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ИНФОРМАЦИОНЕН 
БЮЛЕТИН



ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ 
по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на 

СНЦ „МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“

Във връзка с изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Споразумение 
№ РД50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони 2014-
2020г., „МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ проведе серия от информационни срещи за 
потенциални бенефициенти, местни лидери, граждани и други заинтересовани страни в 18 населени 
места от територията.



Информационните събития бяха проведени в рамките на 7 дни, като в тях взеха участие общо 
249 души. Срещите се организират за популяризиране на Стратегията и във връзка с обявяването на 
приеми за финансиране на проектни предложения. Екипът на МИГ представи актуална информация за 
периодите и условията на прием, както и конкретни указания за подготовка и изпълнение на проектните 
предложения.

Три еднодневни информационни срещи се проведоха на 19.08.2020г. в с.Ветрино, на 25.08.2020г. в 
гр.Вълчи дол и на 26.08.2020г. в гр.Провадия. На информационните срещи се представиха възможностите 
за финансиране по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Възход-Ветрино, 
Вълчи дол, Провадия“, мерките от Програмата за развитие на селските райони, включени в стратегията, 
както и напредъка по нейното изпълнение към момента. 

Още 15 информационни срещи се проведоха в населени места от територията, съгласно 
предварително обявен график.

Срещите преминаха с разискване на практически въпроси и даване на отговори относно 
разработването, подаването, изпълнението и отчитането на проекти, допустимостта  на дейностите и 
разходите, критериите за административно съответствие и допустимост, за техническа и финансова 
оценка. 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, 
Вълчи дол и Провадия се изпълнява от СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ по 
споразумение РД50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 
за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.



МИГ “ВЪЗХОД - ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ”
ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

На 24.09.2020г. в зрителната зала на Културно-информационен център - Ветрино, “Местна 
инициативна група Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия” проведе еднодневна информационна 
конференция. В нея взеха участие 54 души от територията, представители на различни сектори – 
публичен, стопански и нестопански. Основните теми на събитието бяха представянето на напредъка 
при изпълнението на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ и 
резултатите от извършения мониторинг и оценка изпълнението на стратегията за периода 2018 – 2019г.



„МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 
ВЗЕ УЧАСТИЕ В  МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОМР

СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ взе участие в международна конференция 
по прилагане на подхода ВОМР, проведена от 5 до 8 октомври 2020 г. на територията на България 
и Румъния. Първи и втори панел на конференцията бяха проведени на територията на Румъния в 
конферентната зала на хотел „Eforie  Nord” в  гр.Констанца. В рамките на тези два панела бяха обсъдени 
подходът ВОМР в рамките  на стратегията „от фермата до трапезата“ и „Smart Village“ (умни  селища). 

Домакин на събитието бе г-н Адриан-Нечита 
Орос – министър на земеделието и развитието на 
селските райони на Република Румъния. Трети и 
четвърти панел на конференцията се проведоха 
на територията на България, в хотел „Парадайс 
блу“ на к.к. Албена. Събитието беше официално 
открито от Десислава Танева –  министър 
на земеделието,  храните и горите. Гости в 
официалното откриване бяха зам.министърът 
на Румъния и изпълнителният  директор на 
ДФЗ – Васил Грудев. Министър Танева обяви 
пред присъстващите местни инициативни групи 
от България и Румъния, че 10% от бюджета  на  

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новия програмен период ще бъдат отделени 
за прилагането на подхода ЛИДЕР. По думите й териториалният обхват  на прилагането му ще бъде 
значително разширен. Земеделският министър призова румънския си колега Адриан-Нечита Орос 
двете страни да обединят усилия на финала на дебата за новата Обща селскостопанска политика, за 
да се постигнат по-добри условия за земеделските ни производители и местните общности. По време 
на конференцията, проведена на територията на Република България, беше обсъден подходът ВОМР в 
рамките на иновациите и дигитализацията.

Проведена бе конферентна връзка с Михаел Пилке – началник отдел F3, ГД “Земеделие  и развитие 
на селските райони“ на Европейската комисия, който презентира политиката  на ЕС за подкрепа 
на иновациите и дигитализацията в селските райони и интегрираните териториални инвестиции 
за многосекторно развитието на местните общности и тяхното взаимодействие. Осъществена бе 
конферентна връзка и с г-н Клайв Пекам от Европейската мрежа за развитие на селските райони – 
иновации и дигитализация на ниво ЕС, и г-н Радим Сръсен – Европейски комитет на регионите за 
Бъдещето на ВОМР. На конференцията бяха проведени дискусии на тема Smart Village, иновации и 
териториално сътрудничество.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ ОТ СВОМР НА МИГ 

„ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ“ 

Сдружение „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ информира своите 
потенциални бенефициенти за предстоящ прием за кандидатстване с проектни 
предложения през 2020-2021 г. Във връзка с получен отказ от ДФЗ за финансиране на 
проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 
дейности“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, финансовият ресурс по мярката остана неусвоен. С 
цел усвояване на одобрените средства „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“ 
планира да стартира нова процедура за прием на проектни предложения. Представяме 
ви основна информация, свързана с Условията за кандидатстване по мярка 6.4 
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: 

Допустими кандидати: 

Земеделски стопани или микропредприятия, 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. 
Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 
производствен обем над 8 000 евро. Кандидатът следва да представи разработен бизнес 
план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 
години /10 години при строително-монтажни работи/. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 
Наредба 22/2015 г.: кандидатът/получателят на финансова помощ да има постоянен 
адрес (за физическите лица), или седалище и адрес на управление (за еднолични 
търговци и юридическите лица), на територията на МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия и да осъществява дейностите по проекта на същата територия. 

Допустими дейности: 

По Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" са допустими само 
дейности на територията на МИГ за: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на 
туристически услуги); 

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от 
Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти 
и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 
хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни 
дейности и услуги базирани на ИТ и др.).; 

4. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на 
посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности 



Няма да се подпомагат дейности, които не са допустими за подпомагане по линия на 
публичните фондове, като хазарт, производство на забранени, вредни продукти и др. 

Дейностите по проекта са допустими, ако са извършени след подаване на 
заявлението за подпомагане. 

Допустими разходи: 

1. Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество; 

2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната 
стойност на активите; 

3. Общи разходи, свързани с разходите за точка „1“ и „2“, например хонорари на 
архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за 
техническа осъществимост; 

Разходите по т.3 не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.1, 2 и 4. 

4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и 
придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

Период на прием: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 29.12.2020 година, а крайният срок е 
17:00 часа на 07.02.2021 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 05.04.2021 година, а крайният срок 
е 17:00 часа на 09.05.2021 година. / В случай, че са налични остатъчни средства от 
първи краен срок за подаване на проектни предложения/ 

Място на подаване на проектните предложения:  

Подаването на проектно предложение се извършва по изцяло електронен път чрез 
Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 
Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Бюджет на приема 

Общият финансов ресурс по процедурата е 500 000 лева. 

1. Първи прием: 500 000.00 лева; 

2. Втори прием: : Остатъчния финансов ресурс след проведения първи прием. 

Интензитет на финансовата помощ:  

Финансовата помощ не може да надвишава 50 % от общите допустими разходи, при 
спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 
2013г., относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз към помощта „de minimis”. 



Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съгласно 

Споразумение № РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен 
бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

с.Ветрино, област Варна,
ул. ”Г.С.Раковски”  №26, тел.: 0877 107 272,

e-mail: mig_vazhod@abv.bg
www.mig-vazhod.com, www.eufunds.bg

Важно! Интензитетът на подпомагане по проект за развитие на туризъм 
(изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически 
услуги) не може да надвишава 5 на сто от общите допустими разходи. 

Критерии за подбор  на проектните предложения 
 

Точки 
1.Проекти в сферата на битовите и/или социалните и/или здравните /вкл. ветеринарните/ 
услуги 10 

2.Проекти за производствени дейности 10 

3.Проекти за развитие на интегриран селски туризъм 10 

4.Проекти, представени от млади предприемачи до 40 години включително 5 

5.Проектът предвижда инвестиции за развитие производството на крайни продукти, които 
ще се реализират с цел промотиране на територията на МИГ и  насърчават  териториалната 
идентичност: 
- Проектът включва производство на местни  продукти (нехранителни) от територията на 
МИГ  - 5 т. 
- Проектът включва инвестиции в производства, иновативни за територията – 5 т. 
- Дейностите по проекта имат ефект в повече от 1 населено място - 5 т. 

15 

6.Проектът създава нови работни места с постоянна заетост 
- до 2 нови работни  места – 5 т. 
- над 2 нови работни места – 7 т. 
- над 2 нови работни места вкл. за представители на местните уязвими групи - 10 т. 

10 

7. Иновативност - въвеждане на нови за територията практика и/или услуга и/или продукт в 
предприятието. 10 

8. Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда 
- над 30% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда - 3 т. 
- над 50% от инвестициите са насочени към дейности, опазващи околната среда – 5 т. 

5 

9. Проектът предлага уникални производства или услуги, които са знакови и 
 специфични за идентичността на територията 

10 
 

10.Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 3 години преди датата на 
 кандидатстване 5 

11.Проектът е на обща стойност /в едно със съфинансирането от страна на кандидата/: 
- до 50 000 лв.  – 10 точки 
- до 100 000 лв. – 5 точки 

10 

ОБЩО  100 
 
 
 
 
 
 
 
 

С пълната информация може да се запознаете на сайта на сдружение „МИГ 
Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“: http://mig-vazhod.com/ 


