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Това списание е създадено в изпълнение на 
Споразумение за изпълнение на Стратегия 
за Водено от общностите местно развитие 
№РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със сред-
ства 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 финансо-
вата подкрепа на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове.

Какво се крие зад „ЛИДЕР“ и 
„ВОМР“ 

Подхода „Лидер“ е създаден през 1991 година. 
Той предоставя на местните общности в селските 
райони на ЕС възможността да играят активна 
роля в изграждането на собственото им бъдеще. 
Основната идея на подхода „Лидер“ се основава 
на разбирането, че поради разнообразието на сел-
ските райони в Европа, стратегиите за развитие са 
много по-ефективни и ефикасни, ако се създават 
и прилагат на местно ниво от местните участни-
ци, придружени от ясни и прозрачни процедури, 
подпомагане от съответните администрации и 
необходимата помощ за разпространение на до-
брите практики.

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) 
е продължение и надграждане на подхода ЛИДЕР 
в новия програмен период 2014-2020 г. През про-
грамен период 2014-2020 г. освен със средства от 
Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, местните инициативни групи 
имат възможността да включат в Стратегиите 
си допустими дейности и да изпълняват проек-
ти, финансирани и от 
Европейския фонд за 
регионално развитие 
(ЕФРР), Европейския 
социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за 
морско дело и рибар-
ство (ЕФМДР) чрез:

1. Оперативна програ-
ма „Околна среда“ 2014 
– 2020 г.;

2. Оперативна програ-
ма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

3. Оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“ 2014 – 2020 г.;

4. Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.;

5. Програмата за морско дело и рибарство за 
периода 2014 – 2020 г.

„Водено от общностите местно развитие“ е 
подход, насочен към създаване на заетост чрез 
използване на местния потенциал. Чрез подхода 
се цели подобряване качеството на живот и ускоря-
ване развитието на местните общности в селските 

This Magazine was created in pursuance of the 
Implementation Agreement of the Communi-
ty-led Local Development Strategy No RD50-185 / 
29.11.2016, funded under the Rural Development Pro-
gram 2014-2020, Operational Program „Innovation and 
Competitiveness „2014-2020. and the Operational Pro-
gram „Human Resources Development“ 2014-2020. 
with the financial support of the European Structural 
and Investment Funds.

What is behind “LEADER” 
and “Community-Led Local 
Development”

The “Leader” approach was established in 1991. It 
provides local communities in agricultural areas of EU 
the possibility to play an active role in building their own 
future. The main idea of the “Leader” approach is based 
on understanding that due to the diversity of agricul-
tural regions in Europe the development strategies are 
much more effective and efficient, if they are created 
and developed locally by local participants, accompa-
nied by clear and transparent procedures, supporting 
the respective administrations and necessary help for 
dissemination of good practices.

„Community-led Local Development“ (CLLD) is a 
continuation and upgrading of the Leader approach 
in the new programming period 2014-2020. In the 
2014-2020 programming period, in addition to the Eu-
ropean Agricultural Fund for Rural Development, 
local initiative groups have the opportunity to integrate 
eligible activities into their Strategies and to implement 
projects funded by the European Regional Develop-

ment Fund (ERDF) The 
European Social Fund 
(ESF), the European Mar-
itime and Fisheries Fund 
(EMFF) through:

1. Operational Program 
„Environment“ 2014-2020;

2. Operational Program 
„Human Resources Devel-
opment“ 2014-2020;

3. Operational Program 
„Innovation and Competi-

tiveness“ 2014-2020;
4. Operational Program „Intelligent Growth Science 

and Education“ 2014-2020;
5. The Maritime Affairs and Fisheries Program 2014-

2020
“Community-Led Local Development” (CLLD) is an 

extension of the LEADER approach in the new pro-
gramming period 2014-2020. 

“Community-Led Local Development” is an approach 
directed towards creating employment through using 
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и рибарските райони.
ВОМР е инструмент за участието на гражданите 

на местно равнище в разработването на отговори 
на социалните, екологичните и икономическите 
предизвикателства, пред които днес сме изправе-
ни. ВОМР е подход, който изисква време и усилия, 
но със сравнително малки финансови инвестиции, 
може да окаже значително влияние върху живота 
на хората и да генерира нови идеи и обща отго-
ворност за въвеждането им в практиката.

Подходът ВОМР се прилага „отдолу – нагоре” 
като се създават, Местни инициативни групи за 
територии от 10 000 до 150 000 жители. Те включ-
ват представители на заинтересованите страни от 
местната общност (общини, бизнес, НПО), които 
съвместно, при осигуряване на максимална пуб-
личност, определят приоритетите за развитие на 
територията, която представляват и ги включват 
в Стратегия за водено от общностите местно 
развитие. 

В изпълнение на Стратегиите се изготвят проек-
ти, които могат да бъдат финансирани със сред-
ства от европейските структурни и инвестиционни 
фондове.

„МИГ Девня – Аксаково“ и 
„ЛИДЕР“ за периода 2007-2013 г. 

„МИГ Девня – Аксаково” е юридическо лице с 
нестопанска цел за осъществяване на общест-
венополезна дейност, регистрирано по реда на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел 
и в съответствие с Наредба № 23 от 18 декември 
2009 г. на МЗХ за условията и реда за предоставя-
не на безвъзмездна финансова помощ по мярка 
„Прилагане на стратегиите за местно развитие” 
и по мярка „Управление на местни инициативни 
групи, придобиване на умения и постигане на об-
ществена активност на съответната територия за 
местните инициативни групи, прилагащи стратегии 
за местно развитие” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. 

Сдружението представлява форма на пуб-
лично-частно партньорство със задължително 
участие на общините Девня и Аксаково, съгласно 
решения на Общинските съвети, представители на 
бизнеса и неправителствения сектор. Сдружение-
то се управлява от Управителен съвет състоящ се 
от 9 члена, а се представлява от Председателят 
на Управителния съвет. Участието на публичните 
власти в управителните органи на МИГ е 49%. 
Председател на Сдружението е Свилен Янчев 
Шитов – Кмет на Община Девня, Заместник пред-
седател е кметът на Община Аксаково – инж. 
Атанас Стоилов.

В края на 2011 г. проектът на Стратегия за местно 
развитие на общините Девня и Аксаково е одо-
брен, съгласно сключен тристранен Договор № 
РД50-148 на 13.10.2011 г. между Министерството 
на земеделието и храните, Държавен фонд земе-
делие и МИГ „Девня – Аксаково“ за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по мярка „При-
лагане на стратегии за местно развитие и по мярка 

the local potential. The approach aims to improve the 
quality of life and accelerating the devel-opment of local 
communities in agricultural and fishing areas. 

CLLD is a tool for participation of citizens at local 
level in the development of answers to the social, eco-
logical and economic challenges we face nowadays. 
CLLD is an approach requiring time and efforts but with 
comparatively small financial investments it may have 
a significant impact on the life of people and generate 
new ideas and common responsibility for introducing 
them practically. 

The CLLD approach applies “up from bottom” as 
established are Local Initiative Groups for territories 
from 10 000 to 150 000 residents. They include repre-
sentatives of stakeholders from the local community 
(municipalities, business, NGOs), which mutual, while 
ensuring maximal publicity, define the priorities for 
development of the territory which they represent and 
include them in a Strategy for Community-Led Local 
Development. In execution of the Strategies compiled 
are projects that may be funded with means from the 
European Structural and Investment Funds. 

LIG Devnya – Aksakovo and 
LEADER for the period 2007-2013 

“LIG Devnya – Aksakovo” is a Non-Profit Organi-
zation for performing community service, registered 
under Non-Profit Organizations Act and in compliance 
with Regulation No 23 dated 18 December 2009 by 
the Ministry of Agriculture and Food on the conditions 
and order for providing gratuitous financial aid as per 
measure “Applying local development strategies” and 
measure “Management of local initiative groups, ac-
quiring skills and reaching publicly beneficial activity 
on the respective territory for local initiative groups 
applying local development strategies” from the Rural 
Development Programme for the period 2007-2013. 

The association is a form of public-private partnership 
with mandatory participation of Devnya and Aksakovo 
municipalities in accordance with resolutions by the 
Municipal Councils, representatives of the business 
and the NGO sector. The association is manager by 
a Management Board consisting of 9 members and is 
represented by Management Board’s chairperson. The 
participation of public authorities in the management 
authorities of the LIG is 49%. Chairman of the asso-
ciation is Svilen Yanchev Shitov – Mayor of Devnya 
Municipality, deputy-chairman is the mayor of Aksakovo 
Municipality – Eng. Atanas Stoilov. 

At the end of 2011, the draft of Strategy for Local De-
velopment of Devnya and Aksakovo Municipalities was 
approved, in accordance with the concluded tripartite 
Contract № РД50-148 dated 13.10.2011 between 
the Ministry of Agriculture and Food, the State Fund 
for Agriculture and LIG „Devnya-Aksakovo“ for the 
provision of grants under the measure „Implementation 
of Local Development and Measurement Strategies“ 
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„Управление на местни инициативни групи (МИГ) 
придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на съответната територия на местните 
инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 година, подкрепена 
от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. Одобрената безвъзмездна фи-
нансова помощ за финансиране на проекти към 
Стратегията за местно развитие, е в размер на 
3 059 993,82 лева – средства предназначени за 
финансиране на проекти на бизнеса, общините и 
неправителствения сектор по мерки от ПРСР за 
периода 2007 – 2013 г. Предоставената е и безвъз-
мездна финансова помощ за „Управление на МИГ, 
придобиване на умения и постигане на обществена 
активност” в размер на 739 124,06 лв. 

При изпълнение на стратегията за местно разви-
тие, „МИГ Девня – Аксаково” осъществява дейност, 
насочена към развитието на селските райони в 
общините Девня и Аксаково чрез: консултиране 
разработването на проекти, както и тяхното тех-
ническо изпълнение; изготвя-не на анализи за 
състоянието на различните обществени сфери; 
организиране и провеждане на семинари, обуче-
ния, демонстрации, проучвания и други. Сдруже-
нието действа, като местна изпълнителна агенция 
на територията на двете общини, която класира, 
одобрява и мониторира проекти, постъпили за 
финансиране от потенциални бенефициенти и 
свързани с изпълнението на Стратегията за местно 
развитие.

Изпълнението на Договор № РД50-148 на 
13.10.2011 г. стартира през 2012 г. с отварянето 
на осем покани за набиране на проектни предло-
жения. В рамките на обявените покани са постъ-
пили 37 проектни предложения. След извършена 
оценка са одобрени 26 проектни предложения, 
а останалите 11 са отхвърлени или оттеглени от 
вносителите им. Реализираните проекти по мерки 
от Стратегията за местно развитие на СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ за програмен период 2007-2013 
г. са както следва:

• Мярка 121 „Модернизация на земеделските 
стопанства“ - одобрени и изпълнени са шест про-
екта, като общата сума на разплатените средства 
по мярката са 355 326,34 лева;

and measure “Management of Local Initiative Groups 
(LIG), acquiring skills and reaching public activity on 
the respective territory of local initiative groups applying 
local development strategies” of Rural Development 
Programme 2007-2013, supported by the European 
Agricultural Fund for Rural Development. The approved 
gratuitous financial aid for funding projects under 
the Local Development Strategy is in the amount of  
3 059 993,82 BGN – funds designated for funding 
projects of the business, municipalities and NGO sector 
under measures of Rural Development Programme for 
the period 2007-2013. Provided is gratuitous financial 
aid for “Management of LIG, acquiring skills and reach-
ing public activity” in the amount of 739 124,06 BGN.  

Upon execution of the local development strategy, 
“LIG Devnya-Aksakovo” performs activity directed 
towards development of rural regions in Devnya and Ak-
sakovo municipalities through: consulting the project’s 
development as well as their technical implementation; 
developing analysis of the condition of various public 
fields; organizing and conducting seminars, trainings, 
demonstrations, research and others. The association 
operates as local executive agency on the territory 
of the two municipalities which ranks, approves and 
monitors projects funded by potential beneficiaries 
and related to the execution of the Local Development 
Strategy. 

The execution of Contract No РД50-148 dated 
13.10.2011 starts in 2012 with the opening of eight 
invitations for collecting project proposals. Within the 
announced invitations deposited are 37 project propos-
als. After estimate approved are 26 project proposals 
and the remaining 11 are revoked or withdrawn by their 
depositors. The implemented projects under measures 
from the Local Development Strategy of Non-Profit 
Organization “LIG Devnya-Aksakovo” for programming 
period 2007-2013 are as follows: 

• Measure 121 „Modernization of agricultural econ-
omies“ - six projects have been approved and imple-
mented, the total amount of funds disbursed under the 
measure being 355 326,34 BGN;
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• Мярка 123 „Добавяне на стойност към земедел-
ски и горски продукти“ - одобрен и изпълнен е един 
проект, стойността на разплатените средства по 
мярката са 143 480,80 лева;

• Мярка 223 „Първоначално залесяване на незе-
меделски земи“ - одобрени и изпълнени са три 
проекта, като общата стойност на разплатените 
средства по мярката са: 216 601,28 лева;

• Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски 
дейности“ - одобрен и изпълнен е един проект, 
стойността на разплатените средства по мярката 
са 66 943, 83 лева;

• Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие 
на микропредприятия“ - одобрени и изпълнени са 
пет проекта, като общата стойност на разплатени-
те средства по мярка-та са 552 231,28 лева;

• Мярка 313 „Насърчаване на туристическите 
дейности“ - одобрени и изпълнение са два проекта, 
като общата стойност на разплатените средства 
по мярката са 234 692,16 лева;

• Мярка 321 „ Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони“ - одобрен е един 
проект, стойността на разплатените средства по 
мярката са 88 128,02 лева;

• Мярка 322 „Обновяване и развитие на населе-
ните места“ - одобрени и изпълнение са два про-
екта, като стойността на разплатените средства 
по мярката са 366 473,79 лева.

Паралелно с реализирането на Стратегията, 
чрез изпълнението на одобрените проекти, са 
изпълнени редица дейности за повишаване на 
обществената активност на местната общност.

За целия период са реализирани 21 обучения в 
които са получили знания 292 човека представи-
тели на органите на управление на МИГ-а, екипът 
по управление на Стратегията и местни лидери. 
Осъществени са три обучителни посещения – в 
Италия, Франция и Финландия. В тези посещения 
представители на органите на управление на 
МИГ-а, екипът по управление на Стратегията и 
местни лидери, обмениха знания и опит с местни 
инициативни групи от тези страни.

Изготвени са 7 проучвания на територията с 
различна тематика и с обща цел – да подпомогнат 
успешната реализация на Стратегията.

Консултирани са 848 души представители на 
местния бизнес, неправителствения сектор и 
общините, по въпроси свързани с прилагането на 
Стратегията, прилагането на Програмата за разви-
тие на селските райони 2007 – 2013 и изготвянето 
на проектни предложения.

Положените усилия от страна органите по упра-
вление на МИГ-а – Общото събрание и Управител-
ният съвет, екипът по управление на Стратегията, 
бенефициентите изпълняващи проекти по Страте-
гията осигуриха успешно приключване на първия 
програмен период за „МИГ Девня – Аксаково“.

Този успех ни дава увереност да продължим 
усилията си за по-успешно развитие на нашата 
територия и през настоящия програмен период.

• Measure 123 „Adding value to agricultural and 
forestry products“ - approved and completed is one 
project, the total amount of funds disbursed under the 
measure being 143 480,80 BGN;

• Measure 223 „Initial afforestation of non-agricul-
tural land“ - three projects have been approved and 
implemented, the total amount of funds paid under the 
measure being: 216 601,28 BGN;

• Measure 311 „Diversification to non-agricultural 
activities“ - approved and implemented is one reject, 
the total amount of funds disbursed under the measure 
being 66 943, 83 BGN;

• Measure 312 „Support for the creation and devel-
opment of micro-enterprises“ - five projects have been 
approved and completed, the total amount of funds 
disbursed under the measure being 552 231,28 BGN;

• Measure 313 „Promotion of tourism activities“ - 
approved and implemented are two projects, the total 
amount of funds disbursed under the measure being 
234 692,16 BGN;

• Measure 321 „Basic services for the population and 
the economy in rural areas“ - one project is approved, 
the total amount of funds disbursed under the measure 
being 88,128.02 BGN;

• Measure 322 „Renovation and development of set-
tlements“ - approved and implemented are two projects, 
the total amount of funds disbursed under the measure 
being 366,473.79 BGN.

Parallel to the implementation of the Strategy, through 
the execution of the approved projects, a num-ber of 
activities have been carried out to increase the com-
munity‘s social activity.

For the whole period, 21 trainings were conducted 
in which 292 people were represented by the LIG’s 
management bodies, the strategy management team 
and local leaders. Three training visits were carried 
out - in Italy, France and Finland. During these visits, 
representatives of the LIG’s governing bodies, the strat-
egy management team and local leaders exchanged 
knowledge and experience with local initiative groups 
from these countries.

There have been 7 researches on the territory with 
various themes and with the common aim - to sup-port 
the successful implementation of the Strategy.

Consulted were 848 representatives of the local 
business, non-governmental sector and municipalities 
on issues related to the implementation of the Strategy, 
applying the Rural Development Program 2007 - 2013 
and the preparation of project proposals.

The endeavors made by the management bodies of 
the LIG - the General Assembly and the Manage-ment 
Board, the Strategy Management Team, the beneficia-
ries implementing the Strategy‘s projects ensured the 
successful completion of the first programming period 
for LIG Devnya - Aksakovo.

This success gives us the confidence to continue our 
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Новият програмен период 
2014-2020 г.

Във връзка със стартирането на програмен пе-
риод 2014 - 2020г., СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, 
бе одобрено да подготви Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие за но-вия програмен 
период, съгласно Договор №РД 50-206/07.12.2015 
г. за изпълнение на дейности по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие“ от Про-
грамата за развитие на селските райони /ПРСР/ за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европей-
ския съюз чрез Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

В изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015 
г. по мярка 19 “Водено от общностите местно разви-
тие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., подмярка 19.1 
“Помощ за подготвителни дейности“, за периода 
07.12.2015г 31.03.2016 г., МИГ Девня – Аксаково 
изпълни следните подготвителни дейности:

Първа информационна кампания. В рамките 
на първата информационна кампания са прове-
дени 25 информационни срещи със сто двадесет 
и шест (126) участника както и информационна 
конференция със петдесет и двама участници. 
Целта на кампанията бе да за-познае местната 
общност с подхода „Водено от общностите местно 
развитие“, с дейностите предвидени в Договор № 
РД 50-206/07.12.2015 г., както и с резултатите от 
интервенциите приложени чрез Стратегията за 
местно развитие 2007 – 2013 г. 

Обучения за местни лидери. Проведени са 
три еднодневни обучения за местните лидери от 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“. В обучи-
телните форуми взеха участие шестдесет и осем 
представители на бизнеса неправителствения сек-
тор и публичните власти от територията на МИГ-а.

Обучения за екипа. Проведени са и четири 
еднодневни обучения за екипа по управление на 

efforts for a better development of our territory during 
the current programming period.

New programming period 2014-
2020

In relation to the starting of new programming pe-
riod 2014-2020, Non-Profit Organization LIG Devn-
ya-Aksakovo approved was compiled to be Strategy 
for Community-Led Local Development for the new 
programming period, in accordance with Contract No 
РД 50-206/07.12.2015 for execution of the activities on 
sub-measure 19.1. “Preparative activities assistance” 
of measure 19 “Community-Led Local Development” 
by Rural Development Programme for the period 
2014-2020, co-funded by the European Union through 
European Agricultural Fund for Rural Development. 

In execution of Contract No РД 50-206/07.12.2015 
under measure 19 “Community-Led Local Develop-
ment” by Rural Development Programme 2014-2020, 
sub-measure 19.1 “Preparatory activities assistance” 
for the period 07.12.2015 to 31.03.2016, LIG Devn-
ya-Aksakovo performed the following preparatory 
activities: 

First information campaign. Within the first infor-
mation campaign held are 25 information meetings 
with one hundred twenty six (126) participants as well 
as information conference with fifty two participants. 
The purpose of the campaign is to meet the local com-
munity with the “Community-Led Local Development” 
approach, with the activities foreseen in Contract No 
РД 50-206/07.12.2015 as well as with the results of 
interventions applied through the Local Development 
Strategy 2007-2013. 

Local leaders trainings. Held are three one-day 
trainings for local leaders on the territory of LIG “Devn-
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подготвителните дейности. Общо петдесет и един 
представители на бизнеса неправителствения 
сектор и публичните власти, членове на Колек-
тивният върховен орган – Общото събрание и 
Колективният управителен орган – Управителния 
съвет получиха знания свързани с процесите на 
подготовка на Стратегията.

Информационни семинари. Проведени са 
четири информационни срещи – семинари, це-
лящи запознаване на заинтересованите страни 
с Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г., подхода ВОМР и много-
фондовото финансиране, като по този начин са 
проучени и потенциалните нагласи и потребности 
на бизнеса и социалната сфера на територията на 
МИГ. Проведените информационни срещи – семи-
нари са и средство за насърчаване диалога между 
заинтересованите страни в процеса на местно 
планиране, получаване на обратна информация 
за СМР 2014-2020 през призмата на заинтересо-
ваните страни. 

Работни срещи за консултиране на Страте-
гията. Във връзка с процеса на подготовка на 
стратегията са проведени две работни срещи за 
консултиране подготовката на стратегията в гр. 
Аксаково и гр. Девня с общо тридесет и трима 
участника. 

Информационни срещи за консултиране на 
Стратегията. Проведени са три информационни 
срещи свързани с консултиране на стратегията с 
местната общност в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. 
Игнатиево. На информационните срещи взеха 
участие общо осемдесет и пет представители на 
заинтересованите страни. На срещите е извърше-
но консултиране със заинтересованите страни на 
изготвен работен вариант на Стратегия за местно 
развитие 2014 – 2020, включващ визия, основна 
цел, специфични цели и приоритети, актуализира-
ни в съответствие с предложенията и постигнатия 
консенсус на работните срещи, както и проект на 
предлаганите за включване в стратегията мерки.

Изпълнение на одобрената 
Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
на СНЦ „МИГ Девня – 
Аксаково“.

В резултат на изпълнените дейности по под-
готвителната мярка, МИГ „Девня – Аксаково“ по-
даде Заявление за одобрение по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014 - 2020 г.

Със Заповед №РД09-720/26.09.2016 г. на Ми-
нистъра на земеделието и храните, СНЦ „МИГ 
Девня – Аксаково“ получи одобрение за изпъл-
нение на Стратегия за Водено от общностите 
местно развитие (ВОМР) през програмен период 
2014 – 2020 г. Подписано е Споразумение №РД 

ya-Aksakovo”. In the training forums part took sixty 
eight representatives of the business non-government 
sector and public authorities from the LIG’s territory. 

Team trainings. Held are four one-day training for 
the preparatory activities management team. A total 
of fifty one representatives of the non-government 
sector and business authorities, members of the Col-
lective Supreme Authority – General Assembly and 
Collective Management Authority – the Management 
Board received knowledge related to the processes of 
preparing the Strategy. 

Information seminars. Held are four informative 
meetings – seminars, aiming to familiarize the stake-
holders with the Rural Development Programme for the 
period 2014-2020, the CLLD approach and the multi-
fund funding as this way researched are the potential 
attitudes and needs of the business and social area on 
the territory of the LIG. The held information meetings 
– seminars are also a mean to promote the dialogue 
between the stakeholders in the process of local plan-
ning, receiving feedback about Local Development 
Strategy 2014-2020 through the prism of stakeholders. 

Work meetings for consulting about the Strategy. 
In relation to the preparation of the strategy pro-cess 
held are two work meetings for consulting the prepa-
ration of the strategy in town of Aksakovo and  town of 
Devnya with total of thirty three participants. 

Informative meetings for consulting about the 
Strategy. Held are three informative meetings related 
to consulting the strategy with the local community 
in town of Aksakovo, town of Devnya and town of Ig-
natievo. At the informative meetings part took total of 
eighty five representatives of the stakeholders. At the 
meetings performed was consultation with stakehold-
ers to develop a draft of Local Development Strategy 
2014-2020 including vision, main objective, specific 
objectives and priorities, updated in compliance with 
the proposals and reached consensus at work meet-
ings as well as draft of measures offered for inclusion 
in the strategy. 

Execution of the approved 
Strategy for Community-Led 
Local Development of Non-Profit 
Or-ganization “LIG Devnya-
Aksakovo”. 

As result of execution of the activities under prepa-
ratory measure “LIG Devnya-Aksakovo” submitted 
Application for approval under sub-measure 19.2 
“Applying operations within CLLD strategies” of Rural 
Development Programme 2014-2020. 

With Order No РД 09-720/26.09.2016 by the Min-
ister of Agriculture and Food, Non-Profit Organization 
“LIG Devnya-Aksakovo” obtained approval for exe-
cution of the Strategy for CLLD during programming 
period 2014-2020. Signed is Agreement Nо РД 50-
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50-185/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията 
за Водено от общностите местно развитие.

Целите, приоритетите и мерките, които са за-
ложени в Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ са под-
брани и формулирани с цел насърчаване на ино-
вациите, конкурентоспособността на стопанските 
сектори, осигуряване на устойчиво управление на 
природните ресурси, постигане на балансирано 
териториално развитие на икономиката и общно-
стите в селският райони, както и към създаване и 
поддържане на заетост.

Във връзка с изпълнение на одобрената Стра-
тегия за Водено от общностите местно развитие 
ще бъдат финансирани проекти на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“, чрез Програмата за раз-
витие на селските райони за периода 2014-2020 г., 
финансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони, Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г., финансирана от Европейски фонд за регионално 
развитие и Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от 
Европейския социален фонд.

Максималния размер на общия публичен при-
нос във финансовия план към Стратегията за 
ВОМР за изпълнение на проекти е в размер до  
6 363 000, 00 лева предоставен от:

• Програма за развитие на селските райони 
за периода 2014-2020 г. в размер до 2 933 000 
лева от които:

2 639 700 лв. финансирани от Европейски зе-
меделски фонд за развитие на селските райони.

293 300 лв. съфинансирани от бюджета на Ре-
публика България.

• Оперативна програма „Иновации и кон-
курентоспособност“ 2014-2020 г. в размер до  
1 950 000 лева от които:

1 657 000 лв. финансирани от Европейския фонд 
за регионално развитие; 

292 500 лв. съфинансирани от бюджета на Ре-
публика България.

185/29.11.2016 for execution of the Community-Led 
Local Development Strategy. 

The objectives, priorities and measures set out in 
the Community-led Local Government Development 
Strategy of LIG Devnya - Aksakovo are selected and 
formulated to promote innovation, competitiveness of 
business sectors, to ensure sustainable management 
of natural resources, achieve a balanced territorial de-
velopment of the economy and communities in rural ar-
eas, and the creation and maintenance of employment.

In connection with the implementation of the ap-
proved Community-Led Local Development Strategy, 
projects will be funded under the Rural Development 
Programme 2014-2020, funded by the European Ag-
ricultural Fund for Rural Development, Operational 
Programme „Innovation and Competitiveness“ 2014-
2020, funded by the European Regional Development 
Fund and Operational Program „Human Resources 
Development“ 2014-2020, funded by the European 
Social Fund.

The maximal amount of the total public contribution 
in the financial plan to the CLLD Strategy for project 
execution is in the amount of up to 6 363 000.00 BGN 
granted by: 

• Rural Development Programme 2014-2020 in the 
amount of up to 2 933 000 BGN of which: 

2 639 700 BGN funded by the European Agricultural 
Fund for Rural Development.

293 300 BGN co-funded by the budget of Republic 
of Bulgaria.

• Operative Programme “Innovation and Com-
petitiveness” 2014-2020 in the amount of up to  
1 950 000 BGN of which: 

1 657 000 BGN funded by the European Regional 
Development Fund; 

292 500 BGN co-funded by the budget of Republic 
of Bulgaria.
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• Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2014-2020 г. в размер до 1 480 000 
лева от които:

1 258 000 лв. финансирани от Европейския со-
циален фонд;

222 000 лв. съфинансирани от бюджета на Ре-
публика България.

Предоставената безвъзмездна финансова по-
мощ за подмярка 19.4 „Текущи разходи и популя-
ризиране на стратегия за водено от общностите 
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общно-
стите местно развитие“ от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 - 2020 г., е в 
размер на 977 666,67 лв.

Изпълнението на Споразумението за изпълнение 
на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие стартира с:

• Подготовка на вътрешната нормативна база 
за прием и оценка на проектни предложения във 
връзка с прилагането на мярка 19.2„Прилагане 
на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ 
от Програмата за развитие на селските райони 
2014 - 2020 г.

• Подготовка на Индикативна годишна работна 
програма за прием на проектни предложения по 
мерки от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие за 2017г. Изготвената и одобрена 
ИГРП бе представена за съгласуване от Упра-
вляващите органи на програмите финансиращи 
стратегията.

• Проведен конкурс за избор на независими 
външни експерти-оценители за извършване на 
оценка на постъпилите проектни предложения с 
цел последващо финансиране по мерки, включени 
в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Девня – Акса-
ково“. Одобрени са 10 кандидати, които ще бъдат 
включвани в оценителните комисии съобразно 

• Operative Programme “Human Resources 
Development” 2014-2020 in the amount of up to  
1 480 000 BGN of which: 

1 258 000  BGN funded by the European Social Fund;
222 000 BGN co-funded by the budget of Republic 

of Bulgaria.
The granted subsidy for sub-measure 19.4 “Current 

expenses and promotion of the Community-Led Local 
Development strategy” of measure 19 “Communi-
ty-Led Local Development” of Rural Devel-opment 
Programme 2014-2020 is in the amount of 977 666.67 
BGN. 

The execution of the Agreement for CLLD Strategy’s 
implementation starts with: 

• Preparation of the internal legal basis for the admis-
sion and evaluation of project proposals related to the 
implementation of Measure 19.2 „Applying operations 
within CLLD strategies“ of the Rural Development 
Programme 2014-2020. 

• Submission of the Indicative Annual Work Program 
for the adoption of project proposals under measures 
from the Community-Led Local Development Strategy 
for 2017. The prepared and approved Indicative Annual 
Work Program was submitted for coordination by the 
Managing Authorities of the programs financing the 
strategy.

• Held was competition for the selection of indepen-
dent external evaluation experts to evaluate the sub-
mitted project proposals for the subsequent financing 
of measures included in the Strategy of the Non-Profit 
Organization „LIG Devnya-Aksakovo“. 10 candidates 
have been approved and will be included in the evalu-
ation committees according to their competence.

Due to a number of amendments to the regulations 
and guidelines of the managing authorities of the pro-
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тяхната компетентност.
Поради редица изменения в нормативната 

уредба и указанията на управляващите органи на 
програмите финансиращи Стратегията, МИГ „Де-
вня – Аксаково“ нямаше възможност да реализира 
планираните, съгласно индикативната работна 
програма за 2017 г. приеми. Въпреки това през 
2017 г. екипа на МИГ “Девня – Аксаково“ активно 
работи за това да запознае местната общност с 
възможностите за финансиране на проекти по 
мерките включени в Стратегията. 

В изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разхо-
ди и популяризиране на Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено 
от общностите местно развитие“ от програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 
г. за 2017 г. реализираните дейности и съответно 
извършените разходи за управление на Стратеги-
ята са по следните направления: 

• Проведени са пет двудневни обучения – едно 
за екипа и членовете на колективния върховен 
орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и четири за 
местни лидери. Обучението на екипа и членовете 
на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня 
– Аксаково“се проведе в гр. Аксаково, а обученията 
на местни лидери се провеждаха и в двете общи-
ни. Всяка тема от обученията бе представяна и 
пред местните лидери на община Аксаково и пред 
местните лидери на община Девня. В резултат 
бяха обучени общо 229 души членове на екипа, 
Колективния върховен орган и представители на 
заинтересованите страни от местната общност.

• Проведени са две еднодневни конференции с 
цел запознаване на местната общност с осъщест-
вените и предстоящи за изпълнение дейности по 
прилагането на Стратегията за водено от общно-
стите местно развитие на МИГ Девня – Аксаково. 
На конференциите присъстваха 113 представители 
на местната общност. 

• Проведени са и две еднодневни срещи на 
които местната общност от двете общини бе за-
позната с общинските мерки от Стратегията – 7.2 
„Инвестициии в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“, 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подо-
бряване на културното и природното наследство 
на селата“ и 3.1.1.„Изграждане на ИКТ инфра-
структура в общинските административни сгради“, 
на срещите присъстваха общо 56 души членове 
Колективния върховен орган и представители на 
заинтересованите страни от местната общност.

• Изготвени и разпространени на територията на 
МИГ-а са редица информационни материали: На-
ръчник на бенефициента, брошури, шест броя ин-
формационни бюлетини, пълноцветно, двуезично 
списание, плакати и редица рекламни материали. 
Из-готвен е телевизионен репортаж за дейността 
на МИГ, който е излъчен по Телевизия Варна. 

• Изготвени са два анализа: „Анализ на възмож-
ностите за развитие на биологично земеделие на 
територията на МИГ „Девня – Аксаково“ и „Анализ 
на възможностите за разработване и внедряване 

grams financing the Strategy, LIG „Devnya - Aksakovo“ 
did not have the opportunity to implement the planned 
applications according to the Indicative Work Program 
for 2017. However, in 2017, the team of the LIG „Devn-
ya - Aksakovo“ is actively working to acquaint the local 
community with the opportunities for financing projects 
under the measures included in the Strategy.

In execution of sub-measure 19.4 „Current expenses 
and promotion of the Community-Led Local Develop-
ment strategy“ of measure 19 „Community-Led Local 
Development“ of the Rural Development Program 
2014-2020, for the year 2017 the realized activities 
and the corresponding expenses for management of 
the Strategy are in the following directions:

• Held were five two-day trainings – one for the team 
and members of the collective supreme authority of 
Non-Profit Organization “LIG Devnya-Aksakovo” and 
four for local leaders. The training of the team and mem-
bers of the collective supreme authority of Non-Profit 
Organization “LIG Devnya-Aksakovo” was held in town 
of Aksakovo and the training of local leaders were 
held in both municipalities. Each topic of the trainings 
was presented before local leaders in Aksakovo mu-
nicipality and local leaders in Devnya municipality. As 
result trained were a total of 229 team members, the 
collective supreme authority and representatives of the 
local community. 

• Held were two one-day conferences with the 
purpose of familiarizing the local community with 
performed and about to be performed activities on 
applying the CLLD strategy by LIG Devnya-Aksakovo. 
At the conferences present were 113 representatives 
of the local community.

• Held were also two one-day meetings where 
the local community of two municipalities was 
acquainted with municipal measures of the Strat-
egy – 7.2 „Investments in creating, improving or 
expanding all types of small-scale infrastructure“ 
, 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“ 
and 3.1.1 „Construction of ICT infrastructure in munic-
ipal administrative buildings, at the meetings present 
were about 56 people, members of the col-lective su-
preme authority and representatives of local community 
stakeholders. 

• Compiled and distributed on the territory of the LIG 
are various information materials: Hand-book of the 
beneficiary, brochures, six information bulletins, color-
ful, bilingual magazine, posters and various advertising 
materials. Prepared was a TV reporting about the LIG’s 
activity which was aired on Varna TV. 

• Prepared were two analysis: “Analysis of the bio-
logical agriculture development on the territory of LIG 
Devnya-Aksakovo” and “Analysis of the possibilities 
for developing and introducing innovations from entre-
preneurship on the territory of LIG Devnya-Aksakovo 
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на иновации от предприемачеството на територия-
та на МИГ „Девня – Аксаково“, чрез финансиране 
по мерки от СВОМР.“ резултатите от двете проуч-
вания са публикувани на електронната страница 
на МИГ „Девня – Аксаково“.

Обмен на опит и добри 
практики

Обмяната на опит и добри практики дава възмож-
ност на местните инициативни групи да почерпят 
опит, знания, идеи, които колегите им от ЕС са 
натрупали, както и възможност да споделят своя 
опит и добри практики. Обмяната на опит е сред-
ство за ефективното и качествено изпълнение на 
стратегиите за местно ниво и по този начин за из-
пълнението на целите заложени в подхода ВОМР

• С цел обмен на опит и добри практики пред-
ставители на Сдружение с нестопанска цел „МИГ 
Девня – Аксаково“ осъществиха посещение на LAS 
“Barje z zaledjem”, Словения. Делегацията се състо-
еше от членове на екипа и членове на колективния 
върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 
Групата посети успешни проекти за запазване на 
местната култура и традиции: ремонт на къща-му-
зей на известия писател Иван Цанкар, подкрепа за 
замъка на граф Благай – откривателя на уникални-
ят вид роза – Дафне Благаяна. Представителите на 
МИГ „Девня – Аксаково“ бяха впечатлени от факта, 
че колегите са се концентрирали не толкова върху 
мащаба на проектите, а върху тяхната полезност 
за местната общност.

• Екипът МИГ Девня – Аксаково“ участва в Чет-
въртата международна конференция по подхода 
ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР), която се прове-де в периода 10-13 ок-
томври в гр. Правец. Тя бе организирана от Ми-
нистерството на земеделието, храните и горите 
(МЗХГ) със съдействието на Асоциация „Българска 
национална Лидер мрежа“. Повод за провеждане 
на събитието е 10-годишнината от началото на 
прилагане на подхода ЛИДЕР в България. Фору-
мът очерта основните предизвикателства пред 
подхода в България и възможностите за техните 
решения през настоящия програмен период. На 
срещата присъстваха представители на местни 
инициативни групи, национални селски мрежи, 
управляващи органи и разплащателни агенции от 
около 20 европейски страни: Германия, Франция, 
Литва, Латвия, Естония, Полша, Румъния, Чехия 
и много други. Споделен бе опитът и напредъка 
по подхода в техните страни. В панел „Иновации“ 
от програмата на форума МИГ „Девня – Аксаково“ 
презентира проект за преработка на отпадно стък-
ло, изпълнен чрез Стратегията за местно развитие 
2007 – 2013 г. и класиран като най-добър иновати-
вен проект за програмния период по ЛИДЕР.

Цялата отговорност за съдържанието на спи-
санието 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.

through funding under CLLD strategy measures”. The 
results of both studies were published at the webpage 
of LIG “Devnya-Aksakovo”. 

Information and good practices 
exchange 

The information and good practices exchange gives 
an opportunity to local initiative groups to gain knowl-
edge, experience, ideas which their colleagues from 
the EU have accumulated as well as an opportunity to 
share our experience and practices. Exchange of expe-
rience is a tool for effective and quality implementation 
of local strategies and thus for meeting the goals set 
in the approach CLLD.

• With the purpose of exchanging experience and 
good practices representatives of Non-Profit Orga-
nization LIG Devnya-Aksakovo visited LAS “Barje 
z zaledjem”, Slovenia. The delegation consisted of 
members of the team and members of the collective 
supreme authority of Non-Profit Organization LIG 
Devnya-Aksakovo. The group visited successful proj-
ects for preserving the local culture and traditions: 
repair of a house-museum of the famous writer Ivan 
Cankar, support of the Count Blagay’s castle – the 
founder of the unique type of rose - Daphne blagayana. 
The representatives of LIG “Devnya-Aksakovo” were 
impressed by the fact that their colleagues were con-
centrated not so much on the scale of the projects but 
on their usefulness for the local community.  

• The team LIG Devnya-Aksakovo takes part in fourth 
international conference on the LEADER approach / 
Community-Led Local Development (CLLD) which was 
held within 10-13 of October in town of Pravets. It was 
organized by the Ministry of Agriculture and Food with 
the cooperation of Association “Bulgarian National 
Leader Network”. The occasion for conducting the 
event is the 10th anniversary from the beginning of 
applying the LEADER approach in Bulgaria. The forum 
outlined the main challenges before the approach in 
Bulgaria and the possibilities for their solving through-
out the current programming period. At the meeting 
present were representatives of local initiative groups, 
national rural networks, managing authorities and 
payment agencies from about 20 European countries: 
Germany, France, Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, 
Romania, Czech Republic and many more. Shared 
was the experience and progress of the approach in 
their countries. In panel “Innovations” of the forum LIG 
“Devnya-Aksakovo” presented a project for processing 
of waste glass implemented through the Local Develop-
ment Strategy 2007-2013 and rated as best innovative 
project for the programming period of LEADER. 

The MIG Devnya-Aksakovo NGO is responsible for 
the content of the dispute and under no circumstances 
can it be assumed that this document reflects a formal 
opinion of the EU and the MA.
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