения 
за съхранение на вода, както и заку-
пуване на техническо оборудване за 
тяхната експлоатация, включително 
нови тръбопроводи, системи за капково 
напояване, инсталации за дъждуване, 
помпени станции, техники/съоръжения 
за съхраняване/опазване на водата, 
и др.;

9. Закупуване на софтуер, включи-
телно чрез финансов лизинг;

10. За ноу-хау, придобиване на 
патенти права и лицензи, за регис-
трация на търговски марки и процеси, 
необходими за изготвяне и изпълнение 
на проекта;

11. Разходи, свързани с проекта:
11.1. Разходи за предпроектни про-

учвания, такси, хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти. Допустимите 
разходи за проектиране се изчисляват 
върху допустимите разходи за проек-
тирания обект ;

11.2 Разходи свързани с консул-
тации за екологична и икономическа 
устойчивост на проекти, проучвания 
за техническа осъществимост на про-
екта, извършени както в процеса на 
подготовка на проекта преди подаване 
на заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение, Раз-
ходи за разработване на бизнес план, 
включващ предпроектни изследвания и 
маркетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и от-
читането на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта, които не могат 
да надхвърлят 5 на сто от размера на 
допустимите разходи.

12. Разходите, посочени в т. 11.1 и 
т.11.2, не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите 
разходи по проекта.

Разходите по проекта, с изключение 
на разходите по т. 11, са допустими, 
ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане.

Минимален и максимален срок за 
изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не предвиж-
да минимален срок за изпълнение на 
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проектите.

Максималният срок за изпълнение 
на проектите е до 24 месеца, а за 
проекти, включващи разходи за строи-
телно-монтажни работи и за създаване 
на трайни насаждения – до 36 месеца, 
считано от датата на подписването на 
договора за предоставяне на финан-
сова помощ с Разплащателна агенция.

Крайният срок за изпълнение и от-
читане на проектите не може да бъде 
по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на проект-
ните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи краен срок за подаване на 
проектните предложения 02.12.2018 
г., 23.59 часа

Втори краен срок за подаване на 
проектните предложения 31.12.2018 
г., 17.00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 

кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020.

Подадените след крайния срок 
проектни предложения не се присъе-
диняват към оценителната сесия и не 
подлежат на оценка.

Пълният текст на Условията за 
кандидатстване можете да откриете 
на следния интернет адрес: https://
migda.org/chetvrta-pokana и http://
eumis2020.government.bg/ .

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

ОБЯВА
за прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ с подкрепата на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на 
селските райони за периода  2014 – 2020”

Процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Про-

учване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и природно наследство на селата“

Сдружение с нестопанска цел „Мест-
на инициативна група Девня – Акса-
ково“ кани желаещите да представят 
проектни предложения по мярка 7.6. 
„Проучване и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“, включена в 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“, финансирана по подмярка 
19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Воде-
но от общностите местно развитие“ 
(ВОМР) от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 
- 2020г. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА 
ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“:

Мярка 7.6. „Проучване и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановя-

ване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ от 
Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“.

2. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:
Допустими кандидати по мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“, финансирана 
по Програма за развитие на селските 
райони за периода 2014 -2020г. са:

• Местни поделения на вероизпове-
дания, регистрирани като юридически 
лица, съгласно чл. 20 на Закона за 
вероизповеданията или признати за 
юридически лица по силата на чл. 10 
от същия закон.

Задължително изискване е кандида-
тите да отговарят на разпоредбите на 
чл.18 от Наредба № 22 за прилагане на 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции 
в рамките на стратегии за ВОМР“

3. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
По мярка 7.6. „Проучвания и инвес-

тиции, свързани с поддържане, възста-
новяване и подобряване на културното 
и природно наследство на селата“ 
се предоставя финансова помощ за 
следните допустими за подпомагане 
дейности:

• възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в т. ч. и дей-
ности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите прос-
транства.

4. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
Допустими за финансова помощ по 

мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановя-
ване и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ са 
следните разходи:

4.1. Възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на сгради 
с религиозно значение, в т.ч. и дей-
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ности по вертикалната планировка и 
подобряване на прилежащите прос-
транства;

4.2. Закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до пазар-
ната им стойност, включително чрез 
финансов лизинг;

4.3. Придобиване на патентни и 
авторски права, лицензи, регистрация 
на търговски марки, до пазарната им 
стойност;

4.4. Разходи, свързани с проекта, в 
т.ч. разходи за хонорари за архитекти, 
инженери и консултанти, консултации 
за икономическа и екологична устой-
чивост на проекта, извършени както 
в процеса на подготовка на проекта 
преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на не-
говото изпълнение, които не могат да 
надхвърлят 12 на сто от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

4.5. Разходите по т. 4.4 свързани 
с консултации, се състоят от разра-
ботване на бизнес план, включващ 
предпроектни изследвания и мар-
кетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
услуги, свързани с изпълнението и 
отчитане на дейностите по проекта до 
изплащане на помощта и не следва 
да надвишават 5% от общия размер 
на допустимите разходи по проект, 
включени в т. 4.1, 4.2 и 4.3.

5. ПЕРИОД НА ПРИЕМ И МЯСТО 
ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване

Първи начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
29.10.2018г.

Първи краен срок за подаване на 
проекните предложения 09.12.2018г., 
17.00 часа

Втори начален срок за подава-
не на проектните предложения: 
29.10.2018г.

Втори краен срок за подаване на 
проекните предложения 14.01.2019г., 
17.00 часа

В рамките на определените срокове 
за прием на проектни предложения, 
кандидатите могат да подават своите 
проектни предложения само по елек-
тронен път, чрез ИСУН 2020 на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.

government.bg.
Всяко проектно предложение, което 

е подадено след обявените крайни 
срокове не се присъединява към 
оценителната сесия и не подлежи на 
оценка.

6. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА: (Виж 
таблица 1) Бюджетът по настоящата 
процедура за подбор на проектни пред-
ложения е в съответствие с одобрения 
финансов план на Стратегията за Во-
дено от общностите местно развитие 
на МИГ „Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение на 
СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ ще 
бъде с два срока за кандидатстване в 
зависимост от остатъчния финансов 
ресурс след проведените два приема. 

6.1. Първи прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: 100 000 лева;

6.2. Втори прием: Осигурен размер 
на безвъзмездната финансова помощ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
по настоящата обява: остатъчния 
финансов ресурс след проведения 
първи прием (одобреният финансов 
ресурс по мярката съгласно СВОМР, 
намален с договореният финансов 
ресурс по първи прием, който включва 
стойността на финансовата помощ по 
одобрените от ДФЗ проектни предло-
жения и стойността по одобрените 
от МИГ „Девня – Аксаково“ проектни 
предложения, за които към момента 
на обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова помощ 
от ДФЗ).

7. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН 
РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПО-
МОЩ:

Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3 000 евро 
(5867,40 лева).

Максимална стойност на общите 
допустими разходи е левовата равно-
стойност на 200 000 евро (391 160,00 
лева).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи.

Размерът на финансовата помощ 
е в размер на 75 % от общия размер 
на допустимите за финансово под-
помагане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията ще 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

генерират нетни приходи.
Минимален размер на безвъзмез-

дната финансова помощ, в случай че 
проектното предложение не генерира 
нетни приходи е 3000 евро (5867,40 
лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай че 
проектното предложение генерира 
нетни приходи е 2250 евро (4400,55 
лева).

Максимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ предоставена 
по мярка 7.6 „Проучвания и инвести-
ции, свързани с поддържане, възста-
новяване и подобряване на културното 
и природно наследство на селата“ е 
100 000,00 лева, съгласно одобрения 
Финансов план към Стратегията за 
Водено от общностите местно разви-
тие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Важно: Разликата между пълния 
размер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ за проекти, които 
генерират приходи се осигурява от кан-
дидата, като участието на кандидата 
може да бъде само в парична форма.

8. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРО-
ЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА 
ТЕЖЕСТ: (Виж таблица 2)

9. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОР-
МАЦИЯ:

Лице за контакт: Тодор Зафиров – 
Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“, телефон:0886/910 
924, e-mail: mig_da@abv.bg, адрес: 
гр. Аксаково, обл. Варна, ул. „Георги 
Петлешев“ №58 Б, ет. 7, стая 8.

Пълният пакет документи необхо-
дими за кандидатстване по мярка 7.6. 
„Проучване и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“ от Стратегията 
за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ 
са публикувани на интернет страни-
цата на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 
– https://www.migda.org и на сайта на 
Информационната система за упра-
вление и наблюдение  на средствата 
от Европейските и структурни  и ин-
вестиционни фондове /ИСУН 2020/ в 
модула за електронно кандидатстване: 
http://eumis2020.government.bg/.

10. НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА 
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подаването на проектното предло-
жение по настоящата процедура се 
извършва изцяло по електронен път 
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Критерии за оценка Брой точки
1. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат на изпъл-

нение на проекта и обхвата на териториално въздействие
60

1.1.  до 500 жители 20
1.2. от 501 до 2000 жители 40
1.3.  от 2001 до 5000 жители 50
1.4.  над 5 000 жители 60
2. Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на обекта; 20
2.1 Проекти с обекти с културна значимост 10
2.2 Проекти с обекти с обществена значимост 10
3. Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности. 20
Общо брой точки 100

Таблица 2

чрез попълване на уеб базиран фор-
муляр за кандидатстване. Подаването 
на формуляра и придружителните 
документи чрез Информационната 

система за управление и наблюдение 
на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020) се извършва 
единствено с използването на валиден 

Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ 
на следния интернет адрес: https://
eumis2020.government.bg

Условия за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.043 
„МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 „Проучване и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство на селата“ - Резюме

Наименование на програмата:
Програма за развитие на селските 

райони 2014 -2020 г. 
Наименование на процедурата:
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.043  
МИГ „Девня – Аксаково – Мярка7.6 
„Проучвания и инвестиции, свърза-
ни с поддържане, възстановяване и 
подобряване на културното и при-
родно наследство на селата“

Териториален обхват:
Допустимите дейности по мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, свър-
зани с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ от 
Стратегия за водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – 
Аксаково“ следва да се изпълняват 
на територията на МИГ-а.

Цели на предоставената безвъз-
мездна финансова помощ и очаква-
ни резултати:

Програмата за развитие на сел-
ските райони за периода 2014 
–2020  цели  постигането на ефект 
от концентриране на подкрепата 
върху интервенциите, които имат 
най-голяма добавена  стойност по 
отношение на преодоляването на 

икономическите и социалните раз-
личия в развитието на териториите. 

Подходът ВОМР се прилага „от-
долу-нагоре“, местните общности 
формулират, избират и одобряват 
приоритети и стратегия за инте-
грирано развитие на територията 
и общностите и  допринася  за  
постигане  на  специфичните  цели  
за  всяка  програма.  Основните 
предизвикателства, свързани с при-
лагане на ВОМР в програмен период 
2014 - 2020, засягат необходимостта  
от  създаване  на  заетост  (вкл. 
алтернативна)  и  използване  на  
местния потенциал  за  растеж,  като  
се  цели  подобряване  качеството  
на  живот  и  доходите  на местното 
население.  

Запазването на духовния и кул-
турния живот на населението е от 
важно значение за развитието на 
територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“. Културно-историческото 
развитие на селския район обуславя 
богато културно наследство, което 
се запазва и съхранява в различ-
ни обекти с религиозно значение, 
църкви, храмове. Предвидените 
по мярката интервенции в този вид 
инфраструктура ще позволят да се 

запази културната идентичност и 
традиции в населените места на 
територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“ и да се повиши качеството 
на живот на хората, живеещи в тях.

Целта на настоящата процедура 
е възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство и 
запазване културната идентичност 
и традиции на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“. Процедурата 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ се изпълнява в 
съответствие с Приоритет 2: „Насър-
чаване на интегрирано териториал-
но развитие и опазване на околната 
среда чрез повишаване на ресурсна-
та ефективност“ и Специфична цел 
2.2: „Възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство“ от Стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

Изпълнението на дейностите по 
настоящата процедура ще допри-
несат за постигане на целите на 
Специфична цел 2.2: „Възстановя-
ване и подобряване на културното 
и природно наследство“ свързана 
със задоволяване потребността на 
местните поделения на вероизпове-
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данията за опазване и съхранение 
на религиозните храмове, като част 
от духовността и културата на на-
селението на територията на СНЦ 
„МИГ Девня- Аксаково“

Финансовата помощ, предоста-
вяна по тази мярка е безвъзмездна 
и се предоставя в съответствие  с  
принципите  на  добро  финансово  
управление,  публичност,  пропор-
ционалност  и прозрачност

Очаквани резултати:
Очакваните резултати от реали-

зацията на проекти по мярка 7.6  
„Проучвания и инвестиции, свърза-
ни с поддържане, възстановяване 
и по-добряване на културното и 
природното наследство на селата“ 
са да бъдат възстановени част от 
съществуващите сгради с религи-
озно значение на територията на 
МИГ „Девня - Аксаково“.

На територията на СНЦ „МИГ Де-
вня – Аксаково“ има 28 религиозна 
храма (25 в община Аксаково и 3 в 
община Девня), съответно и местни 
структури на вероизповеданията. 
Четиринадесет от тях датират от 
края на ХIX век . На една част от 
тях са направени основни ремонти. 
Пет от тях се нуждаят от външен и 
вътрешен ремонт, ремонт на покрив-
ните конструкции, подобряване на 
площите около храмовете. Двадесет 
и девет процента от религиозните 
храмове са ново строителство, по-
строени са между 2000-2010 г., на 
друга част е извършен ремонт преди 
по-малко от 10 години. С реализи-
рането на проектни по настоящата 
мярка се очаква делът на възстано-
вете сгради с религиозно значение 
на територията на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“ да се увеличи с цел, 
като по този начин ще се постигне 
значително по-добро съхранение на 
религиозните храмове, като част от 
духовността и културата на населе-
нието на територията на СНЦ „МИГ 
Девня- Аксаково“.

Важно: В поле „Цел/и на проект-
ното предложение“ в т. 1 „Основни 
данни“ от Формуляра за кандидат-
стване, всеки кандидат следва да 
формулира обща цел на проекта в 
съответствие с Специфична цел 2.2: 

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ

Средства от ЕФРР
(сума/процент)

Национално съфинансиране
(сума/процент)

(100%) 100 000.00 лева (90%) 90 000,00 лева (10%) 10 000,00 лева

„Възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство“ 
от СВОМР на МИГ „Девня – Аксако-
во“, които да са ясно дефинирани 
и да са във връзка с постигане на 
Специфична цел 2.2.

В случай, че проектното предло-
жение не е насочено към постигане 
на Специфична цел 2.2: „Възстано-
вяване и подобряване на културното 
и природно наследство“ от СВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“, проектът 
ще бъде отхвърлен.

Общ размер на безвъзмездната 
финансова помощ по процедура-
та: (Виж Таблицата)

Бюджетът по настоящата проце-
дура за подбор на проектни предло-
жения е в съответствие с одобрения 
финансов план на Стратегията за 
Водено от общностите местно раз-
витие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 42, 
ал. 4 на ПМС 161/2016 процедурата 
за подбор на проекти в изпълнение 
на СВОМР на МИГ „Девня – Аксако-
во“ ще бъде с два или повече срока 
за кандидатстване в зависимост от 
остатъчния финансов ресурс след 
проведените два приема. 

1. Първи прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
100 000 лева;

2. Втори прием: Осигурен раз-
мер на безвъзмездната финансова 
помощ от СВОМР на МИГ „Девня 
– Аксаково“ по настоящата обява: 
остатъчния финансов ресурс след 
проведения първи прием (одобре-
ният финансов ресурс по мярката 
съгласно СВОМР, намален с дого-
вореният финансов ресурс по първи 
прием, който включва стойността на 
финансовата помощ по одобрените 
от ДФЗ проектни предложения и 
стойността по одобрените от МИГ 
„Девня – Аксаково“ проектни пред-
ложения, за които към момента на 
обявяване на приема няма решение 
за предоставяне на финансова по-
мощ от ДФЗ).

Минимален и максимален раз-
мер на безвъзмездната финансо-
ва помощ за проекта:

Финансови параметри за проек-
тите

Всеки кандидат може да канди-
датства за безвъзмездна финансова 
помощ като изготвеният от него про-
ект, трябва да се вмества в следните 
минимални и максимални граници:  

• Минималният размер на общите 
допустими разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3000,00 
евро (5 867,40 лева).

• Максималният размер на об-
щите допустими разходи за един 
проект е левовата равностойност 
на 200 000 евро (391 160,00 лева)

МИГ „Девня – Аксаково“ извършва 
проверка за спазването на праговете 
по режим  de minimis, като изисква 
попълването на Декларация за 
минимални помощи (по образец) и 
чрез проверка в Информационна 
система „Регистър на минималните 
помощи“, Публичния регистър на 
Европейската комисия, Информа-
ционната система за управление 
и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България 2007-
2013 (ИСУН) и Информационната 
система за управление и наблюде-
ние на Структурните инструменти на 
ЕС в България (ИСУН 2020).

Интензитетът на финансовата 
помощ е в размер 100% от общия 
размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи за проекти, 
които след извършване на инвести-
цията не генерират нетни приходи.

Размерът на финансовата помощ 
е в размер на 75% от общия размер 
на допустимите за финансово под-
помагане разходи за проекти, които 
след извършване на инвестицията 
ще генерират нетни приходи.

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай 
че проектното предложение не ге-
нерира нетни приходи е 3000 евро 
(5 867,40 лева).

Минимален размер на безвъзмез-
дната финансова помощ, в случай 
че проектното предложение гене-
рира нетни приходи  е 2 250 евро 
(4 400,55 лева).

Максимален размер на без-
възмездната финансова помощ 
предоставена по мярка 7.6 „Про-
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учвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и по-
добряване на културното и природно 
наследство на селата“ е 100 000,00 
лева, съгласно одобрения Финансов 
план към Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на 
СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Разликата между пълния раз-
мер на допустимите за финансово 
подпомагане разходи и размера на 
финансовата помощ се осигурява 
от кандидата, като участието на 
кандидата може да бъде само в 
парична форма.

Процент съфинансиране:
Интензитетът  и размера на 

финансовата помощ по мярка 7.6 
„Проучвания и инвестиции, свърза-
ни с поддържане, възстановяване 
и подобряване на културното и 
природно наследство на селата“ 
от Стратегията за Водено от общ-
ностите местно развитие на СНЦ 
„МИГ Девня- Аксаково“ се определя 
както следва:

1. Финансовата помощ е в размер 
100 % от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията не 
генерират нетни приходи.

2. Финансовата помощ е в размер 
на 75 % от общия размер на допус-
тимите за финансово подпомагане 
разходи за проекти, които след 
извършване на инвестицията ще 
генерират нетни приходи.

Важно: Разликата между пълния 
размер на допустимите за финансо-
во подпомагане разходи и размера 
на финансовата помощ по ал. 2 се 
осигурява от кандидата, като учас-
тието на кандидата може да бъде 
само в парична форма.

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кан-

дидатите
Допустими кандидати по мярка 

7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на културното 
и природно наследство на селата“, 
финансирана по Програма за разви-
тие на селските райони за периода 
2014 -2020г. са:

• Местни поделения на веро-
изповедания, регистрирани като 
юридически лица, съгласно чл. 20 
на Закона за вероизповеданията 

или признати за юридически лица 
по силата на чл. 10 от същия закон.

Задължително изискване е кан-
дидатите да отговарят на разпо-
редбите на чл.18 от Наредба № 
22 за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките 
на стратегии за ВОМР“

Допустими дейности за финан-
сиране:

По мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ се предоставя финансова 
помощ за следните допустими за 
подпомагане дейности:

• възстановяване, реставрация, 
ремонт и/или реконструкция на 
сгради с религиозно значение, в 
т. ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на при-
лежащите пространства.

Условия за допустимост на 
дейностите:

Безвъзмездна финансова помощ 
не се предоставя:

По мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ от Стратегия за ВОМР 
на МИГ „Девня – Аксаково“, финан-
сирана по Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014 
-2020г. не се предоставя финансова 
помощ за: 

1. проекти, за които има постано-
вен административен акт по реда 
на Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за 
биологичното разнообразие за 
неодобряване осъществяването/
несъгласуване на инвестиционното 
предложение/плана/програмата/ 
проекта  или за прекратяване на 
процедурата, включително и пора-
ди недопустимост спрямо режими, 
определени в утвърдени планове 
за управление на речните басейни; 

2. проекти, които се извършват 
на терени, които подлежат на ре-
култивация съгласно чл. 11, ал. 1 от 
Закона за опазване на земеделските 
земи, и не се изпълняват мерките, 
предвидени в проекта по чл. 11, ал. 
2 или 3 от същия закон; 

3. проекти, по които дейностите 
по мярката, включени в проектите, 
са били физически започнати и/

или извършени преди подаване 
на заявлението за подпомагане, 
независимо дали всички свързани 
плащания не са извършени;

4. проекти, които след изпълнение 
на дейностите няма да доведат до 
използване на обекта на инвести-
цията по предназначение и/или въ-
веждане на обекта на инвестицията 
в експлоатация в случаите, когато 
това е задължително съгласно За-
кона за устройство на територията 
и подзаконовите актове за неговото 
прилагане.

Категории разходи, допустими 
за финансиране

Разходи, допустими за финан-
сиране:

1. Допустими за финансова по-
мощ по мярка 7.6. „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“ са следните разходи:

1.1. възстановяване, реставра-
ция, ремонт и/или реконструкция 
на сгради с религиозно значение, 
в т.ч. и дейности по вертикалната 
планировка и подобряване на при-
лежащите пространства;

1.2. закупуване на нови машини, 
оборудване и обзавеждане до па-
зарната им стойност, включително 
чрез финансов лизинг;

1.3. придобиване на патентни и 
авторски права, лицензи, регистра-
ция на търговски марки, до пазар-
ната им стойност;

1.4. разходи, свързани с проекта, 
в т.ч. разходи за хонорари за ар-
хитекти, инженери и консултанти, 
консултации за икономическа и 
екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на подго-
товка на проекта преди подаване на 
заявлението за подпомагане, така и 
по време на неговото изпълнение, 
които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите 
разходи по проект, включени в т. 1.1, 
1.2 и 1.3.

2. Разходите по т. 1.4 свързани с 
консултации, се състоят от разра-
ботване на бизнес план, включващ 
предпроектни изследвания и мар-
кетингови стратегии или попълване 
на анализ разходи-ползи (финансов 
анализ), извършване на предпроект-
ни проучвания и окомплектоване на 
пакета от документи и консултантски 
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услуги, свързани с изпълнението и 
отчитане на дейностите по проекта 
до изплащане на помощта и не 
следва да надвишават 5% от общия 
размер на допустимите разходи по 
проект, включени в т. 1.1, 1.2 и 1.3.

3. Разходите по т. 1.2 и 1.3 са 
допустими само в случай, че се 
кандидатства за разходи по т. 1.1 
и са необходими за постигане на 
целите на мярка 7.6  „Проучвания и 
инвестиции, свързани с поддържа-
не, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наслед-
ство на селата“ посочени в т. 6 от 
настоящите условия.

4. Разходите по т. 1.4 са допусти-
ми, ако са извършени не по-рано от 
1 януари 2014 г., независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

5. Дейностите и разходите по 
проекта, с изключение на разходите 
т. 1.4, са допустими, ако са извър-
шени след подаване на заявлението 
за подпомагане, независимо дали 
всички свързани с тях плащания са 
направени.

6. Закупуването чрез финансов 
лизинг на активите е допустимо, при 
условие че ползвателят на помощта 
стане собственик на съответния актив 
не по-късно от датата на подаване на 
заявката за междинно или окончател-
но плащане за същия актив.

7. Заявените от кандидатите раз-
ходи се съпоставят със СПИСЪК с 
активите, дейностите и услугите, за 
които са определени референтни 
разходи предмет на кандидатстване 
по подмярка 7.6 „Проучвания и ин-
вестиции, свързани с поддържане, 
възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 
на селата“, публикуван на страница-
та на Държавен фонд „Земеделие“. 
За всеки заявен за финансиране 
разход по т.1, който към датата 
на подаване на заявлението за 
подпомагане е включен в Списъ-
ка, кандидатът представя една 
независима оферта в оригинал. 
Комисията за подбор на проектни 
предложения, извършва съпоставка 
между размера на определения ре-
ферентен разход и на предложения 
за финансиране от кандидата, като 
одобрява за финансиране разхода 
до по-ниския му размер.

8. За всеки заявен за финан-

сиране разход по т. 1, който към 
датата на подаване на  Формуляр 
за кандидатстване не е включен в 
списъка по т. 7, кандидатът пред-
ставя най-малко три съпоставими 
независими оферти в оригинал. 
Кандидатът представя и решение за 
избор на доставчика/изпълнителя, 
запитване за оферта по образец 
съгласно приложение № 6, а когато 
не е избрал най-ниската оферта - 
писмена обосновка за мотивите, 
обусловили избора му. В тези случаи 
комисията за подбор на проектни 
предложения извършва съпоставка 
между размера на разхода, посочен 
във всяка от представените офер-
ти, като одобрява за финансиране 
разхода до най-ниския му размер, 
освен ако кандидатът е представил 
мотивирана обосновка за напра-
вения избор, основан на икономи-
ческите особености и технически 
решения на строителния метод и/
или предоставената услуга.

9. В случаите по т.7 и т.8 оферен-
тите, когато са местни лица, трябва 
да са вписани в търговския регистър, 
а оферентите - чуждестранни лица, 
следва да представят документ за 
правосубектност съгласно нацио-
налното им законодателство. Офе-
рентите на строително-монтажни 
работи, местни и чуждестранни 
лица, трябва да бъдат вписани в 
Централен професионален регис-
тър на строителя съгласно Закона 
за Камарата на строителите и да 
могат да извършват строежи и/
или отделни видове строителни и 
монтажни работи от съответната 
категория съгласно изискванията 
на чл. 3, ал. 2 от Закона за Кама-
рата на строителите. Изискването 
за вписване в търговския регистър 
не се прилага за физически лица, 
предоставящи услуги по т. 1.4 и 
когато строежът е шеста категория, 
съгласно класификацията в чл. 137, 
ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и Наредба № 1 от 30 
юли 2003 г. за номенклатурата на 
видовете строежи.

10. Когато за заявения за фи-
нансиране разход кандидатът е 
представил съпоставими оферти, 
независимо че разходът е включен 
в списъка по т.7, РА извършва съ-
поставка между размера на разхода, 
посочен във всяка от представените 

оферти, и размера на определения 
референтен разход, като одобрява 
за финансиране разхода до най-ни-
ския му размер. Когато кандидатът е 
представил мотивирана обосновка 
за направения избор, съпоставката 
се извършва между размера на 
определения референтен разход и 
размера на предложения за финан-
сиране разход, като РА одобрява за 
финансиране разхода до по-ниския 
му размер.

11. Минималното съдържание на 
офертите по т. 7 и т.8 е: наименова-
ние на оферента, срок на валидност 
на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на офе-
рента, подробна техническа специ-
фикация на активите/услугите, цена 
в левове или евро с посочен данък 
върху добавената стойност (ДДС).

Минимален и максимален срок 
за изпълнение на проекта:

Настоящата процедура не пред-
вижда минимален срок за изпълне-
ние на проектите.

Максималният срок за изпълне-
ние на проектите:

Одобреният проект се изпълнява 
в срок до 24 месеца от датата на 
подписване на договора за предос-
тавяне на безвъзмездна финансова 
помощ.

Крайният срок за изпълнение и 
отчитане на проектите не може да 
бъде по-късно от 30 юни 2023 г.

Краен срок за подаване на про-
ектните предложения

Настоящата процедурата e с два 
крайни срока за кандидатстване:

Първи краен срок за подава-
не на проектните предложения 
09.12.2018г., 17.00 часа

Втори краен срок за подава-
не на проектните предложения 
14.01.2019г., 17.00 часа

В рамките на определените сроко-
ве за прием на проектни предложе-
ния, кандидатите могат да подават 
своите проектни предложения само 
по електронен път, чрез ИСУН 2020.

Подадените след крайния срок 
проектни предложения не се присъ-
единяват към оценителната сесия и 
не подлежат на оценка.

Пълният текст на Условията за 
кандидатсjване можете да откриете 
на следния интернет адрес: https://
migda.org/treta-pokana и http://
eumis2020.government.bg/
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На 19.10.2018 г. НЧ „Напредък – 
2008“ в с. Куманово отбеляза 10-го-
дишния юбилей от създаването си. В 
празника взеха участие колективите 
към читалищата от населените мес-
та Кичево, Орешак, Климентово и от 
Тракийско дружество район „Чайка“ 
от гр. Варна.

От 27 до 30 септември т.г. се проведе 
VIII Събор на българите в Украйна, 
гр. Болград и гр. Рени. В него взеха 
участие певческа група „Тракийски 

Изпратихме септември със 
Събора на българите в Украйна

бисери“ към НЧ „Образование 1979“ 
- с. Климентово, и Гайдарска школа 
„Тракия“ към НЧ „Просвета – 1905“ - гр. 
Аксаково. Нашите участници предста-

виха автентичността на българския 
фолклор.

Таланти от Центъра за подкрепа на 
личностното развитие в гр. Аксаково 
сътвориха и тематична изложба. Екс-
понатите са изработени от младите 
творци в школите „Народно творчест-
во“, „Екология“, „Приложно изкуство“ 
и „Краезнание“.

Читалището в село 
Куманово празнува 

10-и рожден ден

По инициатива 
на Централния ко-
оперативен съюз 
бяха раздадени 
подаръци на уче-
ници, учители и 
родители, които 
посетиха магазин 
КООП в центъ-
ра на Аксаково в 
първия учебен ден. 
Деца от школата 
по автентичен 
фолклор към Цен-
търа за подкрепа 
на личностното 
развитие изнесоха 
концерт

По традиция 
въ з п и та н и ц и 
на Центъра за 
подкрепа на лич-
ностното раз-
витие в гр. Ак-
саково засадиха 
дръвче по случай 
откриването на 
новата учебна 
година
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На 25 октомври т.г. в град 
Аксаково се проведе сре-
ща на ученици от СУ „Св. 
Климент Охридски“ и граж-
дани с Елия Калдерон – 
представител на еврейската 
организация „Шалом“.

Срещата се проведе във 
връзка със 75-годишнина от 
спасението на българските 
евреи по време на Втората 
световна война и част от 
проекта на Областна адми-
нистрация – Варна, „2018 
– година на културното на-
следство и представяне на 
многообразието на етноси и 
култури в Европейския съюз 
и приносът на Република 
България към европейските 
ценности“.

На 24 октомври т.г. ПГ „Вдъхновение“ отпразнуваха 10-годишен юбилей, на 
който присъстваха настоящи и бивши членове на групата, както и техни гос-
ти, сред които колеги като Надежда Николова и читалищния секретар на НЧ 
„Просвета – 1915 г.“ – гр. Аксаково, Жени Николова. Беше обсъдена историята 
на групата, богата на различни изяви получени призове.

Първият ръководител на групата е Тодорка Терзиева, която е и нейна осно-
вателка. През тези 10 години съставът се обновява и разширява, репертоарът 
й се обогатява, а покани за участия в различни певчески формати се получават 
все по-често.

ФФ „Настроение” с ръ-
ководител Жени Николова 
участва в празнична про-
грама по случай 100 години 
от Първата световна 
война в с. Крумово на 2 
юни т.г.

За първа година в с. 
Ченге, общ. Дългопол, на 
18 август т.г. се проведе 
фестивал на народното 
творчество „Ченге пее и 
танцува”. В концертната 
програма участваха ПФГ 
„Гласовете на Аксаково” 
с ръководител Надежда 
Николова и ПГ „Тракий-
ка” с ръководител Пенка 
Марчева

 
На 1 септември т.г. се 

проведе IV Международен 
фестивал на любителско-
то фолклорно изкуство 
„Морско надиграване и 
надпяване на мегдана в Ал-
бена”. В него участва ПФГ 
„Гласовете на Аксаково” 
с ръководител Надежда 
Николова.

На 15 септември т.г. 
премина Националният 
фолклорен фестивал „По 
шевици и терлици” в с. Ца-
рацово, обл. Пловдив. Учас-
тие взеха ПГ „Тракийка” и 
„Мъжко трио - Слънчево” с 
ръководител Пенка Марче-
ва, които бяха наградени с 
I - специалната награда .

На 21 октомври т.г. 
се проведе фестивалът 
„Листопад на спомените“. 
Той е основан през 1997 г. и 
представя любителското 
творчество на  състави за 
български фолклор и ста-
ри градски песни. Участие 
взеха: ПГ „Вдъхновение” 
и ПФГ „Гласовете на Ак-
саково“ с ръководител 
Надежда Николова, която 
получи III награда.

На 2 юли т.г. за поред-
на година ТА „Изворче“ с 
художествен ръководител 
Светла Тодорова изнесе 
самостоятелен концерт 
на сцена „Раковина“ във 
Варна.

Накратко Среща с Елия Калдерон за 75-те години 
от спасението на българските евреи

ПГ „Вдъхновение“ отпразнуваха 10-годишен юбилей 
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На 4 и 5 септември т.г. в град Аксако-
во се проведоха първите „Олимпийски 
игри за всички“. Надпреварата бе по 
проект „Общите спортове - състеза-
нието между поколенията като моти-
вация за спорт и здравословен начин 
на живот на възрастните граждани“, 
финансиран от Европейската програ-
ма ЕРАЗЪМ+ Спорт. Програмата има 
за цел да промотира активния начин 
на живот сред хората на възраст над 
60 години, мотивирайки ги да бъдат 
активни и да практикуват физически 
упражнения.

Община Аксаково заедно с Поли-
техническия институт във Виана де 
Кастело (Португалия), община Трикала 
(Гърция), Унгарска комуникационна 
компания – Будапеща, община Чезе-
на (Италия) и португалската община 
Сервейра са бенефициент по проекта.

В надпреварата “60+” се включиха 
повече от 100 участници в дисципли-
ните лека атлетика, футбол, волейбол, 
плуване, баскетбол, народна топка. 
Олимпийските игри бяха официално 
открити от инж. Атанас Стоилов, кмет 
на община Аксаково, и Жоа Нугейра 
– кмет на община Вила Нова де Сей-
вейра, Португалия.

Олимпиада за възрастни се проведе в гр. Аксаково

Изявите на олимпийците бяха 
наблюдавани от делегеции, предста-
вящи партньорите на Аксаково по 
проекта от Португалия, Унгария, Ита-
лия. По време на олимпийските игри 
се проведе и международна среща на 
партньорите по проекта.

Първия ден участниците приключи-
ха с народни танци и хора под акон-
панимента на най-малкия гайдаржия в 
България - 5-годишния Деян Михалев.

Вторият ден от Олимпийските игри 
се проведе в КК „Камчия“, където бяха 

състезанията по плажен волейбол и 
плуване.

Проектът, насочен към физическата 
активност на хората от третата възраст, 
продължава до края на 2020 г. В рамки-
те на изпълнението му ще продължат 
да се провеждат тренировъчни сесии 
два пъти седмично за хора над 60 
години, ще се отчитат показатели на 
здравословното им състояние на всеки 
6 месеца ще се проведат олимпийски 
надпревари в следващите няколко 
години.
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На 20 и 21 октомври в гр. Кранево се 
проведе XIV Държавно първенство по 
карате киокушин за мъже, жени, юноши 
и девойки. СК „Дуло” – гр. Аксаково, се 
представи повече от успешно. Клубът 
участва с 13 състезатели, като 6 от тях 
успяха да се наредят сред призьорите. 
Равносметката след надпреварата е: 
2 златни медала, 2 сребърни и 2 чет-
върти места:

1. Кирил Кирилов – I място;
2. Максим Радев – I място;
3. Мартин Желязков – II място;
4. Александър Кирилов – II място;
5. Жоро Жечев – IV място;
6. Петър ...... – IV място
СК „ДУЛО” – гр. Аксаково, благодари 

за подкрепата на Община Аксаково

Каратистите от СК “Дуло” с пълен 
комплект медали от “Белградски трофей”

24 състезатели на БКА - IKO Бълга-
рия, придружени от световния шампи-
он шихан Емил Костов, взеха участие 
в международното първенство в 
Сърбия “Белградски трофей”. Нашите 
каратисти се включиха в престижната 
надпревара по покана на президента 
на сръбската Карате Киокушин Феде-
рация сенсей Зарко Петкович. 

В състезанието, което се проведе 

на 29 септември, взеха участие 93 
състезатели от Унгария, Полша, Черна 
гора, Иран, България и Сърбия. СК 
“Дуло” беше представен от четирима 
състезатели - Константин Кирилов, 
Александър Кирилов, Мартин Желяз-
ков и Жоро Жечев. След успоредни 
двубои нашите състезатели завоюваха 
един златен, един сребърен и един 
бронзов медал! Александър Кирилов 

спечели златото в неговата категория. 
Константин Кирилов остана втори на 
почетната стълбичка със сребърен 
медал в неговата категория. Мартин 
Желязков загуби оспорван двубой 
срещу представител на Иран и това 
го остави на трето място и бронз. 
Жоро Жечев, за съжаление, загуби от 
представител на Румъния и не успя да 
достигне до призово място.
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Fun Fly изпълни 
със самолети 

небето над 
с. Доброглед 

На 18 и 19 август край село До-
броглед се проведе първият по рода 
си национален авиомоделен събор 
с международно участие Fun Fly 
Варна. Десетки моделисти от страна 
и чужбина се включиха в събора. 
Събитието нямаше състезателен ха-
рактер, а единствената му цел беше 
да забавлява хората.

Въпреки силния вятър шоуто имаше 
голям успех и моделистите успяха да 
покажат умения.

Тодор Михалев се завърна в Акса-
ково от Мексико, където спечели трето 
място при мъжете от световното пър-
венство по модерен петобой. В щафе-
тата той стартира с Явор Пешлеевски 
от „Славия“. Това е и първият медал 
за България от мондиал за мъже от 17 
г. насам след третото място на Цанко 
Хантов през 2001 г.

Състезанието започна с дисци-
плината фехтовка, където „лъвовете“ 
завършиха с 6-и резултат във времен-
ното класиране, след това показаха 
14-о време на плуването (2х100 м 
свободен стил), но успяха да преминат 
конната езда с най-голям брой точки 
(в модерния петобой състезателите 
получават непознати за тях коне чрез 
жребий). Така Пешлеевски и Михалев 
стартираха от 6-а позиция на послед-
ната дисциплина - бягане и стрелба 
(4х800 м laser-run). С невероятно 
бягане и отлична стрелба българите 
се пребориха за бронзовите медали. 
Международната федерация по мо-
дерен петобой (UIPM) определя бъл-

Аксаковец взе исторически 
бронз от мондиала по петобой
Тодор Михалев в тандем с Явор Пешлеевски („Славия“) направиха фурор в Мексико

Тодор Михалев
гарското класиране като сензацията 
на това световно първенство.

Тандемът Михалев – Пешлеевски 
показа потенциала си още миналата 
година, когато завоюва 4-о място на 

европейското първенство за младежи 
и 6-о място на световното за мъже.

„Няма лесно състезание. Спече-
лихме бронза с умения, не толкова 
на късмет. Дисциплините са плува-
не, бягане, конна езда, стрелба и 
фехтовка. Най-силните ми страни са 
във фехтовката и ездата“, каза Тодор 
Михалев. В мондиала преди нашите 
са били „петлите“ (първи) и чехите. 
„Състезание със състезание не си при-
лича. Вече тренираме за следващите 
турнири, стремим се към по-добър 
резултат. Има доста силни атлети от 
по-долните възрастови групи. Вече 
съм при мъжете, и преди съм старти-
рал в елита, но разликата в сравнение 
с младежите е огромна. Противници са 
ми състезатели с поне 8 г. опит само 
при мъжете, разбират спорта много 
по-добре от мен. Опитът ми е 8 г., но 
във всички възрасти. Сами си правете 
изводите“, добави Тодор Михалев. Ми-
слим за следващата година, надявам 
се резултатите ни да бъдат същите и 
по-добри, категоричен е той.
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Със средства от общинския бюджет беше възстано-
вено уличното осветление на входа на град Аксаково. 
Положен бе захранващ кабел и възстановени 16 улични 
осветители с LED осветление, осветяващи подхода към 
гр. Аксаково. Липсата на добра видимост в тъмната 
част от денонощието на кръстовището с път ІІ-29 (Ва-
рна – Добрич) през изминалите години бе предпоставка 
за възникване на пътно-транспортни произшествия.

Възстановено е уличното  
осветление на входа  

на град Аксаково

Със средства от общинския бюджет се извършва 
ремонт на „Център за социална рехабилитация и инте-
грация (ЦСРИ) в общинската сграда – бивша занималня, 
с административен адрес ул. „Михаил Иванов“ №13. 
Ремонтът включва подмяна на дограма, полагане на 
външна топлоизолация и минерална мазилка по фасади, 
както и вътрешни довършителни работи за обособяване 
на кабинети.

Центърът за социална рехабили-
тация и интеграция в обновен дом

Със средства от бюджета на Община Аксаково се 
извършва основен ремонт, реконструкция, обновяване 
и общо подобряване на общинската сграда  Медицински 
център – Аксаково. След края на строително-монтаж-
ните дейности сградата ще е с ремонтиран покрив, 
подменени дограма и врати, както и с ремонтирана 
входна козирка и боядисани фасади.

Основен ремонт преобразява 
Медицински център - Аксаково

Приключват строителните дейности по изграждане 
на пристройка и надстройка към сградата на ДГ „Дет-
ство мое” в гр. Аксаково. Към настоящия момент се 
изпълняват вътрешни довършителни работи, както и 
вертикалната планировка пред сградата.

Приключва разширението  
на Детска градина  

„Детство мое”

Средства от общинския бюджет се инвестират 
в образователната и здравна инфраструктура


