
Иновативният характер на Стратегията за „Водено от 
общностите местно развитие“ на МИГ „Девня - Аксаково“ 
дава възможност проектите, които ще се реализират на 
територията на МИГ-а, да бъдат финансирани от три фонда 
на ЕС:

Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони чрез Програма за развитие на селските райони за 
периода 2014–2020 г.;

Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014-2020 г.;

Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

В помощ на на потенциалните бенефициенти на 
електронната страница на МИГ „Девня – Аксаково“: 
www.migda.org са публикувани:

lСтратегия за „Водено от общностите местно 
развитие“ на МИГ „Девня – Аксаково“;

lРед за оценка на проектни предложения, финансирани от 
„Европейския фонд за регионално развитие“ чрез 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014–2020 г.;

l Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от 
„Европейския социален фонд“ чрез Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.;

lРед за оценка на проектни предложения, финансирани от 
„Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони“ чрез Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014–2020 г.;

lНормативни актове, Указания от УО на програмите, 
финансиращи СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“;

lИндикативна годишна работна програма за 
предстоящите приеми по мерки от СВОМР.

Този документ е създаден в изпълнение на 
Споразумение за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие 
№РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със 
средства по Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г. с финансовата подкрепа 
на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове.

Цялата отговорност  за съдържанието на 
документа се носи от СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява 

официално становище на ЕС и УО.
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Мерки, които се финансират от ЕЗФРСР чрез „Програма 
за развитие на селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.:

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. 
Одобрени средства – 453 000,00 лева.

Допустими получатели: 1. Земеделски стопани; 2. 
Признати групи производители и признати организации на 
производители на земеделски продукти или такива, одобрени 
за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и 
организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.; 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.

Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти“. Одобрени средства – 
300 000, 00 лева.

Допустими получатели: 1. Земеделски стопани; 2. 
Признати групи или организации на производители или 
такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. 
"Учредяване на групи и организации на производители" от 
ПРСР 2014 – 2020 г.; 3. Еднолични търговци и юридически 
лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Мярка 6.4. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности“. Одобрени средства – 750 000,00 лева. 

Допустими получатели: Земеделски стопани или микро 
предприятия, регистрирани като еднолични търговци или 
юридически лица по Търговския закон, Закона за 
кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и 
физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“. Одобрени средства – 780 000,00 лева.

Допустими получатели: Община Девня и Община 
Аксаково, ЮЛНЦ, читалища.

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. 
Одобрени средства – 170 000,00 лева.

Допустими получатели: Община Девня, Община 
Аксаково, ЮЛНЦ.

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата“. Одобрени средства – 
100 000,00 лева.

Допустими получатели: Местни поделения на 
вероизповедания, регистрирани като юридически лица, 
съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати 
за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

Мярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“. Одобрени средства 
– 70 000,00 лева.

Допустими получатели: Физически и юридически лица и 
местни поделения на вероизповеданията, собственици на 
з е м е д е л с к и  и  н е з е м е д е л с к и  з е м и ;  о б щ и н и ,  
собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски 
земи; Юридически лица.

Мярка 3.1.1. „Изграждане на ИКТ инфраструктура в 
общинските административни сгради“. Одобрени средства 
– 310 000,00 лева.

Допустими получатели: Община Аксаково, Община 
Девня.

Мерки, които се финансират от ЕФРР чрез Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 
2014 – 2020 г.:

Мярка 1.1.1. „Подкрепа за внедряване на иновации в 
предприятията“. Одобрени средства – 800 000,00 лева.

Допустими получатели: Предприятия, разработващи/ 
внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предприятия 

Мярка 1.1.2.  „Подкрепа на предприемачеството“. 
Одобрени средства – 350 000,00 лева.

Д о п у с т и м и  п о л у ч а т е л и :  С т а р т и р а щ и  
(новорегистрирани) и съществуващи предприятия в 
определените в Националната стратегия за насърчаване на 
МСП сектори, както и предприятия, развиващи своята 
дейност в областта на културните и творческите 

индустрии, предприятия, развиващи нови продукти и услуги, 
свързани със застаряването на населението, полагане на 
грижи и здравеопазване, социално предприемачество и др.

Мярка 1.1.3. „Капацитет за растеж на МСП“. Одобрени 
средства – 800 000,00 лева.

Допустими получатели: МСП според НСНМСП, а именно 
малките и средните предприятия в секторите на добивната 
промишленост, преработвателната промишленост и 
услугите.

Мерки, които се финансират от ЕСФ чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.:

Мярка 3.2.1. „Въвеждане на междусекторни услуги в 
общността“. Одобрени средства – 480 000,00 лева.

Допустими получатели: Община Аксаково, Община 
Девня;

Мярка 3.2.2. „Инвестиции в образование и заетост“. 
Одобрени средства – 1 000 000,00 лева.

Допустими получатели: Работодатели (МСП); Община 
Аксаково; Община Девня; НПО.

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за 
„Водено от общностите 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, както и в съответствие с целите на 
ЕЗФРСР, посочени в чл. 4 от Регламент на ЕС 
1305/17.12.2013 г.

Приоритет 1: Насърчаване на конкурентоспособността 
на селското стопанство; 

Приоритет 2: Осигуряване на устойчивото управление 
на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;

Приоритет 3: Постигане на балансирано териториално 
развитие на икономиките и общностите в селските райони, 
включително създаването и поддържането на заетост / на 
СМР/.
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