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Приложение № 2 

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО, 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ 

 

Период на отчитане 

 

13.10.2011 – 31.12.2011 

Пореден номер на доклада 

 

1 

Номер на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 

РД50-148/13.10.2011 

Данни за предходни доклади 

(попълва се входящия номер/дата на 

предходните доклади) 

 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

 

Гр. Девня, бул. „Съединение“ 78, ет.2 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Атанас Димитров Кузев 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

 

Тел. 0519-47068, Факс 0519-47012 

e-mail: mig_da@abv.bg 

www.migda.org  

 

Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls 

1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

2. Кратко резюме на извършената дейност: 

За периода от подписване на тристранният договор до края на 2011 година екипът на «МИГ 

Девня Аксаково» изпълни всички заложени дейсности, съгласно подаденото заявление за 

одобрение. Основните ангажименти и приоритети бяха да се изпълнят в срок и качествено всички 

процедури за избори на изпълнители за доставка на оборудване, на автомобил, на 

информационни материали, обучения на екипа, преводи и анализи. Сдружението не е 

изпълнявало проект по подготвителнатя мярка, и именно затова акцента в началото на стартиране 

на дейността бе да се осигури необходимият капацитет и условия за работа. 

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

 

                 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2007 – 2013 г. 
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Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство. 

 Цялостната стратегическа рамка, включваща специфичните цели и приоритети са описани 

по-долу в т. 6. 

 

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във връзка 

със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия за 

преодоляването им. 

 

Таблица 1  

Индикатор Цел за 

периода 2007 

– 2013 според 

СМР 

 

Постигнато 

за периода 

на годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км2)  
581.6 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 
31 156 

Брой проекти, финансирани от СМР  32* 0 0 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
31* 

0 0 

 

* Прилагаме по-долу извадка на таблиците заложени в стратегията на „МИГ Девня – Аксаково“. 

Към момента на подписване на тристранният договор мярка 421 не беше включена в одобрения 

индикативен план. Поради тази причина в настоящият доклад сме намалили заложените 

индикатори, като сме извадили заложените такива за мярка 421. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 421 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на информация  

Брой проекти, финансирани по 

СМР 

Брой 34 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

Брой 32 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Създадени работни места Брой  14 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Участници, завършили 

успешно обучение 

Брой  100 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Жени, завършили успешно 

обучение 

Брой 50 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 
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Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 1 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой проекти за 

междутериториално 

сътрудничество 

Брой 1 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой проекти за 

транснационално 

сътрудничество 

Брой 1 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

4. Управление на Местната инициативна группа. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на управление, 

функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), промени в екипа, 

ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  
 

Към 15.12.2011г. в УО, в Дирекция РСР към МЗХ е подадено за одобрение Заявление за промяна 

в екипа на МИГ Девня-Аксаково. Всички придружителни документи, в т.ч. Протокол от 

проведено заседание на УС на СНЦ МИГ Девня-Аксаково за взето решение за промяна в 

персонала на организацията, са в съответствие с изискванията на Наредба 23, Договора за 

безвъзмездна финансова помощ и Устава на Сдружението.  
 

5. Индикатори. 

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични 

индикатори от СМР. 
 

Таблица 2 

 

 

 

Таблица 3 

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до 

края на 

стратегия

та 

 

Постигнат

о в 

периода, 

обхванат 

от доклада  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 

 0 0 

Брой на участниците в 

дейностите за придобиване 

на умения и постигане на 

обществена активност 

(включени са лицата 

присъствали на 

организираните уъркшопове. 

Обученията на местни 

лидери са планирани за 2012 

година) 

 31 31 

Брой подадени заявления за 

кандидатстване по СМР 

 0 0 

Дял на одобрените заявления 

за кандидатстване, % 
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Индикатор Стойност съобразно 

специфичните цели за 

периода 2007-2013 

Стойност съобразно 

постигнатото за периода на 

отчитане  

Брой дейности за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност 

В разписаната и 

одобрена стратегия 

на МИГ Девня – 

Аксаково, няма 

заложен подобен 

индикатор. 

Дейности 8 бр: 

1.Печатни публикации 

2 бр. 

2. радиопредаване 1 бр. 

3. телевизионно 

предаване 1 бр. 

4. Уъркшопове 4 бр. 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  
100 

0 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране 
0 

31 

 

В следващата таблица сме поставили индикаторите заложени в СМР на „МИГ Девня – Аксаково“  

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по СМР 

Брой 32 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

Брой 31 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 

Създадени работни места Брой  14 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Участници, завършили 

успешно обучение 

Брой  100 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Жени, завършили успешно 

обучение 

Брой 50 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 
 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. 

Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на извършените 

дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на периода на 

докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие съобразно 

приложения план, разработен от МИГ.  
 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

1.1. Да се подпомогне социалното развитие, посредством по-доброто качество на живот 

(връзка с околната среда, стил и качество на селски живот, пейзаж, културен контекст  

и др.); 

1.2. Създаване на добавена стойност в територията, посредством използване на 

преимуществата от близостта до икономиката на областния град и близките курорти: 

- Намаляване на разходите за достъп до пазара, посредством интегрирането между 

инициативи на предприятия чрез съответната подкрепа (инфраструктури за услугите); 

- повишаване стойността на продукти и услуги в отношението качество-околна среда-

здраве; 

- Рационализиране на процедурите и интегриране на планиранията 

- Публично-частни услуги, за да се улеснят процесите за свързване 

- Разширяване на мрежите за териториално интегриране (курортна територия- територия 

на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО; селска територия на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО - 
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градска територия) 

- Интегриране на дейностите между различни сектори (вериги за конкуриране) 
 

Целта е да се подпомогне местното развитие, посредством интегриране на икономически и 

социални мрежи от селската територия на МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО. Селският стил на живот, 

основан на традиционното производство и кухня, представлява истинския продукт, който трябва 

да бъде предлаган на пазара, както за потребителите живеещи на целевата територия, така и за 

потребителите извън територията на МИГ-а. 
 

2. Стратегически цели - формулировката по стратегията 

Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство. 
 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

Приоритети Конкурентоспособност 

посредством повишаване 

добавената стойност на 

земеделските продукти 

Подобряване на 

околната среда и 

селската територия 

посредством 

опазване на 

природните 

ресурси 

Подобряване на качеството на 

живот и разнообразяване на 

условията за заетост 

Специфични 

цели 

1. Подпомагане на земеделски 

производители, участващи в 

микроверига  

2. Създаване и/или обновяване 

на логистични структури за 

обслужване на микроверигите 

3. Подпомагане на 

преработвателни предприятия, 

обслужващи микровериги на 

земеделските производители 

4. Оползотворяване 

на пустеещите земи 

чрез залесяване 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 

промотиране на местни 

туристически продукти и 

продажба на територията 

9. Подобряване на услугите за 

населението и бизнеса  

 

Мерки за 

финансиране 

121. Модернизиране на 

земеделските стопанства 

123. Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти 

223. Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

311. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

312. Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия 

313. Насърчаване на 

туристическите дейности 

321. Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони 

322. Обновяване и развитие на 

населените места 

4. Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления  за 

настоящата година.  

За периода на настоящият доклад, не са били планирани и публикувани обяви за прием на 

заявления за кандидатстване. Стратегията на МИГ Девня Аксаково включва 8 мерки за 

изпълнение. Шест от тях (121, 123, 312, 313, 321, 322) ще бъдат отворени през 2012 година, 

а мерки 223 и 311 съответно през 2013 година.  

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 

За периода на доклада сме извършили действия по обучение на екипа на МИГ с цел 

подготовката му за реализация на СМР през следващата календарна година 2012. 

По отношение на публичността сме участвали в радио и телевизионно предавания, 
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осъществили сме срещи с населението, а също така сме организирали и публикации в 

местния печат.    

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

 Мерки насочени към конкурентоспособността в земеделския и горския сектор (ос 1 от 

ПРСР).  

121 - Модернизиране на земеделските стопанства * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 8 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 8 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ обем на публичните 

средства 

лева 355569,89 

 
 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 

Брой стопанства въвели 

нов продукт или 

техника/технология 

Брой 4 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР, 

Отчети на проектите 

на бенефициентите 

123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 234699,6 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 

Брой предприятия, въвели 

нови продукти, процеси и 

технологии 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР, 

Отчети по изпълнението 

на проекти на 

бенефициентите 

 Мерки насочени към опазване на околната среда (ос 2 от ПРСР).  

233 - Първоначално залесяване на неземеделски земи * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 223 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 288973,88 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 
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Резултат 

Залесена площ 

неземеделски земи 

ха 50 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР, 

Отчети по 

изпълнението на 

проекти на 

бенефициентите 

 Мерки насочени към подобряване на качеството на живот в селските райони и 

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

311 – Разнообразяване към неземеделски дейности * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 4 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 4 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 136908,1 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

312 – Разнообразяване към неземеделски дейности * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 10 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 10 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ обем на публичните 

средства 

лева 1163718,85 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 

Общ брой на създадените 

работни места 

Брой 10 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР, 

Отчети по 

изпълнението на 

проекти на 

бенефициентите 

313 – Насърчаване на туристическите дейности * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ обем на инвестициите лева 391166 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ брой на създадените 

работни места 

Брой 4 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

321 – Насърчаване на туристическите дейности * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 
Брой проекти, 

финансирани по мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 



 

8 

 

    

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ обем на инвестициите 
лева 97791,5 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

322 – Обновяване и развитие на населените места * 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР 

Вид индикатор 
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой на селата, където се изпълняват 

дейностите  

 2 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Общ обем на инвестициите 
лева 391166 

 

Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 
Население в селските райони, което 

се ползва от подобрената среда 

брой 500 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

*за всички мерки – за времето на отчетния период, а именно 13.10.2011 – 31.12.2011 

година не са били заложени, съответно не са извършвани никакви дейности и активности 

по отношение реализацията на СМР на „МИГ Девня – Аксаково“. Първата покана за 

приемане на заявления за кандидатстване по шест от заложените мерки ще бъде 

публикувана до средата на месец Март 2012 година.  

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със 

специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко 

балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ и 

различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите 

проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените 

договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания 

график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно 

положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от тях са 

кандидатствали с проекти. 

7. Проблеми.  

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР 

проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти; 

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

За периода на доклада не сме предприемали конкретни мерки по прилагане на СМР. В 

периода 13.10.2011 – 31.12.2012 година сме изпълнили основните ангажименти в частта 

управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност по мярка 

4.3.1.  

8. Информиране. 
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – 

местни/ регионални/национални медии.  
 

За периода на настоящият доклад бяха извършени следните дейности с цел информиране: 

- печатен информационен материал относно проведено обучение на екипа на МИГ, от 

23,12,2011. Вестник „Черно море” – регионален ежедневник. 

- печатен информационен материал относно бъдещата дейност по прилагане на СМР за 
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2012 година на МИГ, от 29,12,2011. Вестник „Черно море” – регионален ежедневник. 

- Участие на член от екипа на МИГ в радиопредаване на Дарик радио Варна на 

29,12,2011.  

- Участие на член от Управителния съвет на МИГ в телевизионно предаване „Утро в 

нашия град” на телевизия Черно море на 29,12,2011.  

- поставени са 2 билборда съответно в двете общини Девня и Аксаково. 

- отпечатани са рекламни материали – дипляни, листовки, брошури и плакати. 

- поставена е информационна табела в сградата на офиса на МИГ. 
 

 

9. Планирани дейности.  

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 
 

За периода на доклада не сме предприемали конкретни мерки по прилагане на СМР. В 

периода 13.10.2011 – 31.12.2012 година сме изпълнили основните ангажименти в частта 

управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност по мярка 

4.3.1.  

По отношение на обществената активност сме провели 4 уъркшопа, съответно в град 

Аксаково, гр. Игнатиево, гр. Девня и село Кипра.  

Също така са проведени три обучения на екипа на „МИГ Девня Аксаково“, а на едно от тях 

присъстваха и членовете на управителния и контролния съвет на Сдружението. 

За периода на настоящият доклад бяха извършени следните дейности с цел информиране: 
 

10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4- НЕПРИЛОЖИМА ЗА ПЕРИОДА 
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Таблица 5- НЕПРИЛОЖИМА ЗА ПЕРИОДА 

 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на доклада 

13.10.2011 – 31.12.2011 година 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това число 

мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

121 
Модернизиране на земеделските 

стопанства 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

123 
Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това число 

мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

223 
Първоначално залесяване на 

неземеделски земи 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на 

живота/ разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

311 
Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

312 
Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

313 
Насърчаване на туристическите 

дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

321 

Основни услуги за населението 

и икономиката в селските 

райони 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

322 
Обновяване и развитие на 

населените места 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ОБЩО: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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Таблица 6 – НЕПРИЛОЖИМА ЗА ПЕРИОДА 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление и одобрен за подпомагане по мярка 

от СМР 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия 

доклад 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени 

/анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

123 

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това 

число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

223 
Първоначално залесяване 

на неземеделски земи 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

311 
Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

313 
Насърчаване на 

туристическите дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в селските 

райони 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

322 
Обновяване и развитие на 

населените места 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ОБЩО: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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Код 

на 

мяр

ката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициент

а 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатств

а със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума 

(общо 

допустим

и разходи 

по 

проекта), 

лв 

Процен

т на 

субсиди

ята по 

проект

а, % 

Одобрен 

размер 

на 

субсидия

та, лв 

Размер 

на 

изплате

ните от 

РА 

средств

а, лв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

ОБЩО:      

 

Таблица 7 - НЕПРИЛОЖИМА ЗА ПЕРИОДА 

Попълва се за всеки отделен бенефициент, подал заявление по мярка от СМР и неодобрен за 

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

Код 

на 

мяр

ката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициен

та 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

със 

заявлението за 

подпомагане, 

лв. 

Отхвърлено/о

ттеглено/анул

ирано 

заявление 

(Моля, 

посочете 

вярното) 

Мотиви за отхвърляне 

на заявлениято 

(Посочва се мотивът 

за всеки бенефициент с 

отхвърлено заявление 

за подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

ОБЩО:    

*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.  
 

11. Мониторинг и оценка. 

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. 

Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 
 

Съгласно разписаните правила и процедури по СМР на СНЦ „ МИГ Девня Аксаково“ се 

предвижда: 

- ежегоден счетоводен одит, който към момента на изготвяне на настоящият доклад не е 

извършен.  

- цялостен счетоводен одит от външни експерти след приключване на реализацията на СМР към 

Септември 2015 година. 

- Предвидено е възлагане на оценка за изпълнение на стратегията за 2012 година, след 

приключване на периода. 

- В годината на приключване на СМР, Сдружението ще възложи на външни независими експерти 

изготвяне на оценка за прилагането на стратегията. 
 

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

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   
 

13. Приложения  

Дата: 14 Февруари 2012    Подпис............................... 

Гр. Девня      АТАНАС КУЗЕВ 

                                                                                             Председател на Управителния съвет на 

                                                                                             Сдружение „МИГ Девня – Аксаково” 


