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

ПРСР – Програма за развитие на селските райони; 

МИГ – Местна инициативна група; 

СВОМР – Стратегия за Водено от общностите местно развитие; 

ВОМР - Водено от общностите местно развитие; 

СМР – Стратегия за местно развитие; 

ИГРП – Индикативна годишна работна програма; 

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

заинтересовани лица на територията на МИГ; 

Въздействието от изпълнението от изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ върху групите секторите от заинтересовани лица е постигнато, 
чрез стартиране на приеми на проектни предложения по мерки включени в Стратегията. През отчетният 

период екипа на МИГ Девня – Аксаково успя да стартира прием на проектни предложения по шест мерки 

от Одобрената Стратегия за ВОМР, като всички са с по два крайни срока за прием на проектни 

предложения.  

№ 

по 

Ред 

Мярка от Стратегията за 

ВОМР на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ 

Допустими 

кандидати 

Постъпили 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проектните 

предложения/БФП 

Статус на 

проектните 

предложения 

1. 1.1.1 “Подкрепа за 

внедряване на иновации 

в предприятията” 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

1 108 000,00 лева/ 

97 000,00 лева 

Неодобрен 

2.  1.1.3 „Капацитет за 

растеж на МСП“ 

Малки и средни 

предприятия, 

съгласно ЗМСП 

3 888 320,00 лева/ 

799 488,00 лева 

Одобрени от 

МИГ и 
одобрени 

оценителни 

доклади 
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3. 7.2 „Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка по 

мащаби 

инфраструктура“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

Юридически 

лица с 

нестопанска цел 

Читалища 

 

6 920 120,52 лева/ 

780 000,00 лева 

Одобрени от 

МИГ 

4. 3.1.1. „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в 

общинските 
административни 

сгради“ 

Община Девня и 

община 

Аксаково 

2 365 674,56 лева/ 

309 984,18 лева 

Одобрени от 

МИГ 

5. 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 

1.Земеделски 

стопани; 

2.Признати 

групи 
производители и 

признати 

организации на 
производители 

на 

земеделски 

продукти  

3. За 

подпомагане 
само за проекти 

за колективни 

инвестиции 
могат да 

кандидатстват и 

юридически 

лица, 
регистрирани по 

Търговския 

закон и/или 
Закона за 

кооперациите, 

които включват 
най-малко 6 

лица и са извън 

посочените в т.1 

и т.2. 

4 462186,00 лева/ 

249923,98 лева 

В процес на 
оценка от 

МИГ 

6. 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски дейности“ 

Земеделски 

стопани или 
микро 

предприятия, 

регистрирани 
като еднолични 

търговци или 

юридически 

лица по 
Търговския 

закон, Закона за 

кооперациите 

5 1 279 108,61 лева/  

959 331,46 лева 

В процес на 

оценка от 

МИГ 
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или Закона за 

вероизповедания

та, физически 
лица 

регистрирани по 

Закона за 

занаятите 

 

Съгласно одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие със Споразумение №РД50-
185/29.11.2016г. идентифицираните заинтересовани страни на територията на МИГ Девня – Аксаково са 

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

поделения на вероизповеданията, Община Девня, Община Аксаково, НПО,  Местни малцинствени групи. 
От данните представени в таблицата се вижда, че с реализацията на приеми по мерки от стратегията МИГ 

„Девня – Аксаково“ е успяла да обхване голяма част от заинтересованите страни на територията си. В 

процеса на подготовка и стартиране на приемите по горепосочените мерки екипа на МИГ е подпомагал 
всички заинтересовани лица които са проявили интерес са провеждани обучения, информационни срещи, 

публикуване на информация на сайта на сдружението.  

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

наличие на такива; 

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

ромското население, ограмотяване и повишаване на образованието, професионално образование, 
мотивация за включване в трудова заетост и трудова заетост. На територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

има обособени населени места с концентрирано ромско население, което създава предпоставки за 

сегрегация на ромското население. Предоставянето на информационни, социални и здравни услуги са от 
особено значение за преодоляване социалната изолация, както и подкрепата на мерки за запазване и изява 

на тяхната културна идентичност. Познавайки проблемите на тази група от населението на МИГ „Девня – 

Аксаково“ в Стратегията за Водено от общностите местно развитие са предвидени мерки, чрез които ще 

бъдат финансирани проекти с цел разрешаване на някой от належащите им нужди.  

Решаването на проблеми и постигане на въздействие от реализацията на мерките включени в Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие насочени към уязвимите и малцинствени групи на територията 

на МИГ-а може да бъде осъществено след  стартиране на прием и реализацията на проектни предложения 
по съответните мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“. Съгласно одобреният индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2019г. МИГ 

„Девня – Аксаково“ ще стартира приеми на проектни предложения с които ще се подпомогнат уязвимите 

и малцинствени групи на територията на МИГ-а. 

5. Изпълнение на целите на СВОМР; 

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са 
формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на територията и проведените срещи със 

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

РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за 
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-

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

райони, изпълняван от МИГ „Девня- Аксаково“. 

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

от Регламент на ЕС 1305/17.12.2013 г.: 

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

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

Приоритет 2 на СВОМР/ ; 

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

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

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

активизиране на собствения потенциал. 

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

създаване на местен бизнес. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност 
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от инвестиции за повишаване на капацитета на микропредприятията, малките и средните предприятия 

(МСП), насърчаване на иновационната активност, подобряване на достъпа до финансиране на МСП, 

развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес на територията. 

В изпълнение на Приоритет 1 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 година 

МИГ „Девня – Аксаково“ стартира приеми по мерки, както следва: 

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

 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“; 

 4.1.    „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 6.4.    „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

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

повишаване на ресурсната ефективност. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на 
местната общност от развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот развитие 

на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и 

продукти от местен характер. 

В изпълнение на Приоритет 2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 година 

МИГ „Девня – Аксаково“ стартира прием по мярка  7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. 

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

жизнената и бизнес средата. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната общност 

от устойчива и качествена заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до социални услуги на 

различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица. 

В изпълнение на Приоритет 3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие през 2018 година 

МИГ „Девня – Аксаково“ стартира приеми по мерки, както следва: 

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

мащаби инфраструктура“ 

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

Целите и приоритетите заложени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня 
– Аксаково“ са пряко свързани с изпълнението на проектни предложения по мерки включени в 

Стратегията. В тази връзка цялостното изпълнение на заложените цели и приоритети ще се осъществи 

след стартиране на прием на проектни предложения за всички мерки от Стратегията за ВОМР. 

6. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период; 

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

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

Съгласно разпоредбите на чл.41, ал.3 от ПМС 161/04.07.2016 г. МИГ „Девня – Аксаково“ разработи и 

изпрати за съгласуване: 

 Ред за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, 
финансирани от Европейски фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

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

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

ресурси“ 2014-2020 г.; 

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

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

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

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

развитие се състои от няколко раздела свързани с подготовка, съгласуване на индикативната годишна 
работна програма, подготовка и съгласуване на условията за кандидатстване, прием на проектни 

предложения и последващ ред за оценка на проектни предложения.  

През периода на отчитане одобрените Ред за оценка на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на 
МИГ „Девня – Аксаково“ са приложени както по отношение на подготовка, съгласуване и публикуване на 

Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2018 и 2019 година, така и по отношение на 

подготвените Условия за кандидатстване и Условия за изпълнение на проектни предложения във връзка 
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със стартирали приеми по мерки от СВОМР, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 

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

извършване на оценка на постъпилите проектни предложения. 

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

СВОМР/ индикативната годишна работна програма; 

Съгласно одобреният Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 2018 г. МИГ „Девня – 
Аксаково“ е планирала да стартира прием на проектни предложения по седем от одобрените в 

Стратегията мерки: 

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

 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“; 

 4.1.    „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 6.4.    „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“. 

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

мащаби инфраструктура“; 

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

културното и природното наследство на селата“; 

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

Планираните приеми на проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, съгласно Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР през 

2018 г. са осъществени. Тъй като съгласно Условията за кандидатстване е предвидено приемът на да се 
осъществява с два крайни срока за прием на проектни предложения по мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата“ вторият краен срок следва да приключи на 14.01.2019г. 

 Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните 

кандидати; 

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

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

извършила следните дейности: 

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

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

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

1.2. Публикации във вестник „Черно море“. 

1.3. Отпечатване на Бюлетин. 

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

проектни предложения: 

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

2.2. Отпечатване на Бюлетин; 

2.3. Провеждане на две еднодневни информационни срещи на територията на територията на МИГ Девня 

– Аксаково; 

2.4. Провеждане на две еднодневни конференции на територията на гр. Аксаково и гр. Девня; 

2.5. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за реализиране на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд 

за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020г.; 

2.6. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Подобряване на достъпа до социални услуги  за 

различни уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация, чрез мерки от Стратегия 

за ВОМР на МИГ „Девня- Аксаково“, финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.“; 

2.7. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за развитие на биологично земеделие, 

чрез изпълнение на проекти, финансирани по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“; 
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2.8. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за разработване и внедряване на 

иновации от предприемачеството на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по 

мерки от СВОМР“; 

2.9. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Състояние на нестопанския сектор на територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“, опит в изпълнението на европейски проекти и нагласи за получаването на БФП, 

чрез СВОМР“; 

2.10. Провеждане на еднодневно обучение на тема: “Възможности на стопанския сектор от територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности“. 

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

потенциалните получатели/бенефициенти и кандидати: 

При  информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати МИГ „Девня – 
Аксаково“ спазва изискванията за публичност, прозрачност и равно третиране при работа с 

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

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

Указанията на Управляващите органи, страна по Споразумението за изпълнение на СВОМР. 

4. Относно популяризиране на възможностите за кандидатстване и разработване на проектни 

предложения и информиране на потенциалните бенефициенти/получатели за условията за 

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

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

4.2. Отпечатване на Бюлетин; 

4.3. Провеждане на две еднодневни информационни срещи на територията на територията на МИГ Девня 

-  Аксаково; 

4.4. Провеждане на две еднодневни конференции на територията на гр. Аксаково и гр. Девня; 

4.5. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за реализиране на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от Европейски фонд 

за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020г.; 

4.6. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Подобряване на достъпа до социални услуги  за 

различни уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация, чрез мерки от Стратегия 
за ВОМР на МИГ „Девня- Аксаково“, финансирани от Европейския социален фонд, чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.“; 

4.7. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за развитие на биологично земеделие, 
чрез изпълнение на проекти, финансирани по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 

Аксаково“; 

4.8. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Възможности за разработване и внедряване на 
иновации от предприемачеството на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране по 

мерки от СВОМР“; 

4.9. Провеждане на еднодневно обучение на тема: „Състояние на нестопанския сектор на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“, опит в изпълнението на европейски проекти и нагласи за получаването на БФП, 

чрез СВОМР“; 

4.10. Провеждане на еднодневно обучение на тема: “Възможности на стопанския сектор от територията 

на МИГ „Девня – Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности“. 

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

финансова помощ до сключване на договор; 

През отчетния период са обявени покани за прием на проектни предложения по седем от одобрените в 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ мерки. Обявите 

и цялата документация за стартиране на приема на проектни предложения са качени в ИСУН 2020, 

публикувани са и на електронната страница на МИГ-а. Одобрената обява се публикува на интернет 
страницата на МИГ „Девня – Аксаково“ и най-малко в един местен вестник или друга местна медия, както 

и на общодостъпно място пред офиса на МИГ и сградите на общинските администрации на територията 

на МИГ „Девня – Аксаково“,  за което се изготвя протокол. Периода за прием на проектни предложения е 
не по- кратък от тридесет дни. Мерките по които МИГ Девня – Аксаково е стартирала прием на проектни 

предложения през 2018 г. са с два крайни срока за прием на проектни предложения. Преди изтичане на 

крайният срок по процедурата МИГ Девня – Аксаково“ отправя покана до Управляващия орган на 

финансиращата програма и до ДФЗ, когато проектните предложения ще бъдат финансирани по 
Програмата за развитие на селските за периода 2014-2020г да определят свои представители, които ще 
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участват в комисията за подбор на проектни предложения като наблюдатели. След изтичане на срока за 

прием на проекти МИГ насрочва заседание на УС в което се определя състава на комисията за подбор на 

проектни предложения. Въз основа на взетите решения председателя на УС на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“ издава заповед за назначаване на КППП. Срокът за приключване работата на КППП е 30 

работни дни. Въз основа на резултатите от оценката, КППП изготвя Оценителен доклад. Оценителният 

доклад се одобрява от УС на МИГ „Девня – Аксаково“ в срок до 5 работни дни от приключването на 
работата на комисията. Оценителният доклад и приложимите към него документи се изпращат от МИГ 

„Девня – Аксаково“ чрез ИСУН 2020 до ръководителя на УО на финансиращата програма и до ДФЗ, 

когато проектните предложения ще бъдат финансирани по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014-2020г., в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от УС на МИГ. 

Управляващият орган на финансиращата програма и ДФЗ (за проекти, финансирани от ЕЗФРСР) 

извършват проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ. 

През отчетния период има одобрени два оценителни доклада за извършени оценки на постъпили проектни 

предложения по процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Капацитет за растеж на 

МСП“, но няма сключени договори за одобрените проектни предложения. 

2. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ; 

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

включваща воденето на следните регистри: Регистър за входяща кореспонденция, Регистър за изходяща 

кореспонденция, Регистър на подадените заявления за подпомагане към СВОМР, Регистър на сключените 
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Регистър на предложенията за промяна в 

договорите. Всички постъпили документи се регистрират, независимо от начина им на постъпване – 

лично, по пощата, по факс, по електронен път и др. Всички документи се съхраняват в съответните 

регистри в рамките на календарната година. След приключване на календарната година наличните 

документи се архивират и съхраняват в архива на сдружението. 

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

електронната страница на МИГ; 

В изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

№РД 50-185/29.11.2016г. МИГ „Девня – Аксаково“ е осигурила публичност на дейността си и 

източниците на финансиране на СВОМР, съгласно изискванията посочени в: 

 Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 
2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 

2014 - 2020 г.,  

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

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

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

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

отношение на изменението и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, 
публичността на тези програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 

115/33, 29 април 2016 г.)  

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

на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски 

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

на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

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

публичност. 

Мерките за информация и комуникация, които СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е извършило са следните: 

 Публикации в печатни медии; 

Шест публикации са направени във връзка с проведените през периода обучения, информационни срещи 
и конференции. Отпечатани са във вестник  „Черно море“  - местни медии обхващащи територията на 

МИГ „Девня – Аксаково“. 

 Информационни материали: Бюлетини – 6 тиража по 150бр., банери – 2бр. и информационни табели 

– 3бр.; 
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 Изработка на рекламни материали: визитки - 300бр., рекламни торбички – 100 бр., календари – 50бр., 

чанти за лаптоп 17“ – 25бр.,чанти за лаптоп 15,6“ – 25бр., дигитален настолен часовник с аларма, 

термометър и хидрометър – 100бр.,  термос – 50бр., тефтери - 50бр, химикали - 150бр. и безжична 

мишка – 50бр. 

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

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

от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. За осигуряване на публичност за своята 
дейност МИГ „Девня – Аксаково“ публикува регулярно всички изискуеми документи, съгласно чл.86 от 

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

Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

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

получателите на финансова помощ и тяхното методическо подпомагане, включително 

посещения на място от представители на МИГ; 

През отчетния период МИГ „Девня – Аксаково“ няма сключени договори с получатели на безвъзмездна 

финансова помощ и съответно не е осъществила мониторинг за изпълнението им. 

5. Възникнали трудности и предприетите действия за преодоляването им. 

През отчетния период не са възникнали трудности, които да изискват предприемане на действия за 

преодоляването им.  

7. Прилагане на иновативните характеристики на СВОМР: 

През отчетния период не е осъществен прием и съответно изпълнение на проектни предложения по мерки 

от СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, които могат да реализират иновативните характеристики на 

Стратегията. 

8. Управление на Местната инициативна група(ако е приложимо); 

1. Промяна на изпълнителния директор на МИГ (ако е приложимо); 

Неприложимо 

2. Промяна на експерт по прилагане на стратегията за ВОМР (ако е приложимо); 

Неприложимо 

3. Промяна на счетоводител на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

4. Промяна на други служители на МИГ(ако е приложимо); 

Неприложимо 

5. Промяна в състава на колективния върховен орган на МИГ (ако е приложимо); 

• Заявление с изх. №19-2-65/11.06.2018г., относно промяна на Споразумение за изпълнение на 
СВОМР поради изменение в името на представляващия НЧ „Самообразование - 2006“ с . 

Зорница в Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Искането е на 

основание Протокол №3/04.06.2018г. от Заседание на читалищното настоятелство на НЧ 

„Самообразование - 2006“ с. Зорница, по силата на който  е определено читалищният секретар, 
независимо кой заема длъжността да представлява читалището в органите на управление на 

СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“. Исканата промяна в Споразумението за Изпълнение на СВОМР 

касае единствено персоналния състав на колективния върховен орган на сдружението, тъй като 
се променя само представителя на действащ член на сдружението. Промените са одобрени с 

писмо с изх. №19-19-2-01-13/29.06.2018г. на Ръководителя на УО на Програмата за развитие на 

селските  райони. 

6. Промяна в състава на Колективния управителен орган на МИГ (ако е приложимо); 

7. Неприложимо 

8. Промяна на офиса на МИГ (ако е приложимо); 

 Неприложимо 

9. Други въпроси свързани с управлението на МИГ (ако е приложимо); 
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             Неприложимо 

9. Промяна на споразумение за изпълнение на СВОМР с допълнително споразумение (ако е 

приложимо); 

Във връзка с настъпили изменения в нормативната уредба, отправени указания от страна на 

Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. при съгласуване на индикативната годишна работа програма за 2018 г. и 

констатирани неточности в текстовете в Стратегията за Водено от общностите местно развитие, възникна 

необходимостта от подготовка на Заявление, относно промяна на Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  На основание чл.14 от Споразумение за изпълнение 

на Стратегията за Водено от общностите местно развитие №РД 50-185/29.11.2016 г. екипа подготви и 

входира на 08.02.2018 г. в Министерството на земеделието храните и горите, Управляващ орган на 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 Заявление, относно промяна на 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

На основание отправени указания от Ръководителя на УО на Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г. в писмо с изх. №91-417/27.03/2018г., относно необходимост от изменение на мерки 
от одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково‘ 

предприе действия по промяна на Стратегията. Съгласно указанията в т. 5 „Описание на мерките“ от 

СВОМР с направени препратки към Наредби за прилагане на мерки по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020г., бяха прецизирани  и съобразени с разпоредбите на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. 

Измененията на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 
бяха одобрени от Управляващите органи страна по споразумението, като бе подписано Допълнително 

споразумение №РД 50-185/20.09.2018г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие №РД 50-185/29.11.2016г.,  

10. Проведени посещения на място от страна на представители на УО на програми или 

ДФЗ и изпълнение от МИГ на направени препоръки в рамките на посещенията (ако е 

приложимо); 

Неприложимо 

11. Индикатори: 

Попълват се таблици 1, 2, 9 и 10 от приложението. Добавя/т се таблица/и с допълнителни/специфични 

индикатори от СВОМР на МИГ. 

Допълнително са добавени специфични индикатори по Мерки 3.2.1, 3.2.2, 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ /Таблица 14 и Таблица 

15/ 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо); 

Неприложимо 

13. Опис на кореспонденцията с УО на програми и ДФЗ в хронологичен ред; 

Изходяща кореспонденция: 

Изх. №/Дата Получател Относно 

19-2-5/ 24.01.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

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

Аксаково, финансирани от Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските 

райони, чрез Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020г. 

19-2-11/02.02.2018г. Лозана Василева  – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Ивелина Пенева - 

Годишен доклад за отчитане изпълнението 

на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие (СВОМР) – Подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на 

Стратегии за Водено от общностите местно 
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Ръководител на УО на ОП 
„ИК“, Главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“, 
Министерство на 

икономиката. 

Зорница Русинова – Зам.-

министър на труда и 
социалната политика  

Ръководител на УО на ОП 

„РЧР“ 2014-2020г. 

развитие“. 

19-2-12/02.02.2018г. Лозана Василева  – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г. 

Промяна на Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.  

19-2-19/02.03.2018г. Стефан Попов  - и.д. Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Съгласуване на коригиран „Ред за оценка на 

проектни предложения към Стратегията за 

ВОМР на МИГ Девня – Аксаково, 
финансирани от Европейски фонд за 

регионално развитие, чрез ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

19-2-20/02.03.2018г. Стефан Попов  - и.д. Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Владислав Горанов - 
Министър на финансите,  

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие. 

19-2-21/02.03.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Владислав Горанов - 
Министър на финансите,  

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ 
от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие. 

19-2-29/21.03.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 
мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие. 

19-2-30/21.03.2018г Стефан Попов  - и.д Главен 
директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 
Ръководител на УО на ОПИК 

Съгласуване на проект на Условия за 
кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ 

от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие. 

19-2-39/17.04.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Публикуване на „Ред за оценка на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на 
МИГ Девня – Аксаково, финансирани от 

Европейски земеделски фонд за развитие на 

селските райони, чрез Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020г. 

19-2-40/17.04.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 

Публикуване на „Ред за оценка на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на 

МИГ Девня – Аксаково, финансирани от 
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конкурентоспособност“ и 
Ръководител на УО на ОПИК 

Европейски фонд за регионално развитие, 
чрез ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

19-2-42/25.04.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Промяна на Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие №РД 50-185/29.11.2016г. по 

подмярка 19.2 Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР“  на мярка 19 
„водено от общностите местно развитие“ 

19-2-43/26.04.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Съгласуване на изменена Индикативна 

годишна работна програма за 2018г. на СНЦ 
„МИГ Девня – Аксаково“ 

19-2-44/26.04.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г. 

Изменение на Индикативна годишна 

работна програма за 2018г. на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ 

19-2-45/26.04.2018г. Зорница Русинова – Зам.-

министър на труда и 

социалната политика  
Ръководител на УО на ОП 

„РЧР“ 2014-2020г. 

Индикативна годишна работна програма за 

2018г. на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

19-2-47/27.04.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на 

ПРСР за периода 2014-

2020г 

Промяна на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ 

„МИГ Девня -  Аксаково“ 

19-2-55/25.05.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на 

ПРСР за периода 2014-

2020г 

Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.042 по 
мярка 7.2 „Инвестиции в  създаването, 

подобряването или разширяването на всички  

видове малка по мащаби инфраструктура“  

19-2-56/25.05.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на 

ПРСР за периода 2014-

2020г 

Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.043 по 
мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно 
наследство на селата“  

19-2-57/25.05.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на 

ПРСР за периода 2014-

2020г 

Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.044 по 
мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските 

административни сгради“  

19-2-58/25.05.2018г Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна 

дирекция „Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на 

ОПИК 

Съгласуване на изменение на 

Индикативна годишна работна програма 

за 2018г. 
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19-2-59/25.05.2018г Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Изменение на Индикативна годишна 

работна програма за 2018г. 

19-2-60/25.05.2018г Зорница Русинова – Зам.-

министър на труда и 

социалната политика  

Ръководител на УО на ОП 
„РЧР“ 2014-2020г. 

Изменение на Индикативна годишна 

работна програма за 2018г. 

19-2-56/30.05.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Заявления за промяна  на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие №РД 50-

185/29.11.2016г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ 

19-2-65/11.06.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г 

Промяна на споразумение за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР поради изменение в 

името на представляващия на НЧ 
„Самообразование – 2006“ с. Зорница в КВО 

на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

19-2-66/11.06.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия  за подбор на проектни 
предложения по процедура BG16RFOP002-

1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията“ 

19-2-67/11.06.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия  за подбор на проектни 

предложения по процедура BG16RFOP002-
2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ – 

„Капацитет за растеж на МСП“ 

19-2-69/14.06.2018г Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Промяна на Споразумение за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие №РД 50-185/29.11.2016г. по 

подмярка 19.2 Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за ВОМР“  на мярка 19 
„водено от общностите местно развитие“ 

19-2-74/25.06.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие №РД 50-

185/29.11.2016г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ 

19-2-75/25.06.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Промяна на Устава на Сдружение с 

нестопанска цел „МИГ Девня – Аксаково“ 

19-2-76/27.06.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г 

Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие №РД 50-
185/29.11.2016г. на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ 

19-2-83/02.07.2018г Стефан Попов  - и.д Главен 
директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Създаване на оценителна комисия по 
процедура за подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-2.021 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – „Капацитет за растеж 
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Ръководител на УО на ОПИК на МСП“ 

19-2-84/02.07.2018г Иван Иванов – директор 

дирекция централно 

координационно звено към 
МС 

Създаване на потребителски профили на 

комисията за подбор на проектни 

предложения по процедура BG16RFOP002-
2.021 МИГ „Девня – Аксаково“ – 

„Капацитет за растеж на МСП“ 

19-2-85/02.07.2018г.  Владислав Горанов  - 
Министър на финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
условия за изпълнение по мярка 7.2 

„Инвестиции в  създаването, подобряването 

или разширяването на всички  видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие. 

19-2-86/02.07.2018г.  Владислав Горанов  - 

Министър на финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 

условия за изпълнение по мярка 3.1.1. 
„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ от 

Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие. 

19-2-87/03.07.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.044 по мярка 3.1.1 

„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ 

19-2-88/03.07.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.042 по мярка 7.2 

„Инвестиции в  създаването, подобряването 

или разширяването на всички  видове малка 

по мащаби инфраструктура“ 

19-2-91/09.07.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.042 по мярка 7.2 

„Инвестиции в  създаването, подобряването 

или разширяването на всички  видове малка 
по мащаби инфраструктура“ 

19-2-92/10.07.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Иван Иванов – директор 
дирекция централно 

координационно звено към 

МС 

Корекция на Заповед №11/02.07.2018г. за 

назначаване на Комисия за подбор на 
проектни предложения по процедура 

BG16RFOP002-2.021 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Капацитет за растеж на МСП“. 

19-2-93/10.07.2018г Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските 
райони“, МЗХГ 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.042 по мярка 7.2 

„Инвестиции в  създаването, подобряването 

или разширяването на всички  видове малка 

по мащаби инфраструктура“ 
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19-2-103/16.07.2018г Владислав Горанов – 
Министър на финансите 

Съгласуване на Условия за кандидатстване и 
Условия за изпълнение по мярка 7.6 

„Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване 
на културното и природно наследство на 

селата“ 

19-2-104/23.07.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Публикуване на обява за прием на проекти 

предложения  по процедура за подбор на 
проектни предложения BG06RDNP001-

19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

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

по мащаби инфраструктура“. 

19-2-104/23.07.2018г Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г 

Публикуване на обява за прием на проекти 
предложения  по процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ -  

„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“. 

19-2-110/26.07.2018г Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Живко Живков  - 
изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-

19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

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

по мащаби инфраструктура“. 

19-2-111/26.07.2018г Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Живко Живков  - 
изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“ 

Покана за участие на наблюдатели в 
комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-

19.044 МИГ „Девня – Аксаково“ -  

„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“. 

19-2-116/24.08.2018г Иван Иванов – Директор 
дирекция ЦКЗ, МС 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

 

 Създаване на потребителски профили в 
ИСУН 2020 на членовете на комисията за 

подбор на проектни предложения и 

създаване на оценителна сесия по 
Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в  

създаването, подобряването или 
разширяването на всички  видове малка по 

мащаби инфраструктура“. 

19-2-117/27.08.2018г Иван Иванов – Директор 
дирекция ЦКЗ, МС 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

 

 Допълнение към Искане за създаване на 
потребителски профили в ИСУН 2020 на 

членовете на комисията за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-
19.042 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

„Инвестиции в  създаването, подобряването 

или разширяването на всички  видове малка 

по мащаби инфраструктура“ с изх. №19-2-
116/24.08.2018г. 

19-2-119/29.08.2018г. Стефан Попов  - и.д Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня- 
Аксаково“ 
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конкурентоспособност“ и 
Ръководител на УО на ОПИК 

19-2-120/29.08.2018г. Зорница Русинова – Зам.-

министър на труда и 
социалната политика  

Ръководител на УО на ОП 

„РЧР“ 2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня- 
Аксаково“ 

19-2-120/29.08.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня- 

Аксаково“ 

19-2-123/12.09.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г. 

Оттегляне от оценителния процес на 

проектно предложение BG06RDNP001-

19.042 – 0002 „Ремонт и реконструкция на 
съществуващо читалище в УПИ V – 1, кв.11 

по плана на с. Яребична, община Аксаково“. 

19-2-127/17.09.2018г. Християн Султанов -  Главен 
директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Покана за участие на наблюдатели в 
Комисия за подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-1.006 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ 

19-2-128/17.09.2018г. Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Покана за участие на наблюдатели в 

Комисия за подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-2.021 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – „Капацитет за растеж 

на МСП“. 

19-2-129/17.09.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Покана за участие на наблюдатели в 
Комисия за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.044 МИГ 

„Девня – Аксаково“ -  „Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в общинските 

административни сгради“. 

19-2-130/17.09.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Покана за участие на наблюдатели в 

Комисия за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.042 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в  

създаването, подобряването или 
разширяването на всички  видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

19-2-132/21.09.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.043 МИГ 

„Девня – Аксаково“ - „Проучване и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 
културното и природно  наследство на 

селата“ 

19-2-138/28.09.2018г. Владислав Горанов - 
Министър на финансите, 

Съгласуване на проект на Условия за 
кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за 

неземеделски дейности“ от Стратегията а 
Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ 

19-2-139/28.09.2018г. Лозана Василева – Зам.- Процедура за подбор на проектни 
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министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

предложения BG06RDNP001-19.093 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

19-2-140/28.09.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.126 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

19-2-141/28.09.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските 
райони“, МЗХГ 

Поправка на очевидна техническа грешка 

допусната в процедура за прием на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.042 по 
мярка 7.2 „Инвестиции в  създаването, 

подобряването или разширяването на всички  

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

19-2-142/28.09.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските 
райони“, МЗХГ 

Поправка на очевидна техническа грешка 

допусната в процедура за прием на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.044 по 
мярка 3.1.1 „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските 

административни сгради“ 

19-2-144/02.10.2018г. Иван Иванов – Директор 
дирекция ЦКЗ, МС 

Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Създаване на потребителски профили в 
ИСУН 2020 на комисия за подбор на 

проектни предложения и създаване на 

оценителна сесия по процедура за подбор на 
проектни предложения  BG16RFOP002-

1.006 МИГ „Девня – Аксаково“ – „Подкрепа 

за внедряване на иновации в предприятията“ 

19-2-145/02.10.2018г. Иван Иванов – Директор 

дирекция ЦКЗ, МС 

Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Създаване на потребителски профили в 

ИСУН 2020 на комисия за подбор на 

проектни предложения и създаване на 

оценителна сесия по процедура за подбор на 
проектни предложения  BG16RFOP002-

1.021 МИГ „Девня – Аксаково“ – 

„Капацитет за растеж на МСП“ 

19-2-146/02.10.2018г. Иван Иванов – Директор 

дирекция ЦКЗ, МС 

Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Създаване на потребителски профили в 

ИСУН 2020 на комисия за подбор на 

проектни предложения и създаване на 
оценителна сесия по процедура за подбор на 

проектни предложения  BG06RDNP001-

19.042 „МИГ Девня- Аксаково“ - 

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

по мащаби инфраструктура“ 

19-2-147/02.10.2018г. Иван Иванов – Директор 
дирекция ЦКЗ, МС 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Създаване на потребителски профили в 
ИСУН 2020 на комисия за подбор на 

проектни предложения и създаване на 

оценителна сесия по процедура за подбор на 
проектни предложения  BG06RDNP001-

19.044 „МИГ Девня- Аксаково“ - 

„Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ 

19-2-157/11.10.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските 

 Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проектни предложения 
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райони“, МЗХГ BG06RDNP001-19.043 МИГ „Девня – 
Аксаково“ - „Проучване и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно  
наследство на селата“ от Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на 

МИГ Девня – Аксаково“ 

19-2-158/12.10.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
 

Живко Живков – 

Изпълнителен директор на 
ДФ „Земеделие“ - РА 

Приключване на оценителна сесия по 
Процедура за подбор на проектни 

предложения   BG06RDNP001-19.042 „МИГ 

Девня- Аксаково“ - „Инвестиции в  
създаването, подобряването или 

разширяването на всички  видове малка по 

мащаби инфраструктура“ 

19-2-159/12.10.2018г. Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Подадени проектни предложения  по 

процедура за подбор на проектни 

предложения BG16RFOP002-1.006 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – „Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ 

след приключване на първи краен срок за 
прием на проекти. 

19-2-162/18.10.2018г. Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Приключване на втора оценка  на 

проектните предложения в рамките на първи 
краен срок за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-1.021 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Капацитет за растеж на МСП“ 
по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

19-2-165/26.10.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 
„Развитие на селските 

райони“, МЗХГ 

 Искане за допълнителна информация и 

документи по проект на процедура за прием 
на проектни предложения BG06RDNP001-

19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

19-2-166/26.10.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските 
райони“, МЗХГ 

 Искане за допълнителна информация и 

документи по проект на процедура за прием 

на проектни предложения BG06RDNP001-
19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ Девня 
– Аксаково“. 

19-2-169/30.10.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

 

Публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по Процедура за подбор на 
проектни предложения BG06RDNP001-

19.043 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

„Проучване и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природно  наследство на 

селата“.  

19-2-177/31.10.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
 

Публикуване на обява за прием на проектни 
предложения по Процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
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19-2-178/31.10.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
 

Публикуване на обява за прием на проектни 
предложения по Процедура за подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-

19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

19-2-183/13.11.2018г Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

Приключване на оценката на проектно 

предложение, подадено в рамките на втори 
краен срок за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-1.006 МИГ „Девня – 

Аксаково“ – „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ по Оперативна 

програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020г. 

19-2-184/13.11.2018г Християн Султанов -  Главен 

директор на главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ и 
Ръководител на УО на ОПИК 

Приключване на оценката на проектно 

предложение, подадено в рамките на втори 

краен срок за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP002-1.021 МИГ „Девня – 
Аксаково“ – „Капацитет за растеж на МСП“ 

по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“  
2014-2020г. 

19-2-186/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 
предложения по процедура BG06RDNP001-

19.093 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

19-2-187/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
 

Покана за участие на наблюдатели в 

комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-

19.126 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 
„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“ 

19-2-188/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
 

Покана за участие на наблюдатели в 
комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура BG06RDNP001-

19.043 МИГ „Девня – Аксаково“ - 
„Проучване и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природно  наследство на 

селата“. 

19-2-188/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г. 

 

Изменение на индикативен график за 

приеми по мерки от Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ 
„Девня- Аксаково“ през 2019г. 

19-2-190/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Живко Живков  - 
изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Приключване на оценката на проектните 
предложения, подадени в рамките на втори 

краен срок за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.042 „МИГ Девня- 

Аксаково“ - „Инвестиции в  създаването, 
подобряването или разширяването на всички  

видове малка по мащаби инфраструктура“ 
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19-2-190/15.11.2018г. Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 
Живко Живков  - 

изпълнителен директор на 

ДФ „Земеделие“-РА 

 

Приключване на оценката на проектните 
предложения, подадени в рамките на втори 

краен срок за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.044 „МИГ Девня- 
Аксаково“ - „Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските 

административни сгради“ 

19-2-195/03.12.2018г. Иван Иванов  - Директор 

дирекция ЦКЗ, МС 

Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Създаване на потребителски профили в 

ИСУН 2020 на членовете на комисията за 

подбор на проектни предложения и 
създаване на оценителна сесия по 

Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.093 МИГ 
„Девня – Аксаково“ – Мярка 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“. 

19-2-196/03.12.2018г. Иван Иванов  - Директор 

дирекция ЦКЗ, МС 
Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР 
за периода 2014-2020г. 

Създаване на потребителски профили в 

ИСУН 2020 на членовете на комисията за 
подбор на проектни предложения и 

създаване на оценителна сесия по 

Процедура за подбор на проектни 
предложения BG06RDNP001-19.126 МИГ 

„Девня – Аксаково“ – Мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“. 

19-2-197/03.12.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Индикативен график за приеми по мерки от 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – 
Аксаково“ през 2018г. 

19-2-207/27.12.2018г. Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР 

за периода 2014-2020г. 

Оттегляне от оценителния процес на 

проектно предложение BG06RDNP001-
19.126-0002 „Изграждане и оборудване на 

бензиностанция в землището на с. Изворско, 

община Аксаково, област Варна“ 

 

Входяща кореспонденция: 

Изх., Вх. №/Дата Подател Относно 

19-19-2-01-
13/02.11.2017г. 

19-2-1/04.01.2018г. 

Цветомира Стайкова – и.д. 
Директор на дирекция РСР 

Заявление за промяна на Споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №РД50-185/29.11.2016г. на 

сдружение „Местна инициативна група 
Девня- Аксаково“. 

19-19-2-01-

13/16.01.2018г., 
19-2-3/18.01.2015г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Ред за оценка на проектни предложения, 

финансирани от ЕЗФРСР към Стратегията за 
ВОМР на сдружение „МИГ Девня- 

Аксаково“ 

19-19-2-01-

13/09.03.2018г., 
19-2-9/13.03.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Одобрение на ред за оценка на проектни 

предложения към стратегия за водено от 
общностите местно развитие на сдружение 

„Местна инициативна група Девня- 

Аксаково“ по проект 19-19-2-01-13, във 
връзка със споразумение за изпълнение на 

стратегия №РД 50-185/29.11.2018г. по 
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подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от 
ПРСР 2014-2020г. 

63-00-22/16.03.2018г., 

19-2-10/20.03.2018г. 

Владислав Горанов – 

Министър на финансите 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията“ от Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ 

63-00-23/16.03.2018г., 

19-2-11/20.03.2018г. 

Владислав Горанов – 

Министър на финансите 

Съгласуване на проект на Условия за 

кандидатстване и Условия за изпълнение по 

мярка 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“ 
от Стратегията за Водено от общностите 

местно развитие на СНЦ МИГ „Девня – 

Аксаково“ 

91-417/27.03.2018г., 

1-2-13/29.03.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Необходимост от изменение на мерки от 

одобрените стратегии за Водено от 

общностите местно развитие. 

92-00-60/ 30.03.2018г., 

19-2-14/03.04.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Съгласуване на Ред за оценка на проектни 

предложения с финансиране по Оперативна 

програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 към 

стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

92-00-253/10.04.2018г., 

19-2-16/11.04.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 
Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Съгласуване на документи по чл.26,ал.1, на 

Закона за управление на средствата от 

ЕСИФ на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ за 

отваряне на процедура по мярка „Подкрепа 
за внедряване на иновации в предприятията“ 

към стратегията за Водено от общностите 

местно развитие с финансиране по 
Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност 22014-2020г. (ОПИК) 

92-00-253/16.04.2018г., 
19-2-18/18.04.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 
директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 
2014-2020г. 

Съгласуване на документи по чл.26,ал.1, на 
Закона за управление на средствата от 

ЕСИФ на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ за 

отваряне на процедура по мярка „капацитет 

за растеж МСП“ към стратегията за Водено 
от общностите местно развитие с 

финансиране по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 22014-
2020г. (ОПИК) 

19-19-2-01-

13/17.04.2018г., 
19-2-19/19.04.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Допълнително споразумение към 

споразумение за изпълнение на Стратегия за 
Водено от общностите местно развитие 

(ВОМР)№РД50-185/29.11.2016г. по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии з Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие „ от 

Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020, сключено със 
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сдружение „Местна инициативна група 
Девня- Аксаково“ 

19-19-2-01-

13/23.04.2018г., 
19-2-21/25.04.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Одобрение на годишен доклад за отчитане 

изпълнението на стратегията за ВОМР за 
2017г. по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие“  от ПРСР 

2014-2020г. 

19-19-2-01-

13/21.05.2018г., 

19-2-26/23.05.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 
периода 2014-2020г. 

Заявление за промяна на споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите №РД 50-185/29.11.2016г. на 
сдружение „Местна инициативна група 

Девня- Аксаково“ 

92-00-445/04.06.2018г., 
19-2-30/07.06.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 
директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 
Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Съгласуване на актуализирана Индикативна 
годишна работна програма за 2018година, 

изготвена от СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“, 

изготвена от СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“  
за отваряне на мерки с финансиране по 

мерки по ОПИК 2014-2020г. 

19-19-2-01-

13/15.06.2018г., 
19-2-36/19.06.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Заявление за промяна на споразумение за 

изпълнение на стратегия за Водено от 
общностите №РД 50-185/29.11.2016г. на 

сдружение „Местна инициативна група 

Девня- Аксаково“ 

92-00-597/18.06.2018г., 

19-2-40/21.06.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Писмо с вх. №92-00-597/14.06.2018г. за 

определяне на наблюдател, който да участва 

в комисия за подбор на проектни 
предложения, подадени в рамките на 

процедура BG16RFOP002-1.006 МИГ 

„Девня – Аксаково“ Подкрепа за внедряване 

на иновации в предприятията“. 

92-00-598/18.06.2018г., 

19-2-41/21.06.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 

„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Писмо с вх. №92-00-597/14.06.2018г. за 

определяне на наблюдател, който да участва 

в комисия за подбор на проектни 
предложения, подадени в рамките на 

процедура BG16RFOP002-2.021 МИГ 

„Девня – Аксаково“ „Капацитет за растеж  
на МСП“. 

92-00-598/18.06.2018г., 

19-2-41/21.06.2018г. 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Съгласуване на актуализирана Индикативна 

годишна работна програма  за 2018година, 
изготвена от СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

за отваряне на мерки с финансиране  по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност 2014-

2020г. 

19-19-2-01-

13/25.06.2018г., 

19-2-44/27.06.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 
периода 2014-2020г. 

Заявление за промяна на Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие №РД50-
185/29.11.2018г. 

91-00-249/25.06.2018 г. 

 
19-2-45/ 

 27.06.2018 г. 

 

Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Организиране на обучение на МИГ в 

изпълнение на мерки/операции в 
Стратегиите за водено от общностите 

местно развитие с финансиране по 

програмата. 
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19-2-46/28.06.2018г. Стефан Спасов – началник 
отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските райони“, 

МЗХГ 

Процедура за прием на проекти по мярка 7.6 
„ Проучване и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство в 
селата“ от СВОМР на МИГ „Девня-

Аксаково 

19-2-47/28.06.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 
„Развитие на селските райони“, 

МЗХГ 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 
прием на проекти по мярка 3.1.1 „ 

Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ от 
СВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“ 

19-2-48/28.06.2018г Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 
„Развитие на селските райони“, 

МЗХГ 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 
прием на проекти по мярка 7.2 „ Инвестиции 

в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 
МИГ „Девня-Аксаково“ 

19-19-2-01-

13/29.06.2018 г. 
 

19-2-50/06.07.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 
Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Заявление за промяна на споразумение за 

изпълнение на СВОМР №РД 50-
185/29.11.2016 г. на сдружение „ Местна 

инициативна група Девня-Аксаково“, във 

връзка с промяна на КВО 

19-2-51/09.07.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските райони“, 
МЗХГ 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проекти по мярка 7.2 „ Инвестиции 
в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

МИГ „Девня-Аксаково“ 

19-2-51-1/10.07.2018г. Стефан Спасов – началник 

отдел ВОМР, дирекция 

„Развитие на селските райони“, 
МЗХГ 

Искане за допълнителна информация и 

документи по проекта на процедура за 

прием на проекти по мярка 7.2 „ Инвестиции 
в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 
МИГ „Девня-Аксаково“ 

74-00-24/ 

13.07.2018 г. 

 
19-2-57/17.07.2018г. 

Владислав Горанов – 

Министър на финансите 

Съгласуване на проекти на документи за 

кандидатстване по мярка 7.2 „ Инвестиции в 

създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“ от СВОМР на 

МИГ „Девня-Аксаково“ 

74-00-25/ 

13.07.2018 г. 

 
19-2-57/17.07.2018г. 

Владислав Горанов – 

Министър на финансите  

Съгласуване на проекти на документи за 

кандидатстване по мярка 3.1.1 „ Изграждане 

на ИКТ инфраструктура в общинските 
административни сгради“ от СВОМР на 

МИГ „Девня-Аксаково“ 

63-00-85/23.07.2018г. Владислав Горанов – 
Министър на финансите 

Съгласуване на проекти на документи за 
кандидатстване по мярка 7.6 „ Проучване и 

инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на 

културното и природното наследство в 
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селата“ от СВОМР на МИГ „Девня-
Аксаково“ 

92-00-716/25.07.2018г. Стефан Попов – и.д. Главен 

директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове за 

конкурентоспособност“ 

Ръководител УО на ОПИК 

2014-2020г. 

Уведомление за провеждане на обучения на 

местни лидери на територията на МИГ 
„Девня-Аксаково“. 

19-19-2-01-

13/03.08.2018г. 

 
19-2-63/07.08.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 
периода 2014-2020г. 

Оценителни сесии по мярка 7.2 „ 

Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ и по мярка 3.1.1 

„ Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ 

02-6300/494/ 

14.08.2018г. 

19-2-66/20.08.2018г. 

Атидже Алиева-Вели – Зам. 

Изпълнителен директор на 

ДФЗ 

Писмо с вх.№ на ДФЗ 02-6300/494 от 

27.07.2018 г. с покана за участие на 

представители на ДФЗ като наблюдатели в 
комисия за подбор на проектни 

предложения. 

92-754/03.09.2018г. 

 
19-2-69/10.09.2019г. 

Лилия Стоянович - Главен 

директор на ГДЕФМПП, 
МТСП 

Съгласуване на Индикативен график за 2019 

г. на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ 

92-00-842/05.08.2018г. 

 
19-2-70/10.09.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 
фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 
2014-2020. 

Уведомяване за актуализиране на сроковете 

по Индикативен годишен график за 2019 г., 
изготвени от МИГ „Девня-Аксаково“ за 

отваряне на процедури за подбор на проекти 

с финансиране по ОПИК 2014-2020 в 
изпълнение на СВОМР. 

92-00-813/20.09.2018г. 

 
19-2-74/21.09.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 
фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

2014-2020. 

Извършване на цялостна проверка по Първи 

краен срок за спазване на Процедурата за 
подбор на проекти с два крайни срока за 

кандидатстване  BG16RFOP002-2-021 „МИГ 

Девня-Аксаково“ – „ Капацитет за растеж на 

МСП“ по ОПИК 2014-2020 чрез подхода 
ВОМР. 

92-00-842/20.09.2018г. 

 
19-2-76/26.09.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 
фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 
2014-2020. 

Покана от МИГ „Девня-Аксаково“ за 

номинирането на наблюдатели по Втори 
краен срок по процедури № BG16RFOP002-

1-006 и BG16RFOP002-2-021. 

19-19-2-01-

13/26.09.2018г. 

 
19-2-78/28.09.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 
периода 2014-2020г. 

Оценителни сесии по мярка 7.2 „ 

Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ и по мярка 3.1.1 

„ Изграждане на ИКТ инфраструктура в 

общинските административни сгради“ 

63-00-132/05.10.2018г. 

19-2-82/08.10.2018г. 

Владислав Горанов – 

Министър на финансите 

Съгласуване на проекти на документи за 

кандидатстване по мярка 6.4 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“ от СВОМР на МИГ „Девня-

Аксаково“ 

92-00-813/16.11.2018г. Християн Султанов – Главен Извършване на проверка по приключена 
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19-2-103/21.11.2018г. 

директор на ГД „ Европейски 
фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 
2014-2020. 

втора оценка по Първи краен срок за 
спазване на Процедурата за подбор на 

проекти с два крайни срока  за 

кандидатстване BG16RFOP002-2-021 „МИГ 
Девня-Аксаково“ – „ Капацитет за растеж на 

МСП“ по ОПИК 2014-2020 чрез подхода 

ВОМР. 

19-19-2-01-
13/21.11.2018г. 

19-2-105/26.11.2018 

Лозана Василева – Зам.-
министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 

периода 2014-2020г. 

Проверка за спазване на процедура за 
подбор на проекти от МИГ 

19-19-2-01-

13/22.11.2018 

19-2-106/26.11.2018г. 

Лозана Василева – Зам.-

министър на МЗХГ и 

Ръководител на УО на ПРСР за 
периода 2014-2020г. 

Оценителни сесии в ИСУН 

92-00-842/26.11.2018г. 

 
19-2-107/29.11.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 
фондове за 

конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

2014-2020. 

Доклади на наблюдатели по втори краен 

срок на процедура BG16RFOP002-2-021 
„МИГ Девня-Аксаково“ – „ Капацитет за 

растеж на МСП“ по ОПИК 2014-2020 чрез 

подхода ВОМР. 

92-00-842/29.11.2018г. 

19-2-108/29.11.2018 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 

фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

2014-2020. 

Доклади на наблюдатели по втори краен 

срок на процедура BG16RFOP002-1-006 

„МИГ Девня-Аксаково“ – „Подкрепа за 
внедряване на иновации в предприятията“ 

по ОПИК 2014-2020 чрез подхода ВОМР. 

92-00-598/07.12.2018г. 

 

19-2-112/10.12.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност“ и 
Ръководител на УО на ОПИК 

2014-2020. 

Извършване на проверка за спазване на 

процедурата за подбор на проекти от КППП 

по втори краен срок за кандидатстване на 

процедура BG16RFOP002-2-021 „МИГ 
Девня-Аксаково“ – „ Капацитет за растеж на 

МСП“ по ОПИК 2014-2020 в изпълнение на 

подхода ВОМР    

92-00-1124/14.12.2018г. 

 

19-2-116/19.12.2018г. 

Християн Султанов – Главен 

директор на ГД „ Европейски 

фондове за 
конкурентоспособност“ и 

Ръководител на УО на ОПИК 

2014-2020. 

Извършване на проверка за спазване на 

процедурата за подбор на проекти от КППП 

по втори краен срок за кандидатстване на 
процедура BG16RFOP002-1-006 „МИГ 

Девня-Аксаково“ – „ Подкрепа за 

внедряване на иновации в предприятията“ 

по ОПИК 2014-2020 в изпълнение на 
подхода ВОМР    

14. Опис на приложения: 

 Таблица 1: Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите; 

 Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от 

изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР; 

 Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване 

на споразумение за изпълнение на СВОМР; 

 Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева; 

 Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР; 

 Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева; 
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 Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за 

финансиране в лева; 

 Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони; 

 Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от 

ЕЗФРСР”; 

 Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове; 

 Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване 

на споразумение за финансиране в лева; 

 Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева; 

 Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕСФ; 

 Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от ЕФРР. 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“…………………п……………………….. 

                                                                                                      

Дата:28.01.2019г.                                       
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Таблица 1 Брой работни места, разкрити в резултат от подпомагане на проектите 
 

Индикатор 

Цел за 

периода 2014 

– 2020 според 

СВОМР 

Планирани съгласно заявления 

за подпомагане, одобрени от 

МИГ за периода на доклада 

Планирани съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Постигнато за периода 

на годишния доклад (за 

изплатени проекти) 

Постигнато за периода 

от подписване на 

СВОМР (за изплатени 

проекти) 

Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени Мъже Жени 

Работни места, разкрити в резултат от 
подпомагане на проектите, финансирани 
от: 

         

ЕЗФРСР  70 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПРЧР 47 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОПИК 11 10 0 10 0 0 0 0 0 

(излишните редове да се изтрият) 
 

1. Отчитат се данните само за новосъздадени работни места; 

2. Отчитат се данните за създаване на работни места, свързани с проекти след тяхното стартиране, например: ако проект е за създаване на фермерски магазин, не се 

включват данните за създадени работни места по време на подготвителната фаза/реконструкция/строеж (за консултанти, архитекти, строители и т.н). Отчитат се 

данните за създадените работни места след отваряне на магазина (управител, продавач и т.н.). Доброволната работа не се включва, но самоназначаването следва да 

бъде отчетено; 

3. За да се отчете едно работно място, продължителността на договора с наетото лице трябва да е най-малко една година. Когато е предвиден такъв за 6 месеца, 

работното място се отчита като 0,5 бр. 

 

 

 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“…………………..п……………. 
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Таблица 2: Брой жители, които ще се ползват от подобрени услуги/ инфраструктура, в резултат от изпълнението на проектите, финансирани от ЕЗФРСР.  

 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 

1 2 3 4 5 6 

Жители, които ще се ползват от подобрени ИТ 
услуги/инфраструктура; 

0  Над 10 250  Над 10 250 0 0 

Жители, които ще се ползват от подобрени 
услуги/инфраструктура, различни от тези, свързани с ИТ. 

21 500 Над 20 000 Над 20 000 0 0 

 

 

 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“……………….п………………………. 
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Таблица 3: Брой проекти към СВОМР по мерки и по фондове за отчетния период и от сключване на споразумение за изпълнение на СВОМР 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане  

колона 15 

разделена 

на колона 2 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 
г. (ЕЗФРСР) 

               

Мярка 4.1 
„Инвестиции в 
земеделски 
стопанства“ 

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 
на селскостопански 
продукти“ 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 
„Инвестиционна 

подкрепа за 
неземеделски 
дейности“ 

7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички видове малка 
по мащаби 
инфраструктура“ 

4 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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инфраструктура“ 
Мярка 7.6 
„Проучвания и 
инвестиции, свързани 
с поддържане, 
възстановяване и 
подобряване на 
културното и 
природно наследство 
на селата“ 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 8.1 
„Залесяване и 
поддръжка“ 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са 
част от ПРСР 2014 - 
2020 г. , но са 
включени в 
Регламент (EC) № 
1305/2013 

(финансирани от 
ЕЗФРСР) 

               

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 
инфраструктура в 

общинските 
административни 
сгради“ 

- 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани 
от ОПРЧР (ЕСФ) 

               

Мярка 3.2.1 
„Въвеждане на 
междусекторни 
услуги в общността“ 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 
образование и 
заетост“ 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани 
от ОПИК (ЕФРР) 

               

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 
внедряване на 
иновации в 
предприятията“ 

- 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 
на МСП“ 

- 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Общо: 22 21 21 11 11 11 11 3 3 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ  Девня- Аксаково“……………………п…………………. 
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Таблица 4: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове през отчетния период в лева 

 

МЕРКИ ПО ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Интензитет 

на заявената 

помощ, % 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мерки, финансирани от ПРСР 

2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 
3027089,69 2299239,62         

Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ 
462 186,00 249 923,98 50%/60% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 „Инвестиционна 

подкрепа за неземеделски 

дейности“ 
1 279 108,61 959 331,46 75% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването 

или разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“ 

920 120,52 780 000,00 100% 920 120,52 780 000,00 920 120,52 780 000,00 0 0 0 

Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“ 

0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природно наследство на 

селата“ 

0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 8.1 „Залесяване и 

поддръжка“ 
0 0 100% 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са част от 

ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 

1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

          

Мярка 3.1.1 „Изграждане на 

ИКТ инфраструктура в 
365 674,56 309 984,18 100% 365 674,56 309 984,18 365 674,56 309 984,18 0 0 0 
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общинските административни 

сгради“ 

Мерки, финансирани от 

ОПРЧР (ЕСФ) 
          

Мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в 

общността“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в образование и 

заетост“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани от 

ОПИК (ЕФРР) 
          

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията“ 

108 000,00 97 000,00 90% 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж на 

МСП“ 

888 320,00 799 488,00 90% 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 

Общо: 4 023 409,69 3 195 727,62 0 2 174 115,08 1 889 472,18 2 174 115,08 1 889 472,18 888 320,00 799 488,00 0 
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Таблица 5: Изпълнение на СВОМР по мерки и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

2933000,00 3027090,18 2299239,62 1285795,08 1089984,18 1285795,08 1089984,18       

Мярка 4.1 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства“ 

453  000,00 462 186,49 249923,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 4.2 
„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на селскостопански 

продукти“ 

300  000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 
„Инвестиционна 

подкрепа за 

неземеделски 

дейности“ 

750  000,00 1 279 108,61 959331,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 
„Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура“ 

780  000,00 920 120,52 780  000,00 920 120,52 780 000,00 920 120,52 780 000,00 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.5 

„Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

170  000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 7.6 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, 

възстановяване и 

100  000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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подобряване на 

културното и природно 

наследство на селата“ 

Мярка 8.1 „Залесяване 

и поддръжка“ 
70  000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, които не са 

част от ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в Регламент 

(EC) № 1305/2013 

(финансирани от 

ЕЗФРСР) 

             

Мярка 3.1.1 
„Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в 

общинските 

административни 

сгради“ 

310  000,00 365 674,56 309984,18 365 674,56 309 984,18 365 674,56 309 984,18 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 
             

Мярка 3.2.1                       

„Въвеждане на 

междусекторни услуги 

в общността“ 

480  000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции в 

образование и заетост“ 

1000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
             

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 

внедряване на 

иновации в 

предприятията“ 

800 000,00 108 000,00 97000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемачеството“ 

350 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж 

на МСП“ 

800 000,00 888 320,00 799488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 0 0 0 

Общо: 6 363 000,00 4 023 410,18 3195727,62 2 174 115,08 1 889 472,18 2 174 115,08 1 889 472,18 888   320,00 799 488,00 0 0 0 0 
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Таблица 6: Брой заявления към СВОМР по приоритети от СВОМР 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

проекти от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент на 

изплащане 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 
 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 
конкурентоспособността 

на местната икономика 
и възможности за 
създаване на местен 

бизнес“ 

0 13 13 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 

интегрирано 
териториално развитие 
и опазване на околната 
среда, чрез повишаване 
на ресурсната 
ефективност“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 
социалното 
приобщаване, 
намаляване на бедността 
и подобряване на 

жизнената и бизнес 
среда“ 

0 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо: 0 21 21 11 11 11 11 3 3 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 7: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР в лева през отчетния период в лева 
 

ПРИОРИТЕТИ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

проекти към 

МИГ 

Интензитет на 

заявената 

помощ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите по 

проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика и 

възможности за създаване на 

местен бизнес“ 

2 737 615,10 2 105 743,44 75% 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на интегрирано 

териториално развитие и 

опазване на околната среда, 

чрез повишаване на 

ресурсната ефективност“ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляване на 

бедността и подобряване на 

жизнената и бизнес среда“ 

1 285 795,08 1 089 984,18 87% 1 285 795,08 1 089 984,18 1 285 795,08 1 089 984,18 0 0 0 

Общо: 4 023 410,18 3 195 727,62 54% 2174 115,08 1 889 472,18 2174 115,08 1 889 472,18 888 320,00 799 488,00 0 
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Таблица 8: Изпълнение на СВОМР по приоритети от СВОМР от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ПРИОРИТЕТИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия 

по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от 

УО/ДФЗ 

Субсидия 

по 

проектите, 

одобрени 

от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус 

колона 11 

Процент 

на 

одобрение 

колона 11 

разделена 

на колона 

2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Приоритет 1: 

„Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика 

и възможности за 

създаване на местен 

бизнес“ 

3 453 000,00 2 737 615,10 2 105743,44 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 0 0 0 

Приоритет 2: 

„Насърчаване на 

интегрирано 

териториално развитие и 

опазване на околната 

среда, чрез повишаване 

на ресурсната 

ефективност“ 

340000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приоритет 3: 

„Насърчаване на 

социалното 

приобщаване, 

намаляване на бедността 

и подобряване на 

жизнената и бизнес 

среда“ 

2570000,00 1 285 795,08 1 089984,18 1 285 795,08 1 089 984,18 1 285 795,08 1 089 984,18 0 0 0 0 0 0 

Общо: 6363000,00 4 023 410,18 3 195 727,62 2 174 114,90 1 889 472,00 2 174 115,08 1 889 472,18 888 320,00 799 488,00 0 0 0 0 
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Таблица 9: Изпълнение на СВОМР по приоритети на съюза за развитие на селските райони 
Важно: 1. Всички проекти, подадени в МИГ трябва да бъдат отнесени към някоя от областите, посочени в таблицата; 
2. Таблицата се попълва за годината на доклада 
 

Приоритети на съюза за развитие 

на селските райони 

Области с поставен акцент, за които в най-голяма степен 

допринасят проектите 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

ДФЗ 

Брой изплатени 

заявления от 

ДФЗ в лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от МИГ в 

лв. 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от ДФЗ в 

лв. 

Изплатена 

субсидия в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стимулиране на трансфера на знания 

и иновациите в областта на селското 

и горското стопанство и селските 

райони с акцент върху следните 

области: 

1А 
Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони; 
2 0 0 0 0 0 

1B 

Укрепване на връзките между селското стопанство, 

производството на храни, горското стопанство и 

научноизследователската дейност и иновациите, 

включително с цел подобряване на екологичното 

управление и екологичните показатели; 

0 0 0 0 0 0 

1C 

Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

Повишаване на жизнеспособността 

на земеделските стопанства и 

конкурентоспособността на всички 

видове селскостопанска дейност във 

всички региони и насърчаване на 

новаторските технологии в селското 

стопанство и устойчивото 

управление на горите, с акцент върху 

следните области: 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на 

преструктурирането и модернизирането на стопанствата, 

особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и 

ориентация и на разнообразяването в селското 

стопанство; 

0 0 0 0 0 0 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и 

по-специално приемствеността между поколенията; 
0 0 0 0 0 0 

насърчаване на организацията на 

хранителната верига, включително 

преработката и предлагането на 

пазара на селскостопански продукти, 

на хуманното отношение към 

животните и управлението на риска в 

селското стопанство с акцент върху 

следните области: 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на 

местните пазари и къси вериги на доставки, групи на 

производителите и организации и междубраншови 

организации; 

0 0 0 0 0 0 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението на риска на 

стопанствата; 
0 0 0 0 0 0 
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Възстановяване, опазване и 

укрепване на екосистемите, свързани 

със селското и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 
4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното 

разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в 

зони с природни или други специфични ограничения и 

земеделие с висока природна стойност, както и на 

състоянието на европейските ландшафти; 

0 0 0 0 0 0 

4B 
Подобряване управлението на водите, включително 

управлението на торовете и пестицидите; 
0 0 0 0 0 0 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване 

на управлението им; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на ефективното 

използване на ресурсите и 

подпомагане на прехода към 

нисковъглеродна и устойчива на 

изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на 

храните и горското стопанство, с 

акцент върху следните области: 

5A 
Повишаване на ефективността при потреблението на вода 

в селското стопанство;  
0 0 0 0 0 0 

5B 

Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост;  
5 0 0 0 0 0 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични 

продукти, отпадъци и остатъци, и други нехранителни 

суровини за целите на биоикономиката; 

1 0 0 0 0 0 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от 

селското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането на 

въглерода в сектора на селското и горското стопанство; 
0 0 0 0 0 0 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото 

развитие в селските райони, с акцент 

върху следните области: 

6A 

Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването 

на работни места; 

0 0 0 0 0 0 

6B Стимулиране на местното развитие в селските райони;  0 0 0 0 0 0 

6C 

Подобряване на достъпа до информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ), използването и 

качеството им в селските райони; 
0 0 0 0 0 0 

 FA Друга област  8 0 0 0 0 0 
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Таблица 10: Приоритети на съюза за развитие на селските райони по мерки финансирани от ЕЗФРСР 
Таблицата се попълва за годината на доклада 

 

Мярка Приоритет Област Индикатор 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

одобрени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

Брой/  

Площ/ 

Размер за 

проекти, 

изплатени от 

ДФЗ за 

периода на 

доклада 

1 2 3 4 5 6 7  

За мярката за 
сътрудничество 
(член 35 от 
Регламент (ЕС) № 
1305/2013, където е 
приложимо 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1B 

Укрепване на връзките между селското 
стопанство, производството на храни, горското 
стопанство и научноизследователската дейност 
и иновациите, включително с цел подобряване 
на екологичното управление и екологичните 
показатели  

Проекти за сътрудничество 
по мярката за 
сътрудничество (член 35 от 
Регламент (ЕС) № 1305/2013 

  

За мярка 1.1 и др. 
подобни, включени 
в стратегията за 
ВОМР 

P1 
Стимулиране на трансфера на знания и 

иновациите в областта на селското и 
горското стопанство и селските райони 

1C 
Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на 
селското и горското стопанство 

Брой на участниците в 
обучения 

   

За мерки 3.1, 4.1, 5, 
6, 8.1 до 8.4, 17.1 и 
др. подобни на тях, 

включени в 
стратегията за 
ВОМР 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността 

на всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 
селскостопански технологии и 
устойчивото управление на горите 

2A 

Подобряване на икономическите резултати на 
всички земеделски стопанства и улесняване на 
преструктурирането и модернизирането на 
стопанствата, особено с оглед на 
увеличаването на пазарното участие и 
ориентация и на разнообразяването в селското 

стопанство 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

0 0 

P2 

Подобряване на жизнеспособността на 
стопанствата и конкурентоспособността 
на всички видове земеделие във всички 
региони; насърчаване на новаторски 

селскостопански технологии и 
устойчивото управление на горите 

2B 

Улесняване на навлизането на земеделски 
стопани с подходяща квалификация в 
селскостопанския сектор, и по-специално 

приемствеността между поколенията 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

  

P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката 
и търговията със селскостопански 
продукти, хуманното отношение към 
животните и управлението на риска в 

селското стопанство 

3A 

Подобряване на конкурентоспособността на 
първичните производители чрез по-доброто им 
интегриране в селскостопанската и 

хранителната верига посредством схеми за 
качество, които да добавят стойност към 
селскостопанските продукти, популяризиране 
на местните пазари и къси вериги на доставки, 
групи на производителите и организации и 
междубраншови организации 

Брой на стопанствата/ 

бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

0 0 
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P3 

Насърчаване на добро организиране на 
хранителната верига, в т.ч. преработката 
и търговията със селскостопански 
продукти, хуманното отношение към 

животните и управлението на риска в 
селското стопанство 

3B 
Подпомагане на превенцията и управлението 
на риска на стопанствата 

Брой на стопанствата/ 
бенефициентите, 
получаващи подкрепа 

0 0 

За мерки 4, 8.1 до 
8.5, 15.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за 

ВОМР 

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 
и горското стопанство 

4A 

Възстановяване, опазване и укрепване на 
биологичното разнообразие, включително в 

зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 
други специфични ограничения и земеделие с 
висока природна стойност, както и на 
състоянието на европейските ландшафти (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 
(ха)  

  

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 

на екосистемите, свързани със селското 
и горското стопанство 

4A Възстановяване, опазване и укрепване на 

биологичното разнообразие, включително в 
зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или 
други специфични ограничения и земеделие с 
висока природна стойност, както и на 
състоянието на европейските ландшафти (За 

горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 

(ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4B 

Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За земеделие и развитие на 

селските райони) 

Обща подпомогната площ 
(ха)  

  

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със селското 
и горското стопанство 

4B Подобряване управлението на водите, 
включително управлението на торовете и 
пестицидите (За горско стопанство) 

Обща подпомогната площ 
(ха)  

  

P4 
Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със селското 
и горското стопанство 

4C 
Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им  (За 

земеделие и развитие на селските райони) 

Обща подпомогната площ 
(ха)  

  

P4 Възстановяване, опазване и укрепване 
на екосистемите, свързани със селското 

и горското стопанство 

4C Предотвратяване на ерозията на почвите и 
подобряване на управлението им (За горско 

стопанство) 

Обща подпомогната площ 
(ха)  

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5A 
Повишаване на ефективността при 
потреблението на вода в селското стопанство  

Обща подпомогната площ 
(ха)  
(Отнася се за площта, 

обхваната от инвестиции 
за напояване) 
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За мерки 4, 5, 6.4, 

7.2 до 7.8, 8.5 и 8.6 
и др. 
инвестиционни 
мерки, включени в 
стратегията за 
ВОМР 

 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 

селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5B 

Повишаване на ефективността при 
потреблението на енергия в селското 
стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост  

Общ размер на 

инвестициите 

(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

P5 

Насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и подпомагане на прехода 

към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5C 

Улесняване на доставките и използването на 
възобновяеми източници на енергия, на 
странични продукти, отпадъци и остатъци, и 
други нехранителни суровини за целите на 
биоикономиката 

Общ размер на 
инвестициите 

(Сума от всички допустими 
инвестиционни разходи - 
публични и частни) 

  

За мерки 4, 8.1 до 

8.5, 15.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за 
ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 

амоняк от селското стопанство 
Обща площ (ха)   

За мярка 4 и др. 
подобни, включени 
в стратегията за 
ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 

на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5D 
Намаляване на емисиите на парникови газове и 
амоняк от селското стопанство 

Брой на подпомаганите 
животински единици (ЖЕ) 

  

За мерки 4, 8.1 до 
8.5, 15.1 и др. 
подобни на тях, 
включени в 
стратегията за 
ВОМР 

P5 

Насърчаване на ефективното използване 
на ресурсите и подпомагане на прехода 
към нисковъглеродна и устойчива на 
изменението на климата икономика в 
селското стопанство, сектора на храните 
и горското стопанство 

5E 
Стимулиране на съхраняването и поглъщането 

на въглерода в сектора на селското и горското 
стопанство  

Обща площ (ха) 0 0 
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Таблица 11: Брой проекти към СВОМР по типове кандидати/получатели и по фондове780  000,00 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Цел за 

периода 

2014 – 

2020  

(брой) 

Брой 

регистрирани 

заявления от 

кандидати за 

одобрение от 

МИГ 

Брой одобрени 

заявления от 

МИГ 

Брой внесени 

заявления от 

МИГ за 

одобрение от 

УО/ДФЗ 

Брой одобрени 

заявления от 

УО/ДФЗ 

Брой сключени 

договори с 

кандидати 

Процент 

на 

одобрение 

колона 12 

разделена 

на колона 

2 

Брой договори с 

изплатена 

субсидия  

Процент 

на 

изплащан

е 

колона 15 

разделена 

на колона 

2 

за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 
период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период 

от скл. 
на 

спораз. 

за отч. 

период  

от скл. 
на 

спораз. 
 

за отч. 

период  

от скл. на 

спораз. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

от ЕЗФРСР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 
община 

0 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 

Земеделска 
кооперация 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Земеделски 

производител 
0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ЕЗФРСР: 0 17 17 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

от ОПРЧР                

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 

по ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 
приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

от ОПИК                

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 
община 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 
предприятие 

0 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 
(Моля, отбележете 
и юридическата 
форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано 
по ТЗ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПИК 0 4 4 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 
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ОБЩО: 0 21 21 11 11 11 11 3 3 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 12: Изпълнение на СВОМР по типове кандидати/ получатели и по фондове от сключване на споразумение за финансиране в лева 

 

ТИПОВЕ 

КАНДИДАТИ/ 

ПОЛУЧАТЕЛИ 

Одобрен 

бюджет на 

субсидията 

за целия 

период 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект 

от МИГ 

Субсидия 

по 

проектит

е, 

одобрени 

от МИГ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

проект към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към 

УО/ДФЗ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

от УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Сключени 

договори 

ОСТАТЪК 

колона 2 

минус колона 

11 

Процент на 

одобрение 

колона 11 

разделена на 

колона 2 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

 

от ЕЗФРСР 

             

ПУБЛИЧНИ 0 1285795,08 1089984,18 1285795,08 1089984,18 1285795,08 1089984,18 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 1 139 147,66 943336,76 1 139 147,66 943 336,76 1 139 147,66 943 336,76 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 146647,42 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

0 1018108,61 763581,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 364889,26 247694,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 

Земеделска кооперация 

0 169990 84995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Земеделски 

производител 
0 188 307,23 188307,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00      

Общо от ЕЗФРСР: 0 4023410,18 3195727,62 1285795,08 1089984,18 1285795,08 1089984,18 0 0 0 0 0 0 

 

от ОПРЧР 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПРЧР  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

от ОПИК 

 

             

ПУБЛИЧНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МИГ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Публичен орган/ 

община 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

НПО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЧАСТНИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малко или средно 

предприятие 
0 996 320,00 896488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 0 0 0 

Микропредприятие 

(Моля, отбележете и 

юридическата форма) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физическо лице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЕТ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лице, регистрирано по 

ТЗ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друго (ако е 

приложимо) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо от ОПИК 0 996 320,00 896488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 888 320,00 799 488,00 0 0 0 0 

ОБЩО: 0 5019730,18 4092215,62 2174115,08 1889472,18 2174115,08 1889472,18 888320,00 799488,00 0 0 0 0 

 

Излишните редове се изтриват 

 

 

 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“……………п………….. 
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Таблица 13: Изпълнение на СВОМР по кандидати/ получатели през отчетния период в лева 
 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Име на 

кандидата/ 

получателя 

Име на проекта 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по 

заявления 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

% на 

заявената 

помощ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Отхвърле

но/ 

оттеглено/ 

анулиран

о 

заявление 

Мотив за 

отхвърл

яне 

Заявен общ 

размер на 

разходите 

по проект 

към 

УО/ДФЗ 

Заявена 

субсидия 

към УО/ 

ДФЗ 

Одобрен 

общ 

размер 

на 

разх. 

по 

проект 

от УО/ 

ДФЗ 

Одобрена 

субсидия 

от 

УО/ДФЗ 

Изплатена 

субсидия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мерки, 

финансирани 

от ПРСР 2014 

- 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

  3564745,21 2739142,75 13,83 1285795,08 1089984,18        

Мярка 4.1 
„Инвестиции 

в земеделски 

стопанства“ 

  

Кооперация 

"Земеделска 

кооперация 

"Бъдеще“ 

“Закупуване на 

техника, 

необходима за 

модернизиране на 

животновъдното 

стопанство на ЗК 

"Бъдеще””. 

169  990,00 169 990,00 50% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0 0 0 

ЗП Ваня 

Христова 

Йорданова-

Тодорова 

Изграждане на 

стопанска 

постройка, 

създаване на 

трайни 

насаждения и 

закупуване на 

земеделска 

техника и 

инвентар 

188    307,23 112984,35 60% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00    

 ЕТ „Гри 

Агро-Асен 

Григоров“ 

Модернизация на 

земеделско то 

стопанство на ЕТ 

„Гри Агро – Асен 

Григоров“, чрез 

закупуване на 

модерна 

земеделска 

техника и 

увеличаване на 

площите с 

десертни лозя. 

66 311,26 33155,63 50% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00    

ЕТ 

"Тера- 

Веселина 

Изграждане на 

оранжерия за 

отглеждане на 

37 578,00 18789,00 50% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00    
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Илиева" люти чушки 

Мярка 4.2 
„Инвестиции 

в 

преработка/м

аркетинг на 

селскостопан

ски 

продукти“ 

-           - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 6.4 

„Инвестицио

нна подкрепа 

за 

неземеделски 

дейности“ 

Дара 

Експерт 

ЕООД 

Изграждане на еко 

селище (глемпинг 

селище) в 

землището на с. 

Въглен, община 

Аксаково, област 

Варна 

390 950,00 293212,50 75% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0 0 0 

 Аспида  - 

Ивайло 

Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 

бензиностанция в 

землището на 

с.Изворско, 

община Аксаково, 

област Варна 

391 007.61

  
293255,71 75% 0 0 Оттегленo - 0 0 0 0 0 

„Цинт 

медия“ 

ЕООД 

Закупуване на 

оборудване и 

техника за 

създаване на 

информационен 

портал 

40 605,00 30453,75 75% 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0 0 0 

"ЕТ Тера- 

Веселина 

Илиева" 

Модулно 

предприятие за 

производство на 

бира и 

организиране на 

дегустация 

261 000,00 195750,00 75% 0,00 0,00 - - 0 0 0 0 0 

 Аспида  - 

Ивайло 

Иванов“ 

ООД 

Изграждане и 

оборудване на 

бензиностанция в 

землището на 

с.Изворско, 

община Аксаково, 

област Варна 

 

391 007.61

  

293255,71 75% 0,00 0,00 - - 0 0 0 0 0 

"ДеВина 

Смарт"         

ООД 

„Изграждане на 

туристически 

павилион за 

дегустации и 

продажба на 

регионални вина” 

195 546,00 146659,50 75% 0,00 0,00 - - 0 0 0 0 0 

Мярка 7.2 

„Инвестиции 

Община 

Аксаково 
Административна 

сграда - кметство 
165 713,51 165 713,51 100% 165 713,51 165 713,51 - - 165 713,51 165   713,51 0 0 0 
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в 

създаването, 

подобряванет

о или 

разширяванет

о на всички 

видове малка 

по мащаби 

инфраструкту

ра“ 

с читалище в с. 

Доброглед, 

община Аксаково 

Сдружение 

„НЧ 

Яребична 

2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 

съществуващо 

читалище в УПИ 

V-1, кв. 11, по 

плана на с. 

Яребична, община 

Аксаково 

146 647,42 146 647,42 100% 0 0 
Оттегл

ено 
- 0 0 0 0 0 

Сдружение 

„НЧ 

Яребична 

2007“ 

Ремонт и 

реконструкция на 

съществуващо 

читалище в УПИ 

V-1, кв. 11, по 

плана на с. 

Яребична, община 

Аксаково 

146 647,42 146 647,42 100% 146 647,42 146 647,42 - - 146   647,42 
146     

647,42 
0 0 0 

Община 

Девня 

 Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

административна 

сграда (бивше 

пълномощничеств

о) в община Девня 

69095,14 69095,14 100% 69095,14 69095,14 - - 69095,14 69095,14 0 0 0 

Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

сграда за 

обществено 

хранене в община 

Девня“ 

157 524,00 157 524 ,00 100% 157524,00 157 524,00 - - 
157    

524,00 

157                   

524,00 
0 0 0 

Община 

Девня 

„Подобряване на 

енергийната 

ефективност на 

сграда НЧ 

„Христо Ботев – 

1927“ в община 

Девня“ 

213 440,35 213 440,35 76,55% 213 440,35 163 380,86 - - 213   440,35 163   380,86 0 0 0 

 
Община 

Аксаково 

Основен ремонт, 

реконструкция, 

преустройство и 

промяна 

предназначението 

на съществуваща 

фурна в сграда за 

обществено 

обслужване в 

УПИ III „за 

167 700,00 77639,07 46,3 167 700,00 77 639,07 - - 167 700,00 77 639,07 0 0 0 
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обществено 

обслужване“, 

кв.20 по плана на 

с. Долище, 

община Аксаково 

Мярка 7.5 
„Инвестиции 

за публично 

ползване в 

инфраструкту

ра за отдих, 

туристическа 

инфраструкту

ра“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 7.6 

„Проучвания 

и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановява

не и 

подобряване 

на 

културното и 

природно 

наследство на 

селата“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 8.1 

„Залесяване и 

поддръжка“ 
- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мерки, които 

не са част от 

ПРСР 2014 - 

2020 г. , но са 

включени в 

Регламент 

(EC) № 

1305/2013 

(финансиран

и от ЕЗФРСР) 

  365674,56 309984,18 100% 365674,56 309984,18        

Мярка 3.1.1 
„Изграждане 

на ИКТ 

инфраструкту

ра в 

общинските 

администрати

вни сгради“ 

Община 

Девня 

Изграждане на 

структурна 

комуникационна 

система в сградата 

на община Девня 

210 690,38 155000,00 74% 210 690,38 155 000,00 - - 210 690,38 155 000,00 0 0 0 

Община 

Аксаково 

Изграждане на 

ИКТ 

инфраструктура в 

сградата на 

154 984,18 154 984,18 100% 154  984,18 154984,18 - - 154 984,18 154  984,18 0 0   0 
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общинска 

администрация – 

Аксаково 

Мерки, 

финансирани 

от ОПРЧР 

(ЕСФ) 

              

Мярка 3.2.1                       
„Въвеждане 

на 

междусектор

ни услуги в 

общността“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 3.2.2  

„Инвестиции 

в образование 

и заетост“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мерки, 

финансирани 

от ОПИК 

(ЕФРР) 

              

Мярка 1.1.1 

„Подкрепа за 

внедряване 

на иновации 

в 

предприятият

а“ 

„Модул“ 

ЕООД 

Разработване на 

уеб-базиран 

иновативен 

софтуер за 

резервиране и 

отдаване на 

автомобили под 

наем и 

менажиране на 

автопарк с 

възможност за 

автономно 

наемане и 

връщане на 

автомобилите на 

избрана от 

клиента локация 

108 000,00 97000,00 90% 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

Мярка 1.1.2 

„Подкрепа на 

предприемач

еството“ 

- - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 з 0 0 

Мярка 1.1.3 

„Капацитет за 

растеж на 

МСП“ 

„Попчев 

стоун 

дизайн“ 

ЕООД 

Mодернизиране на 

производствения 

процес, 

повишаване на 

производствения 

капацитет и 

увеличаване на 

експорта на 

243 000,00 218700,00 90% 243 000,00 218 700,00 - - 243 000,00 218   700,00 
243 

000,00 

218    

700,00 
0 



54 

 

Попчев стоун 

дизайн ЕООД, 

чрез закупуване 

на ново 

оборудване в база 

с. Слънчево  

НОРД АД 

Подобряване на 

производствения 

капацитет и 

управлението на 

бизнес процесите 

в „НОРД“ АД 

273 400,00 246060,00 90% 273  400,00 246 060,00 - - 273  400,00 246   060,00 
273  

400,00 

246   

060,00 
 

„Трафикбилд

“ ЕООД 

Подобряване на 

конкурентноспосо

бността и 

развитие на 

капацитета за 

растеж в фирма 

"Трафикбилд" 

ЕООД, чрез 

закупуване на 

ново 

производствено 

оборудване и 

въвеждане на ИКТ 

система за 

управление на 

бизнеса. 

371 920,00 334728,00 90% 371  920,00 334   728,00 - - 371 920,00 334  728,00 
371 

920,00 

334  

728,00 
 

Общо: - 0 4561065,21 3416930,75 16,53 2174115,08 1889472,18 0 0 2174115,08 1889472,18 
888320,

00 
799488,00 0 

В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране. 

 

 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково……………….п…………………………… 
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Таблица 14: Специфични индикатори по Мерки 3.2.1 и  3.2.2 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, финансирани от 

ЕСФ; 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода на 

доклада 

Планиран брой 

съгласно заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Неактивни и безработни участници, които са започнали да търсят 
работа или имат работа, включително като самостоятелно заети 
лица, след осигурена грижа за дете 

50 0 0 0 0 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи социални и здравни услуги 50 0 0 0 0 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-
ниска образователна степен, които при напускане на проекта 
получават квалификация 

50 0 0 0 0 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-
ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат 
работа, включително като самостоятелно заети лица 

40 0 0 0 0 

Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., 

с основна или по-ниска образователна степен, които при напускане 
на проекта имат работа, включително като самостоятелно заети 
лица 

20 0 0 0 0 

 

 

 

 

 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“……………………...п……………… 
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Таблица 15: Специфични индикатори по Мерки  1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3 от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, 

финансирани от ЕФРР. 

Индикатор 
Брой съгласно 

СВОМР 

Планиран брой съгласно 

заявления за подпомагане, 

одобрени от МИГ за 

периода на доклада 

Планиран брой съгласно 

заявления за 

подпомагане, одобрени 

от МИГ за периода от 

подписване на СВОМР 

Брой съгласно 

изплатени проекти за 

периода на доклада 

Брой съгласно 

изплатени проекти 

за периода от 

подписване на 

СВОМР 
1 2 3 4 5 6 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата 
продукти 

1 0 0 0 0 

Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти 

1 0 0 0 0 

Брой на предприятията, получаващи подкрепа 

4 3 3 0 0 

Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си 1 0 0 0 0 

Брой подпомогнати нови предприятия 1 0 0 0 0 

 

 

 
Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“…………….п………………….. 
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