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Свилен Шитов, председател на УС на МИГ „Девня – Аксаково“:

2017-а е първата година от 
прилагането на Стратегията на МИГ-а
– Г-н Шитов, как оценя-

вате изминалата година в 
качеството си на предсе-
дател на УС на МИГ „Дев-
ня – Аксаково“?

– Аз мисля, че тя е успеш-
на. На 29.11.2016 г. склю-
чихме Споразумение за 
изпълнение на одобрената 
Стратегията за новия про-
грамен период. Изминалата 
2017 година всъщност е 
първата година от прилага-
нето на Стратегията. Всяко 
начало е трудно. Имаше 
доста голямо забавяне с 
финансирането на текущи-
те дейности на МИГ-а. Полу-
чихме авансовото плащане 
едва в края на месец август. 
Наложи се двете общини да 
финансираме дейността на 
МИГ-а, за да осигурим из-
пълнението на одобрения 
бюджет и подготовката за 
прием на проекти. Справи-
хме се с критичната ситуа-
ция и мисля, че вече сме в 
работен ритъм.

– През 2017 г. МИГ-ът ре-

ално не оценяваше и не 
финансираше проекти. 
Каква работа беше свър-
шена през този период?

– В периода до получава-
нето на аванса екипът на 
МИГ-а концентрира усилия-
та си върху разработването 
на необходимите вътрешни 
нормативни документи, 
свързани с подготовката 
за прием на проектни пред-
ложения. Стратегията ни е 

многофондова. Тя се фи-
нансира от Програмата за 
развитие на селските райо-
ни, от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентос-
пособност“ и от Оператив-
на програма „Развитие на 
човешките ресурси“. В тази 
връзка трябваше да се раз-
работят три отделни проце-
дури за прием на проекти, 
които отразяват специфич-
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Продължение от 1 стр.
ните изисквания на всяка 
програма. Разработени са 
и трите процедури, като две 
от тях – по ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ и  
по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ – са одобрени 
от съответните Управля-
ващи органи. Проведохме 
и процедура за избор на 
външни експерт-оценители. 
Одобрени са 10 кандидати, 
които ще бъдат включвани 
в оценителните комисии 
съобразно тяхната компе-
тентност. Усилено се ра-
боти и по подготовката на 
насоки за кандидатствани 
по всички мерки. След по-
лучаването на аванса ор-
ганизирахме изпълнението 
на заложените дейностите 
по бюджета – изготвяне на 
рекламни и информацион-
ни материали, анализи, 
обучения...

– Как премина предста-
вянето на мерките, за-
ложени в Стратегията на 
МИГ „Девня – Аксаково“ 
пред потенциалните бе-
нефициенти?

– Определено имаше ин-
терес към представените 
мерки и някакво разоча-
рование, че отварянето на 
покани за прием все още се 
бави. Лекторите и екипът на 
МИГ-а дадоха разяснения 
по зададените въпроси. 
Мисля, че за тези, които 
желаят да кандидатстват 
за финансиране, има дос-

татъчно информация за 
да започнат подготовка на 
своите проекти.

– Кога очаквате, все пак 
да се отвори процедура за 
кандидатстване и по кол-
ко мерки хората от тери-
торията на МИГ-а ще могат 
да подават проекти?

– Бяхме предвидили отва-
ряне на общинските мерки 
в края на тази година. На 
последното заседание на 
Управителния съвет отме-
нихме индикативния гра-
фик за 2017 г. Видно е, че 
все още няма готовност за 
стартиране на процедури 
за прием, по причини, които 
са извън компетенциите на 
Управителния съвет и екипа 
по управление на Стратеги-
ята. Приехме индикативна 
програма за 2018 г., в която 
предвиждаме отваряне на 
покана за трите мерки по 
„Иновации и конкурентоспо-
собност“ през март-април, а 
през май-юни отваряне на 
всички мерки от Програма-
та за развитие на селските 
райони. Вероятно ще отво-
рим покана и по мерките 
от „Развитие на човешките 
ресурси“ в края на 2018 г., 
но се налагат малки коре-
кции в Стратегията по тези 
мерки.

– Какъв ще е таванът на 
финансиране на конкре-
тен проект и каква сума 
очаквате да бъде отпус-
ната за разпределение от 
МИГ „Девня – Аксаково“?

– Сумата е определена с 
одобряването на Страте-
гията. Общият финансов 
ресурс на Стратегията е  
6 363 000 лева. По Про-
грамата за развитие на 
селските райони ще бъдат 
финансирани проекти на 
обща стойност до 2 933 
000 лева. От Оператив-
на програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ ще 
се финансират проекти с 
обща сума до 1 950 000 
лева, а по Оперативна про-
грама „Развитие на човеш-
ките ресурси“ общата стой-
ност на проектите може да 
бъде до 1 480 000 лева. 
Максималната стойност на 
един проект се определя 
по режима de minimis и е 
равностойността на 200 
000 евро.

– Какво представлява 
Водено от общностите 
местно развитие и как се 
прилага в нашата терито-
рия?

– Водено от общности-
те местно развитие е нов 
инструмент, разработен и 
предложен от Европейската 
комисия на страните член-
ки за програмния период 
2014–2020 г. Този подход е 
естествено продължение и 
надграждане на прилага-
ния вече 10 години подход, 
наречен „ЛИДЕР“. ВОМР 
взаимства от ЛИДЕР основ-
ния принцип на планиране 
„отдолу-нагоре“ и запаз-
ва неговата териториална 
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приложимост – територии с 
население от 10 000 до 150 
000 еквивалентни жители.

Нашата местна инициа-
тивна група прилага ЛИДЕР 
през изминалия програмен 
период и оценява неговата 
полезност. Бяха реализира-
ни 20 проекта, чрез които се 
финансира обновяването 
на различна по вид инфра-
структура и редица бизнес 
проекти. Финансирането 
бе осъществено само чрез 
Програмата за развитие 
на селските райони 2007 
– 2013 г. ВОМР надгражда 
ЛИДЕР като дава възмож-
ност за финансиране чрез 
повече фондове.

Новата ни Стратегия 
включва финансиране от 
ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014–
2020, от ЕФРР чрез ОП „Ино-
вации и конкурентоспособ-
ност“ 2014–2020 г. и от ЕСФ 
чрез ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014–2020 

г. Като финансов инструмент 
ВОМР дава възможност за 
по-разнообразни интервен-
ции на територията на МИГ 
„Девня – Аксаково“ и, ес-
тествено, за по-осезателно 
въздействие, включително с 
възможността за прилагане-
то на интегрирани проекти.

– Полезно ли беше по-
сещението в Словения, 
каква е разликата между 
нашите местни инициа-
тивни групи и техните?

– Безспорно. Обмяната 
на опит и добри практики 
по ЛИДЕР, а сега по ВОМР 
дава възможност на мест-
ните инициативни групи 
да почерпят опит, знания, 
идеи, които колегите ни от 
ЕС са натрупали. Както и 
възможност да споделим 
нашия опит и практики.

Колегите в Словения имат 
по-различна структура. Те 
не са публично-правни ор-
ганизации, но въздействат 

не по-малко успешно върху 
своята територия. През пре-
дходния програмен период 
те са ползвали финанси-
ране както от Европейския 
земеделски фонд, така и от 
Европейския фонд за реги-
онално развитие. Не са фи-
нансирали бизнеспроекти, 
но са реализирали редица 
обществено значими начи-
нания – детски площадки, 
ремонт на училище, местен 
общински пазар.

Успешни проекти за запаз-
ване на местната култура 
и традиции: ремонт на къ-
ща-музей на известия писа-
тел Иван Цанкар, подкрепа 
за замъка на граф Благай – 
откривателя на уникалният 
вид роза – Дафне Благаяна. 
Впечатляващ е фактът, 
че колегите са се концен-
трирали не толкова върху 
мащаба на проектите, а 
върху тяхната полезност за 
местната общност.



№ по 
ред
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процедурата 

Цели на предоставяната БФП по  проце-
дурата

Начин на про-
веждане на 

процедура та 
съгласно чл. 2 
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от 2016 г.

Извършва не 
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телен подбор 
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за проектни 

предложения
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по процеду-
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съфинан-
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рата
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дър-
жавна 
помощ
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мална  
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лева
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Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г
11.1..1. Мярка 1.1.1  „Подкре-

па за внедряване на 
иновации в предпри-
ятията“

Развитие и стимулиране на предприема-
чество и устойчив бизнес; 
Повишаване на иновационната дейност в 
предприятията.

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 800 000,00 Предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи 
предприятия 

90% Март 2018г. Април 2018г. Не Да Левовата рав-
н о с т о й н о с т 
на 55 000, 00 
евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 200 000,00 
евро

2. Мярка 1.1.2  „Под-
крепа на предприе-
мачеството“

Развитие и стимулиране на предприема-
чество и устойчив бизнес; 
Подобряване нивото на оцеляване на 
МСП, включително чрез насърчаване на 
предприемачеството;

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 350 000,00 Стартиращи (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 предприема-
чество и др.

90% Март 2018г. Април 2018г. Не Да Левовата рав-
н о с т о й н о с т 
на 25 000, 00 
евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 200 000,00 
евро

3. Мярка 1.1.3 „Капа-
цитет за растеж на 
МСП“

Развитие и стимулиране на предприема-
чество и устойчив бизнес;
Повишаване на производителността и 
експортния потенциал МСП на терито-
рията на МИГ.

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 800 000,00 МСП според НСНМСП /Национална стратегия за насърчаване на малки и 
средни предприятия/, а именно малките и средните предприятия в секторите 
на добивната промишленост, преработвателната промишленост и услугите 
(нефинансовите предприятия в секторите от В до М според Класификатора 
на икономическите дейности - КИД - 2008). Статусът на предприятията като 
микропредприятия, малки или средни предприятия се определя в съответствие 
с чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.

90% Март 2018г. Април 2018г. Не Да Левовата рав-
н о с т о й н о с т 
на 25 000,00 
евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 
200 000, 00 
евро

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
4. Мярка 4.1 „Инвес-

тиции в земеделски  
стопанства”

Модернизиране на земеделските сто-
панства и насърчаване развитието на 
продукти  от местен характер.
Повишаване конкурентоспособността 
на земеделието на територията на МИГ 
„Девня –Аксаково“

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 453 000,00 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. 
1 За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да канди-
датстват 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.

50% Май 2018г. Юни 2018г. Не Да Левовата рав-
н о с т о й н о с т 
на 15 000,00 
евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 200 000,00 
евро

5. Мярка 4.2  „Инвес-
тиции в преработка/
маркетинг на сел-
скостопански про-
дукти“

Модернизиране на земеделските сто-
панства и насърчаване развитието на 
продукти  от местен характер; 
Подобряване на цялостната дейност,ико-
номическата ефективност и конкурентос-
пособността на предприятия от хранител-
но преработвателната промишленост на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“ .

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 300 000,00 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.

50% Май 2018г. Юни 2018г. Да Не Левовата рав-
ностойност на 
15 000 евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 20 0 0 0 0 
евро

6. Мярка 6.4 „Инвес-
тиционна подкрепа 
за неземеделски 
дейности“

Развитие и стимулиране на предприема-
чество и устойчив бизнес; 
Повишаване на инвестициите в неземе-
делските сектори и развитие на пред-
приемачеството  на територията на МИГ 
“Девня-Аксаково“;

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 750 000, 00 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

75% Май 2018г. Юни 2018г. Не Да Левовата рав-
ностойност на 
10 000 евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 20 0 0 0 0 
евро

7. Мярка 7.5. Инвес-
тиции за публично 
ползване в инфра-
структура за отдих, 
туристическа ин -
фраструктура

Разнообразяване възможностите за 
заетост чрез развитие на туризма и свър-
заните с него услуги. 
Подобряване на туристическата инфра-
структурата

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 170 000,00 - Общини в селските райони; 
- Юридически лица с нестопанска цел.

10 0 %  з а 
п р о е к т и , 
к о и т о  н е 
генерират 
приходи

Май 2018г. Юни 2018г. Да Не Левовата рав-
ностойност на 
3 000 евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 20 0 0 0 0 
евро

8. Мярка 8.1  „Залеся-
ване и поддръжка“

Опазване на природните ресурси и подо-
бряване на управлението им; 
Съхранение и увеличаване на почвеното 
плодородие, увеличаване лесистостта и 
възстановяване на горския потенциал на 
територията на МИГ „Девня –Аксаково“.

Подбор на про-
ектни предло-
жения

Не 70 000,00 - Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, 
собственици на земеделски и неземеделски земи; 
- Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи; 
- Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и незе-
меделски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, 
управляващи земеделски и неземеделски земи.

100% Май 2018г. Юни 2018г. Да Не Левовата рав-
ностойност на 
2 500 евро

Левовата рав-
н о с то й н о с т 
на 20 0 0 0 0 
евро

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ - АКСАКОВО“ 2018 Г.
(съкратен вариант)

Пълният вариант на Индикативната годишна работна програма за 2018г. можете да намерите на http://migda.org/uploads/prper 2014-2020/IGRP/IGRP_2018 -1 .pdf
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На 18 и 19 декември 2017 
г. в Комплекс „Гранд Хотел 
Поморие“, гр. Поморие, 
МИГ „Девня – Аксаково“ взе 
участие в двудневна работ-
на среща-семинар на тема: 
„Водено от общностите 
местно развитие – предиз-
викателства и възможности 
пред МИГ при прилагане на 
одобрените стратегии”, ор-
ганизирана по инициатива 
на Асоциация „Българска 
национална Лидер мрежа“ 
съвместно с Министерство 
на земеделието, храните и 
горите.

На срещата присъстваха 
представители на Управля-
ващият орган на Програма-
та за развитие на селските 
райони в лицето Минис-
терство на земеделието, 
храните и горите и Упра-
вляващия орган на Опера-

тивна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“.

Разгледано бе изпълне-
нието на споразуменията 
за СВОМР на МИГ – мярка 
19.2 от ПРСР 2014–2020 г., 
Отчете се моментното със-
тояние по изпълнение на 
заложеното в Стратегиите 
за водено от общностите 
местно развитие, предизви-
кателствата пред които са 
изправени местните иници-
ативни групи при прилага-
нето на Стратегиите, както 
и редица въпроси свързани 
с осъществяване на прием 
на проектни предложения.

Финансово обезпечаване 
по подмярка 19.4 от ПРСР 
2014-2020г. и функционира-
нето на МИГ изпълняващи 
СВОМР също бе във фоку-
са на срещата. Разгледани 
бяха изискванията свърза-

ни с отчитането на заложе-
ните в бюджетите на МИГ 
дейности, въпросите за 
регулярност на междинни-
те плащания и възстановя-
ване на разходите и редица 
свързани с тях конкретни 
въпроси. Дискутирани бяха 
важни теми, пред които са 
изправени местните ини-
циативни групи при осигу-
ряване на финансовото си 
обезпечение  и  при осъ-
ществяването на прием на 
проектни предложения.

Представителите на Уп-
равляващия орган на Опе-
ративна програма „Инова-
ции и конкурентоспособ-
ност“ изложиха становища 
и указания, свързани с 
възникнали проблеми по 
отварянето на процедури 
за подбор на проектни 
предложения.

В Поморие се отчете моментното състояние по 
изпълнение на заложеното в Стратегиите за ВОМР
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Екипът на МИГ „Девня 
- Аксаково“ Ви поже-
лава Весела Коледа и 
Честита Нова година!
И не забравяйте, че 

Вашите коледни пода-
ръци може да са скрити 
и под нашата елха!!!
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите 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 Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове

гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58Б, тел:  052762040; факс 052763293; мобилен: 088 691 0924

www.migda.org

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
http://www.mzh.government.bg; http://www.dfz.bg/;

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
http://opic.bg;

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
http://esf.bg.

ÒÅÐÈÒÎÐÈß ÍÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ, 
ÊÓËÒÓÐÍÎ È ÏÐÈÐÎÄÍÎ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ


