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СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

на “СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2013 – 31.12.2013 

Пореден номер на доклада 

 

3 

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) 

Рег.индекс 41-03-45 от 25.01.2013 

Рег.индекс 41-03-45 от 15.02.2012 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

 

9162, гр. Девня, бул. „Съединение“ 78, ет.2 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Свилен Янчев Шитов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

 

Тел. 0519-47064, 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: 

През 2013 година СНЦ «МИГ Девня – Аксаково» изпълни следните дейности по прилагане на 

одобрена СМР: 

 

 

2.1. Публикуване на Покани за прием на проектни предложения към одобрена СМР; 

 

                 

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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ПЪРВА ПОКАНА 

 

Оценените проектни предложения по първа покана са входирани в ДФЗ; 

 

ВТОРА ПОКАНА 

Прием по Втора покана на заявления за кандидатстване с проектни предложения по 

индикативния график към СМР в следните периоди: 

По мярка 121 – 01.10.2012 – 15.02.2013 

По мярка 123 – 17.09.2012 – 15.02.2013 

По мярка 312 – 01.10.2012 – 15.02.2013 

По мярка 313 – 01.10.2012 – 15.02.2013 

По мярка 322 – 01.10.2012 – 15.02.2013 

 

Регистриране на заявления на кандидати 

Сформиране на оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

втора покана заявления за кандидастване; 

Приемане на докладите от оценителните комисии от Управителния съвет и одобряване на 

решенията на комисиите за класиране на проектни предложения по втора покана; 

Входиране на класираните проектни предложения по втора покана в ДФЗ. 

 

ТРЕТА ПОКАНА 

Отваряне на Трета покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 321 от СМР в 

следните периоди: 

По мярка 321 – 03.12.2012 – 18.01.2013 г. 

Няма подадени проектни предложения 

 

ЧЕРВЪРТА ПОКАНА 

Отваряне на Четвърта покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 121, 123, 311 

и 312 от СМР в периода 24.04-10.05.2013г. Удължен срок за прием с решение на УС до 

28.06.2013г Второ удължаване на срока за прием на заявления за подпомагане до 15.07.2013г. 

за мярка 121, 123, 311 и 312 от СМР. 

Регистриране на заявления на кандидати 

Сформиране на оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

четвърта покана заявления за кандидастване; 

Приемане на докладите на оценителната комисия от Управителния съвет и одобряване на 

решенията на комисията за класиране на проектни предложения по четвърта покана; 

Входиране на класираните проектни предложения по четвърта покана в ДФЗ. 

 

 

ПЕТА ПОКАНА 

Отваряне на ПЕТА покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 223, 313, 321 и 

322 от СМР в следните периоди 01.07-15.07.2013г. 

 

Регистриране на заявления на кандидати 

Сформиране на оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по пета 

покана заявления за кандидастване; 

Приемане на докладите на оценителната комисия от Управителния съвет и одобряване на 

решенията на комисията за класиране на проектни предложения по пета покана; 

Входиране на класираните проектни предложения по петите покани в ДФЗ. 
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ШЕСТА ПОКАНА 

 

Отваряне на  шеста покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 121 и 123 от 

СМР в следните периоди 30.08-16.09.2013г. 

 

Регистриране на заявления на кандидати 

Сформиране на оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

шеста покана заявления за кандидастване; 

Приемане на докладите на оценителната комисия от Управителния съвет и одобряване на 

решенията на комисията за класиране на проектни предложения по  шеста покана; 

Входиране на класираните проектни предложения по шеста покана в ДФЗ. 

 

 

СЕДМА ПОКАНА 

 

Отваряне на  шеста покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 223, 322 и 313 

от СМР в следните периоди 05.09-13.09.2013г. 

 

Регистриране на заявления на кандидати 

Сформиране на оценителна комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

седма покана заявления за кандидастване; 

Приемане на докладите на оценителната комисия от Управителния съвет и одобряване на 

решенията на комисията за класиране на проектни предложения по  седма покана; 

Входиране на класираните проектни предложения по седма покана в ДФЗ. 

 

2.2. Дейности по информация и публичност: 

 

От 1.01.2013 до 30.06.2013 година екипът на МИГ „Девня-Аксаково“ извърши следните 

дейности във връзка с популяризиране, информация и публичност на СМР: 

1. Организиране и провеждане на информационни срещи по отворените мерки за 

набиране на проекти от СМР  във  всяко населено място от територията на Община 

Девня и Община Аксаково, както следва: 

 

 м. януари 2013 год. 

Долище, Яребична - 22.01.2013 г. 

Орешак - 23.01.2013 г. 

Осеново – 28.01.2013 г. 

 

 м. март 2013 год. 

Падина – 06.03.2012 

 

 м. април 2013 год. 

Слънчево, Припек – 05.04.2013г. 

Игнатиево, Доброглед – 08.04.2013г. 

Аксаково – 10.04.2013г. 

Изворско, Зорница – 12.04.2013г. 

Новаково, Крумово – 17.04.2013г. 

Ботево, Радево – 19.04.2013г. 

Въглен, Яребична – 22.04.2013г. 

Кипра, Повеляново, Падина – 24.04.2013г. 
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Водица, Л.Каравелово – 26.04.2013г. 

Кичево, Куманово – 29.04.2013г. 

Орешак, Долище – 30.04.2013г. 

 

 м. май 2013 год. 

Генерал Кантарджиево –  07.05.2013г. 

Осеново, Климентово    –  08.05.2013г.  

 

2. Организиране и провеждане на информационни дни  преди отваряне на четвърта 

покана за кандидатстване по мерките от СМР  в  двата общински центъра - Девня и  

Аксаково, както следва: 

 

- Община Аксаково –  10.04.2013 год.,  

- Община Девня        –  15.04.2013 год. 

 

Oт 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. екипът на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ извърши следните 

дейности във връзка с популяризиране, информация и публичност на СМР: 

3. Организиране и провеждане на информационни дни  при отваряне на четвърта, пета, 

шеста, седма покани за кандидатстване по мерките от СМР  в  двата общински центъра 

- Девня и  Аксаково, както следва: 

 

- Община Аксаково –  08.07.2013 год., 10.09.2013 г.;  

- Община Девня        –  05.07.2013 год., 10.09.2013 г. 

 

2. Цели на стратегията за местно развитие. 

Стратегическа цел на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“: 

Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство.  

 

Приоритети на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“: 
1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските 

продукти; 

2. Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на 

природните ресурси; 

3. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост. 

 

Специфични цели на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“: 

 

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  

4. 

Оползотворяване 

на пустеещите 

земи чрез 

залесяване 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 
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2. Създаване и/или 

обновяване на 

логистични структури 

за обслужване на 

микроверигите 

3. Подпомагане на 

преработвателни 

предприятия, 

обслужващи 

микровериги на 

земеделските 

производители 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

промотиране на местни 

туристически продукти и 

продажба на територията 

9. Подобряване на 

услугите за населението и 

бизнеса  

 

 

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 
29 1561 

Брой проекти, финансирани от СМР  322 12 12  

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
100 

122 172 

 

4. Управление на Местната инициативна група. 

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.  

 

През 2013 година е подменен 60% от персонала на сдружението. 

                                                 
1 Съгласно окончателните резултати от преброяване 2011 на НСИ 

2    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. 
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През месец януари напуска експерт Антонина Георгиева. На нейно място е назначен като 

експерт Христомир Иванов през месец февруари 2013. През месец 2013 напусна експерт 

Антоанета Янева. На нейно място е назначена Дияна Агностева. През месец септември 2013 

напуска техническия асистент Николай Великов. На негово място през съшия месец е 

назначена Мая Димитрова. 

Тези промени, разбира се водят до негативни последствия за капацитета както на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“, така и капацитета на територията. Напуска опитен и обучен персонал, 

което води до неоптимално изразходване на средствата за обучение на персонала. 

 

 

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 

стратегията 

 

Постигнато 

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 

0 425 460 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

100 511 700 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 

0 26 36 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

0 65 % 69 % 
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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 

 

 

26 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  
 

 

122 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране 
 

 

389 

 

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.  

 

 Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

Стратегическата цел на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“: Увеличаване на стойността 

на територията, посредством използване на традициите, природното и културното наследство. 

 Стратегически цели – формулировката по стратегията 

Приоритети на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“: 

1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските 

продукти; 

2. Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на 

природните ресурси; 

3. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост. 

 

 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  

4. 

Оползотворяване 

на пустеещите 

земи чрез 

залесяване 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 
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2. Създаване и/или 

обновяване на 

логистични структури 

за обслужване на 

микроверигите 

3. Подпомагане на 

преработвателни 

предприятия, 

обслужващи 

микровериги на 

земеделските 

производители 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

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 

 

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

за настоящата година 

През 2013 година са публикуване покани за прием на заявления за подпомагане по всички 

мерки от СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. Поканите за прием са съгласно 

предвиденото разпределение на средствата по оси по мерки  и по години на СМР за текущата 

година, както и за неусвоените средства за 2012 година. 

Трябва да отбележим, че съгласно плана е предвидено основна част от бюджета на СМР да 

бъде договорен до края на 2013 година. Забавянето при одобрение за финансиране на СМР от 

страна на ДО с почти една година, както и липсата на средства за дейности за придобиване на 

умения и постигане на обществена активност доведе до по-ниска активност от очакваната. 

Въпреки тези трудности, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ успя да одобри проекти на стойност 

почти 100 % от предвидените средства в СМР.  

 Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 

През 2012 година е завършено класирането на заявленията за подпомагане по първа покана 

за подаване на заявления за подпомагане към СМР на сдружението и през настоящата 

одобрените проекти са внесени в ДФЗ – РА. През настоящата година е извършено класиране 

на заявления за подпомагане по втора покана за подаване на заявления за подпомагане и 

одобрените проекти са внесени в ДФЗ – РА. През 2013 година са отворени още седем приема 

за подаване на заявления за подпомагане (IV, V-223, V-313, V-321, V-322, VI и VII). В края на 
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2013 година одобрените от СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ заявления за подпомагане са на 

стойност 3 028 520,39 лв. или почти 99% от бюджета за средствата по СМР на сдружението. 

 

 и т.7 Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период и проблеми: 

 

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 

 

 

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

ПРСР).  

 

Мярка 121. 

При разработването на СМР на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'' бяха идентифицирани 

инвестиционни намерения от различен мащаб — както за сравнително големи проекти, така и 

за проекти от малък мащаб, предназначени за малки земеделски стопанства. За съжаление, 

икономическата и финансова криза у нас, производна на световната икономическа и 

финансова криза, се задълбочи. От това пострадаха най-вече малките земеделски 

производители — както поради намаляване на доходите и разполагаемите собствени средства 

за инвестиции, така и поради ограничаване на възможностите да ползват заемен капитал 

(ограничаване на достъпа до заемен капитал, но така също и възможностите да обслужват 

лихвите по кредитите).  

Трябва да отчетем недостатъчните дейности по информация и публичност, както и 

недостатъчните обучения за местните актьори и кратките срокове за подготовка на проекти от 

страна на местните актьори. 

В резултат от гореописаните фактори са договорени по-малко на брой проекти на по-

висока средна стойност от планираните, т.е. имаме неизпълнение на изходните индикатори 
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„Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“. 

Изпълнението на тези индикатори е 75% от планираните стойности. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 8 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

6 

Брой 

бенефициент

и, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 8 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

6 

Общ обем на 

публичните 

средства 

лева 355569,89 

 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

355326,35 

Резултат 

Брой 

стопанства 

въвели нов 

продукт или 

техника/техно

логия 

Брой 4 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР, 

Отчети на 

проектите на 

бенефициент

ите 

6 

 

Териториалното разпределение на подпомогнатите проекти трябва да отчетем като 

балансирано – одобрени за подпомагане са проекти на бенефициенти от двете общини. 

Преобладават подпомогнатите юридически лица. Подпомогнати са само едно физическо лице 

и един едноличен търговец. 

Разглеждайки подпомогнатите проекти от гл.т. на техния принос за постигане на 

стратегическата цел на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ Увеличаване на стойността на 

територията, посредством използване на традициите, природното и културното наследство, то 

трябва да отчетем, че резултатите са твърде скромни. Разгледани самостоятелно, 

подпомогнатите проекти носят ниска добавена стойност за територията на МИГ. С 

изключение на един проект за производство на десертно грозде, всички други проекти са 

насочени към интензивно зърно-производство. На проведените информационни срещи по 

населени места бяха заявени инвестиционни намерения с висока добавена стойност (в областта 

на млекопроизводството и месо-производството), но потенциалните кандидати не успяха да ги 

подготвят навреме и не успяха да кандидатстват. Причината за това трябва да се търси на 

първо място в прекалено краткото време, с което те разполагаха за подготовка на проекти. 

Мярка 123. 

От гл.т. на приноса на подпомогнатите проекти за постигане на стратегическата цел на 

СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ Увеличаване на стойността на територията, 
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посредством използване на традициите, природното и културното наследство, то трябва да 

отчетем, че резултатите от прилагането на мярката към момента са отлични. Подкрепените 

предприятия произвеждат продукти с висока добавена стойност и с потенциал за създаване на 

имидж на територията – винопроизводство и производство на млечни продукти. До края на 

периода на изпълнение на СМР ще бъде насърчено сътрудничеството между тях и 

земеделските производители от една страна и между тях и хотелиерите и ресторантьорите от 

друга – в съответствие със стратегическата цел на СМР. В съответствие с логиката на 

планиране на СМР (подпомагане на участници в маркетингови вериги с цел получаване на 

лостов ефект – непряко подпомагане на партньорите на бенефициентите) то доброто 

изпълнение на мярка 123 ще компенсира недоброто изпълнение на мярка 121. 

Трябва да отчетем постигането на заложените изходни индикатори и индикатор за 

продукт на мярката. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 31.12.2013 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансира

ни по 

мярката  

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

2 

Брой 

бенефицие

нти, 

подпомогн

ати по 

мярката 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

2 

Общ 

размер на 

публичнит

е средства 

лева 234699,6 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР 

231812,45 

Резултат 

Брой 

предприят

ия, въвели 

нови 

продукти, 

процеси и 

технологии 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнениет

о на СМР, 

Отчети по 

изпълнениет

о на проекти 

на 

бенефициент

ите 

2 

 

 

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

Мярка 223. 
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При планиране на мярка 223 е допусната грешка, която повлия на устойчивостта на 

подкрепените проекти. Дейностите и разходите по поддържането на новосъздадените горски 

култури по мярка 223 от СМР на сдружението са определени като недопустими, тъй като при 

планирането на мярката погрешно е счетено, че те се явяват недопустими за подпомагане, 

съгласно Наредба 23 на МЗХ. Същевременно, световната финансова и икономическа криза 

оказа негативно влияние върху приходите на общините (очакваните кандидати с проекти по 

мярката) и по този начин бе застрашена устойчивостта на проектите. За преодоляване на 

допусната грешка от страна на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ са приети корективни мерки – 

подадено е заявление за промяна на СМР с цел увеличаване на обхвата на допустимите 

дейности и разходи, така че да бъдат включени като допустими поддържането на 

новосъздадените горски култури. Заявлението е одобрено от УО на ПРСР. 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 223 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по мярката  

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

3 

Брой 

бенефициен

ти, 

подпомогна

ти по 

мярката 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Общ размер 

на 

публичните 

средства 

лева 288973,88 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

275993,60 

Резултат 

Залесена 

площ 

неземеделск

и земи 

ха 50 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР, 

Отчети по 

изпълнението 

на проекти на 

бенефициенти

те 

207,761 

208,00 

52 

 

46,48 ха общо 

Изпълнение 

на 92,96 % 

 

Трябва да отчетем, че не е изпълнен индикатора за резултат „Залесена площ 

неземеделски земи“ с повече от 7% (3,52 ха). Това се дължи на пренасочването на средства от 

изпълнение на залесяването към средства за поддържането на новосъздадените горски 

култури, докато при планирането не бяха предвидени средства за поддръжка, както бе 

обяснено по-горе. 

Трябва да отчетем, също така, неизпълнението на индикатора „Брой проекти, финансирани по 

мярката” (финансирани 3 проекта, вместо планираните 2). 

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

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  
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Мярка 311. 

Прави впечатление лошото изпълнение на изходните индикатори „Брой проекти, 

финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ (постигнато 50% 

изпълнение спрямо планираното). 

Спецификата на мярка 311 изисква голяма промяна на мисленето на земеделските 

производители. Мярка 311 е насочена към увеличаване на доходите на земеделските 

производители, така че да останат в основния си бизнес (селското стопанство). Мярката 

изисква земеделските производители да погледнат на своите умения (занаятчийски) като 

възможност за допълнително печелене на доходи или на своите стопанства като ресурс извън 

простото производство на земеделска продукция и да монетаризират тези свои умения / 

ресурс. 

Кандидатите и подпомогнатите бенефициенти са двама. Слабият интерес към мярката, 

според нас, се дължи на липсата на информационна кампания и обучения за земеделски 

производители, причинени от липсата на средства през 2012 и 2013 година. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 4 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 4 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Общ размер на 

публичните 

средства 

лева 136908,10 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

136853,30 

 

Мярка 312. 

При изпълнението на мярка 312 не са постигнати изходните индикатори „Брой проекти, 

финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ (70% 

изпълнение). Подобно на мярка 121, причините за неизпълнението следва да се търсят най-

вече в кратките срокове за подготовка на проектите на потенциалните кандидати и влиянието 

на световната финансова и икономическа криза, която засяга най-силно най-уязвимите 

производители – микро-предприятията. Въпреки това, индикаторът за резултат „Общ брой на 

създадените работни места“ е преизпълнен с 10 %  – в резултат от изпълнението на проектите 

ще бъдат създадени 11 работни места при планирани 10. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 
Брой 

проекти, 

Брой 10 Годишни 

отчети за 

7 
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финансиран

и по мярката  

изпълнението 

на СМР 

Брой 

бенефициен

ти, 

подпомогна

ти по 

мярката 

Брой 10 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

7 

Общ обем 

на 

публичните 

средства 

лева 1163718,85 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1155524,82 

Резултат 

Общ брой 

на 

създадените 

работни 

места 

Брой 10 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР, 

Отчети по 

изпълнението 

на проекти на 

бенефициентит

е 

11 

 

Следва да отчетем доброто териториално разпределение на подпомогнатите проекти – 

подпомогнати са проекти на кандидати и от двете общини от територията на сдружението. 

Като положителен резултат отчитаме разнообразието на подпомогнатите инициативи – две 

къщи за гости (по една в двете общини), един проект за конен туризъм, един проект за спортен 

туризъм, един проект за изделия и сувенири от дърво, един проект за разтрошаване на 

стъклени отпадъци и използването им в строителството, както и един проект за 

туроператорска и турагентска фирма. 

Мярка 313. 

Неизпълнението на индикатора „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ сочи 

за небалансираното изпълнение на мярка 313. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по мярката  

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициен

ти, 

подпомогна

ти по 

мярката 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1 

Общ обем лева 391166 Годишни 391128,35 
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на 

инвестициит

е 

 отчети за 

изпълнението 

на СМР 

Общ брой 

на 

създадените 

работни 

места 

Брой 4 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

 

Само единият от партньорите - общини подготви проекти в изпълнение на мярката. 

Въпреки този недостатък, предвид характера на инвестицията (център за изложение на всички 

производители от територията на двете общини в състава на сдружението), можем да 

предполагаме, че приносът на изпълнението на мярката към общата цел на СМР ще бъде 

според планираното. 

Мярка 321. 

Неизпълнението на изходните индикатори по мярка 321 „Брой проекти, финансирани 

по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ показва както небалансирано 

териториално изпълнение и принос към стратегическата цел на СМР на „СНЦ МИГ Девня – 

Аксаково“, който се различава от планирания. 

Причината за лошото изпълнение на дейността се дължи на грешки при планирането на 

мярката. Нашата грешка при планиране на мярка 321 се състоеше в това, че не бе отчетено, че 

всички народни читалища (НЧ) от територията на сдружението ползват сгради, които са 

публична общинска собственост. За реализирането на техните инвестиционни намерения бе 

необходимо получаване на разрешение за строеж. В случай, че кандидат е НЧ, то преди 

получаването на разрешение за строеж трябва да бъде учредено право на строеж на НЧ, което 

не е възможно да стане, при условие, че сградата е публична собственост. Затова СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ заяви промяна в СМР относно разширяване на обхвата на допустимите 

кандидати с цел общините от територията да кандидатстват с проекти за инвестиции в НЧ. С 

оглед приближаващият краен срок за договориране на средствата по СМР и липсата на отговор 

от УО, сдружението проведе консултации със заинтересованите страни (общински власти и 

НЧ). Изходът, който предложи сдружението е общинските власти да преобразуват сгради на 

НЧ от публична в частна общинска собственост. Разбираема е неохотата на общинските власти 

към такива действия, защото създават риск пред опазването на обществения интерес. 

Проявявайки разбиране, ОбС Аксаково прие компромисно решение да преобразува от 

публична в частна собственост сградата на едно НЧ и впоследствие разреши да бъде учредено 

право на строеж в негова полза. Това осигури договарянето на средствата по мярката, макар и 

на цената на това, че целевите стойности на индикаторите „Брой проекти, финансирани по 

мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ няма да бъдат постигнати. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансиран

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

1 
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и по мярката  на СМР 

Брой 

бенефициен

ти, 

подпомогна

ти по 

мярката 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1 

Общ обем 

на 

инвестициит

е 

лева 97791,5 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

97791,50 

 

Изводът е че изпълнението на мярката не е осъществено спрямо планираното, то СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ предприе необходимите действия за намаляване на неизпълнението 

и дори ако УО бе отговорил в срок на заявената промяна, то мярката щеше да бъде изпълнена 

спрямо планираното. 

Мярка 322. 

Изпълнението на мярка 322 притежава сходства с изпълнението на мярка 313. 

Неизпълнението на индикатора „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ сочи за 

небалансираното изпълнение на мярка 322. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 

31.12.2013 

Изходен 

Брой 

проекти, 

финансиран

и по мярката  

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициен

ти, 

подпомогна

ти по 

мярката 

Брой 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1 

Брой на 

селата, 

където се 

изпълняват 

дейностите  

 2 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

2 

Общ обем 

на 

инвестициит

е 

лева 391166 

 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

384090,02 

Резултат 

Население в 

селските 

райони, 

което се 

брой 500 Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

21848 
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ползва от 

подобрената 

среда 

 

Само единият от партньорите - общини подготви проекти в изпълнение на мярката. 

Въпреки този недостатък, предвид характера на инвестициите (ремонтиране на сграда с местно 

културно значение и обновяване на площад в гр. Аксаково), можем да предполагаме, че 

приносът на изпълнението на мярката към общата цел на СМР ще бъде в значителна степен 

според планираното. 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

Мярка 421. 

При подаването на заявлението за одобрение на местна инициативна група за 

финансиране по Ос 4 "ЛИДЕР" през 2010 година, съгласно тогавашните текстове на Наредба 

23 се допускаше включване на мярка 421 към СМР на МИГ. При сключването на договора за 

финансиране на СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, поради промяна в Наредба 23, мярка 

421 е изключена от обхвата на одобрената СМР.  

Първоначално, при разработването на СМР е предвидено да бъдат разработени и 

изпълнени два проекта по мярка 421 – един за транснационално и един за междутериториално 

сътрудничество. Впоследствие, след приемането на Наредба 14 от 11.09.2012 на МЗХ 

осъзнахме големите възможности за развитие на територията, които предоставя мярка 421. 

Плановете на сдружението са променени с цел да се възползва максимално от предоставената 

възможност. 

Предвидено е да бъде разработен и изпълнен проект за подготвителна техническа 

помощ за транснационално сътрудничество с партньорска местна инициативна група от 

Италия. Предвидено е да бъдат изследвани възможностите за бизнес и след тяхната 

идентификация да бъде разработен и изпълнен проект за  изпълнение на съвместни действия. 

През декември 2012 СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ подаде заявление за подпомагане за 

проект за техническа помощ „Добавяне на стойност към територията“ на стойност 48834 лв. 

До момента ДО не се е произнесъл по подаденото заявление. Поради неизпълнението на 

проекта за подготвителна помощ, сдружението няма възможност да разработи проект за 

изпълнение на съвместни действия. 

 Проблеми.  

 

Описани са в т.6 за всяка мярка поотделно. 

 

 Информиране. 

За популяризиране, информиране и публичност: 

а) създаване и поддръжка на интернет страница; 

б) публикации, печат в т.ч. издаване на списание, публикации в местни и 

регионални медии относно резултати от дейността и постиженията на МИГ, на реклами за 

дейността, покани за организирани събития; 
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в) издаване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, 

материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ; 

г) реализиране на радиопредавания, телевизионни предавания и реклами; 

д) преводи; 

е)  изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на СМР; 

ж) други дейности за популяризиране, информиране и публичност; 

През първото шестмесечие на 2013 г. е проведена обществена поръчка за избор на 

изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: „Популяризиране, информиране 

и публичност в подкрепа на прилагането на Стратегията за местно развитие на СНЦ 

„МИГ Девня –Аксаково“. В изпълнение на поръчката са извършени следните дейности: 

 Обновена и поддържана интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на 

български и английски език. Това включваше обновяване на структурата чрез добавяне 

на нови менюта, съдържание, поддръжка и ъпдейт, както и актуализиране на базата на 

системата за управление на съдържанието (т.нар. динамичен сайт). 

 Изработен е 15-минутен рекламен за популяризиране дейността на сдружението и 

добри практики реализирани на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в т.ч. и 

с кадри от учебното посещението на територията на партньорската МИГ „Л'Алтра 

Романя“, Италия. Филмът бе тиражиран върху сто диска, стандарт дефинишън /SD 50i/. 

Бе опакован в опаковка crystal clear box и обложка изработена специално за случая. 

Филмът бе излъчен по регионалната кабелна телевизия на гр. Девня през месец 

декември, 2013. 

 Изработени са визитки за екипа на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ /6 различни модела - 

Вид материал: 300 гр. двустранен хром мат, размери 8,5х5,5см., цветност 4+0 цвята. 

Дизайнерски проект – индивидуален по изискване на клиента/ - общо 2600 бр. 

 Изработени са рекламни папки на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ /Размер - А4, Вид: 

материал – картон 350 гр., ламинат. цветност 4+0. Сгъваем вътрешен джоб и място за 

визитка. Предпечат и дизайн – съгласувани с възложителя./ - 1000 бр. 

 Реализирани тематични информационни радиопредавания с продължителност 10 

минути по Радио Варна (БНР). Аудиторията бе запозната с дейността на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“, както и с възможностите за кандидатстване за безвъзмездна 

финансова помощ. Радиопредаванията бяха излъчени на 31.07.13, 30.08.13, 30.09.13, 

28.10.2013, 29.11.2013 и 16.12.2013. 

 Подготовка и изработване на информационен бюлетин /Издания - 6 бр.; Тираж за 1 

издание - 300 бр.; Материал: хартия 90 гр. хром гланц; Вид: формат А4, офсетова 

хартия, цветност 4+4, 8 стр. Съдържанието ще бъде подготвено от Изпълнителя и 

съгласувано с екипа. Изпълнителят трябва да извърши необходимата предпечатна 

подготовка./ - 1800 бр. 

 Изготвени и излъчени 65 рекламни радиосъобщения с продължителност 15 сек. в 

ефира на Радио Варна, чрез които местните лидери и бенефициентите по проекти 

към СМР на сдружението бяха поканени на обучения. 

 Публикувани две обяви в ежедневници, покриващи територията на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ – във в-к Народно дело и в-к Черно море на 06.12.2013, с които 

бяха поканени на обучение местните лидери и бенефициенти от територията. 
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 Подготвени и отпечатани 5 тематични публикации във в-к Народно дело, в които бе 

представена информация за СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и възможностите за 

получаване на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР. Публикациите бяха 

реализирани през месеците юли, септември, октомври, ноември и декември, 2013 

година. 

 Изготвени и излъчени два телевизионен репортажа за отразяване дейността на 

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ в СМИ на „Медийна група Черно море“ ЕООД – 

на 18.10.2013 и на 21.11.2013 

 Изработени и брандирани рекламни материали /химикали, тефтери, календари и др./ на 

„МИГ Девня – Аксаково“ /тефтер: Вид: печат (1 цвят) на  логото на МИГ „Девня – 

Аксаково“, ЕС, национален флаг на РБ,  ПРСР и ЛИДЕР. Спецификация: формат на 

бележника А5, твърда корица, датиран на всяка страница, справочник на български 

език – 100 бр.; химикал - Материал – пластмаса, вид: ситопечат (1 цвят) на  логото на 

МИГ „Девня – Аксаково – 100 бр.; настолен календар (тип планер) - корици – 400 

гр./м2 с размери: първа корица - 410/290 мм, втора корица – 410/340 мм., книжно тяло 

52 листа, 70гр./кв.м. офсет; размер - 410/290мм., рекламна площ: - размер: 410/50мм., 

цветове: 1 основен цвят + втори цвят по избор на възложителя, вид: ситопечат (1 цвят) 

на  логото на МИГ „Девня – Аксаково“; Кутия за визитки (визитник): материал – кожа 

и метал, печат: ситопечат (1 цвят) на  логото на „МИГ Девня – Аксаково“ – 30 бр. 

 Преведени 93 стр. писмени материали за нуждите на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

 Изработени и отпечатани 5000 информационни флаера на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“ /Вид: формат А6, хартия 130 гр., двустранен хром-гланц, 4+4 цвята/. 

 Изработени и отпечатани 4000 информационни дипляни за нуждите на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково“ /Вид: формат А4, хартия 130 гр., двустранен хром-гланц, 4+4 цвята/. 

 

9. Планирани дейности.  
От 01.01.2013 г. до 30.06.2013 година екипът на МИГ „Девня-Аксаково“ извърши следните 

дейности във връзка с популяризиране, информация и публичност на СМР: 

Организиране и провеждане на информационни срещи по отворените мерки за набиране на 

проекти от СМР  във  всяко населено място от територията на Община Девня и Община 

Аксаково, както следва: 

 

 м. януари 2013 год. 

Долище, Яребична - 22.01.2013 г. 

Орешак - 23.01.2013 г. 

Осеново – 28.01.2013 г. 

 

 м. март 2013 год. 

Падина – 06.03.2012 

 

 м. април 2013 год. 

Слънчево, Припек – 05.04.2013г. 

Игнатиево, Доброглед – 08.04.2013г. 

Аксаково – 10.04.2013г. 

Изворско, Зорница – 12.04.2013г. 

Новаково, Крумово – 17.04.2013г. 

Ботево, Радево – 19.04.2013г. 
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Въглен, Яребична – 22.04.2013г. 

Кипра, Повеляново, Падина – 24.04.2013г. 

Водица, Л.Каравелово – 26.04.2013г. 

Кичево, Куманово – 29.04.2013г. 

Орешак, Долище – 30.04.2013г. 

 

 м. май 2013 год. 

Генерал Кантарджиево –  07.05.2013г. 

Осеново, Климентово    –  08.05.2013г.  

 

Организиране и провеждане на информационни дни  преди отваряне на четвърта покана за 

кандидатстване по мерките от СМР  в  двата общински центъра - Девня и  Аксаково, както 

следва: 

 

- Община Аксаково –  10.04.2013 год.,  

- Община Девня        – 15.04.2013 год. 

-  

Oт 01.07.2013 г. до 31.12.2013 г. екипът на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ извърши следните 

дейности във връзка с популяризиране, информация и публичност на СМР: 

Организиране и провеждане на информационни дни  при отваряне на четвърта, пета, 

шеста, седма покани за кандидатстване по мерките от СМР  в  двата общински центъра - Девня 

и  Аксаково, както следва: 

 

- Община Аксаково –  08.07.2013 год., 10.09.2013 г.;  

- Община Девня        –  05.07.2013 год., 10.09.2013 г. 

 

 За обучение на екипа, ангажиран в прилагането на  стратегията за местно развитие; 

През първото шестмесечие на 2013 г. бе проведена обществена поръчка за избор на 

изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: „Организиране и провеждане на 

обучения на екипа и на Управителния съвет, ангажирани в прилагането на  Стратегията 

за местно развитие на  СНЦ „МИГ  Девня – Аксаково“, организиране и провеждане на 

обучения на местни лидери, и организиране и провеждане на посещение в страна член на 

Европейския съюз (ЕС), с цел придобиване на умения и обмяна на опит“. Поръчката бе 

изпълнена през второто шестмесечие на годината. Обособена позиция 1: Организиране и 

провеждане  на три двудневни обучения за повишаване на капацитета  на екипа и на 

Управителния съвет (УС), ангажирани в прилагането на Стратегията за местно развитие на 

СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ и обособена позиция 3: Организиране и провеждане на 

посещение от 14 лица (от екипа и Управителния съвет) в страна член на ЕС, с цел придобиване 

на умения и обмяна на опит бяха предвидени за увеличаване на капацитета на екипа, 

ангажиран в прилагането на СМР, а обособена позиция 2: Организиране и провеждане  на 

шест еднодневни обучения за местни лидери за повишаване на обществената активност на 

територията  на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ бе предвидена за увеличаване на капацитета на 

местните лидери и ще бъде описана по-подробно в т.1.1.5. В изпълнение на дейностите бяха 

проведени следните обучения: 

1. Организиране и провеждане на  двудневно обучение за повишаване на капацитета на 

персонала и членовете на УС за придобиване на умения на тема: „Видове  процедури и 

документации по ЗОП. Принципи и правила при изготвяне на документации по 

ЗОП за СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ – (уъркшоп). Обучението бе проведено на 12-

13.12.2013 в хотел „Черно море“, гр.Варна. Бяха обучени 14 лица – персонала на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ и членовете на УС на сдружението. 
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2. Организиране и провеждане на двудневно обучение на екипа на СНЦ „МИГ Девня-

Аксаково“, ангажиран в прилагането на СМР на тема: „Изготвяне на бизнес план по 

мерките от одобрената СМР". Обучението бе проведено на 20-21.11.2013 в хотел 

„Черно море“, гр.Варна. Бяха обучени 5 лица – персонала на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково“. 

3. Организиране и провеждане на двудневно обучение на екипа на СНЦ „МИГ Девня – 

Аксаково “, ангажиран с прилагането на СМР на тема: „Обучение за отчитане 

изпълнението  и мониторинг на проекти на одобрените бенефициенти“. 

Обучението бе проведено на 13-14.12.2013 в хотел „Черно море“, гр.Варна. Бяха 

обучени 5 лица – персонала на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

4. Организиране и цялостна логистика на четиридневно посещение в страна членка на ЕС 

за обмяна на опит с цел придобиване на умения на 14 лица. Обучението бе проведено 

на 29.11-02.12.2013 на територията на МИГ „Л‘Алтра Романя“, регион Емилия Романя, 

Италия. Присъстваха персоналът на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и членовете на УС 

на сдружението. 

 

През първото шестмесечие на 2013 г. бе проведена обществена поръчка за избор на 

изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: „Организиране и провеждане на 

обучения на екипа и на Управителния съвет, ангажирани в прилагането на  Стратегията 

за местно развитие на  СНЦ „МИГ  Девня – Аксаково“, организиране и провеждане на 

обучения на местни лидери, и организиране и провеждане на посещение в страна член на 

Европейския съюз (ЕС), с цел придобиване на умения и обмяна на опит“. Поръчката бе 

изпълнена през второто шестмесечие на годината. Обособена позиция 2: Организиране и 

провеждане  на шест еднодневни обучения за местни лидери за повишаване на обществената 

активност на територията  на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ бе предвидена за увеличаване на 

капацитета на местните лидери, а обособена позиция 1 и обособена позиция 3 бяха предвидени 

за увеличаване на капацитета на екипа, ангажиран в прилагането на СМР и са описани по-

подробно в т.1.1.3. В изпълнение на дейността бяха проведени следните обучения: 

- Организиране и провеждане на две еднодневни обучения на местни лидери на тема: 

„Разработване на проект и бизнес план по мерките от СМР". Двете обученията 

бяха проведени във всеки от общинските центрове от територията – в заседателната 

зала в сградата на община Девня и в заседателната зала в сградата на община Аксаково. 

Бяха обучени общо 30 местни лидери – 15 в община Девня и 15 в община Аксаково. 

Обученията бяха проведени на 15.11.2013. 

- Организиране и провеждане на две еднодневни обучения за местни лидери на тема: 

„Повишаване на обществената активност на територията и изграждане на 

партньорски мрежи“. Двете обученията бяха проведени във всеки от общинските 

центрове от територията – в заседателната зала в сградата на община Девня и в 

заседателната зала в сградата на община Аксаково. Бяха обучени общо 40 местни 

лидери – 20 в община Девня и 20 в община Аксаково. Обученията бяха проведени на 

11.12.2013. 

- Организиране и провеждане на две еднодневни обучения  на  местни лидери на тема: 

„Изпълнение и отчитане на проекти на одобрените бенефициенти". Двете 

обученията бяха проведени във всеки от общинските центрове от територията – в 

заседателната зала в сградата на община Девня и в заседателната зала в сградата на 

община Аксаково. Бяха обучени общо 40 местни лидери – 20 в община Девня и 20 в 

община Аксаково. Обученията бяха проведени на 22.12.2013. 

 

10. Финансово изпълнение на СМР  
 

Таблица 4 
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Код на 

мярката  
Име на мярката 

За периода на доклада 2013 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) 

6 421729,40 1 48272,95 3 213682,35 0 0,00 

121 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

3 

141644,00 

0 

0,00 

3 

213682,35 

0 0,00 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти 

3 

280085,40 

1 

48272,95 

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) 

3 275993,60 0 0,00 3 275993,60 0 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

3 

275993,60 

0 

0,00 

3 

275993,60 

0 0,00 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

17 2393857,79 8 1225789,55 5 938944,13 0 0,00 

311 

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

2 

136853,30 

0 

0,00 

0 

0,00 

0 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

7 

1146567,08 

4 

753732,89 

3 

584566,22 

0 0,00 

313 

Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

3 

549954,79 

1 

158826,44 

1 

165928,84 

0 0,00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

2 

195291,50 

1 

97500,00 

0 

0,00 

0 0,00 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените места 

3 

365191,12 

2 

215730,22 

1 

188449,07 

0 0,00 

ОБЩО: 26 3091580,79 9 1274062,50 11 1428620,08 0 0,00 
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Таблица 5 

 

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) 

9 635411,75 1 48272,95 3 213682,35 0 0,00 

121 

Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

6 

355326,35 

0 0,00 3 213682,35 0 0,00 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски продукти 

3 

280085,40 

1 48272,95 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) 

3 275993,60 0 0,00 3 275993,60 0 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

3 

275993,60 

0 0,00 3 275993,60 0 0,00 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на 

ПРСР) 

24 3536253,04 10 1370865,05 5 938944,13 0 0,00 

311 

Разнообразяване 

към неземеделски 

дейности 

2 136853,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

12 1956833,21 5 801308,39 3 584566,22 0 0,00 

313 

Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

3 549954,79 1 158826,44 1 165928,84 0 0,00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

3 292791,50 2 195000,00 0 0,00 0 0,00 

322 Обновяване и 4 599820,24 2 215730,22 1 188449,07 0 0,00 
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развитие на 

населените места 

ОБЩО: 36 4447658,39 11 1419138,00 11 1428620,08 0 0,00 

 

 

 

 

Таблица 6  

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

мярка от СМР 

Код на 

мяркат

а 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициен

та 

Общ 

размер на 

разходите, 

за които се 

кандидатст

ва със 

заявлениет

о за 

подпомага

не, лв. 

Одобрена 

сума 

(общо 

допустими 

разходи по 

проекта), 

лв. 

Процен

т на 

субсиди

ята по 

проекта, 

% 

Одобрен 

размер 

на 

субсидия

та, лв. 

Размер на 

изплатени

те от РА 

средства, 

лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 

Модернизиране 

на 

земеделските 

стопанства 

ЗК 

"Съединени

е" 

258325,46 258325,46 40 103330,18 0,00 

121 

Модернизиране 

на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ 

"Валтамар - 

Васил 

Василев" 

252810,41 252810,41 40 101124,17 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Трейдсток" 

ООД 
303730,00 303730,00 70 212611,00 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕT "Вая 

турс - 

Станимира 

Янчева" 

379360,00 372078,00 70 260454,60 0,00 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Аксаково 
234629,12 188449,07 100 188449,07 0,00 

121 

Модернизиране 

на 

земеделските 

стопанства 

ЗК "Бъдеще" 23070,00 23070,00 40 9228,00 0,00 
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312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Къща за 

гости 

"Марциана"" 

ЕООД 

388733,80 384319,71 70 269023,78 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Ню Травел 

Тур" ООД 
29430,36 29430,36 70 20601,25 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ"Георги 

Георгиев-

Финпро" 

72854,67 72854,67 70 50998,27 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ET 

"Аврамова - 

Марияна 

Аврамова" 

390161,93 390161,93 70 273113,35 0,00 

313 

Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

Община 

Аксаково 
202992,02 165928,84 100 165928,84 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Ат спорт" 

ООД 
98175,10 98175,10 70 68722,57 0,00 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Винарска 

изба-Варна" 

ЕООД 

287860,59 287860,59 54,5 157006,90 0,00 

121 

Модернезиране 

на 

земеделските 

стопанства 

ЕТ''Боян 

Ангелов 

Бончев 

265990,00 265990,00 40 106396,00 0,00 

311 

Разнообразяван

е към 

неземеделски 

дейности 

"Аси 10" 

ЕООД 
97752,36 97752,36 70 68426,65 0,00 

311 

Разнообразяван

е към 

неземеделски 

дейности 

ЕТ"Антолин

а-Цветелина 

Георгиева" 

97752,36 97752,36 70 68426,65 0,00 

321 

Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

НЧ 

"Самообразо

вание 2006" 

97791,50 97791,50 100 97791,50 0,00 
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райони 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

Община 

Девня 
129920,16 129920,16 100 129920,15 0,00 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Аксаково 
195640,95 195640,95 100 195640,95 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

Община 

Аксаково 
124206,10 113140,96 100 113140,96 0,00 

121 

Модернезиране 

на 

земеделските 

стопанства 

"Желев 

Агро" ЕООД 
59900,00 59900,00 40 23960,00 0,00 

121 

Модернезиране 

на 

земеделските 

стопанства 

Мартин 

Илиев 

Иванов 

28220,00 28220,00 40 11288,00 0,00 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Хранинвест

" ЕООД 
125673,32 125673,32 60 74805,55 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

Община 

Аксаково 
36288,40 32932,49 100 32932,49 0,00 

313 

Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

 Община 

Аксаково 
225199,51 225199,51 100 225199,51 0,00 

ОБЩО:  4406468,12 4297107,75   
3028520,3

9 
0,00 

 

 

Таблица 7  

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

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 
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Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефицие

нта 

Размер на 

разходите, 

за които 

кандидатств

а 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 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ET "Георги 

Георгиев - 

Финпро" 

67965,00 оттеглено 
Оттеглено от 

бенефициента  

321 

Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

райони 

Община 

Девня 
97500,00 отхвърлено 

Отхвърлено от КИП 

на етап 

допустимост. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

Трушеви 

ЕООД 
377614,26 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс 

за периода на 

прием. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Сатурни" 

ЕООД 
338501,48 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс 

за периода на 

прием. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ 

"Стрелиция 

- Реджина" 

186614,07 отхвърлено 

Отхвърлено от КИП 

на етап 

допустимост. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"АТ 

СПОРТ" 

ООД 

174031,46 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс 

за периода на 

прием. 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Винарска 

изба - 

Варна" 

ЕООД 

80454,92 оттеглено 
Оттеглено от 

бенефициента  

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Девня 
85284,27 анулирано 

Прекратена 

процедура V-322 
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313 

Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

Община 

Девня 
158826,44 анулирано Прекратена 

процедура V-313 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Аксаково 
130445,95 анулирано 

Прекратена 

процедура V-322 

321 

Основни 

услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските 

райони 

НЧ 

"Просвета-

1900", гр. 

Девня 

97500,00 отхвърлено 

Отхвърлено от КИП 

на етап 

допустимост. 

    ОБЩО: 1794737,85     

 

 

 

*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. 
Съгласно разписаните правила и процедури по СМР на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ : 

Оценка от външни експерти, по желание, външен счетоводен одит, ако е 

необходимо: 

В годината на приключване на СМР, МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО ще възложи на 

външни независими експерти изготвянето на оценка за прилагането на стратегията. Оценката 

ще бъде извършена и представена пред УО на ПРСР до края на месец септември 2015г. 

Оценката ще включва постигнатите стойности на индикаторите за продукт, резултат и 

въздействие, както и за бюджетните параметри на стратегията. 

Съгласно Устава на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, ежегодно ще бъде извършван счетоводен 

одит на сдружението. Предвижда се също така да бъде извършен цялостен счетоводен одит от 

независим експерт счетоводител при отчитане на цялостното изпълнение на Стратегията за 

местно развитие. Одитът ще бъде представен на УО на ПРСР до края на месец септември 

2015г. заедно с оценката на стратегията. Освен това ,както всяка година ,така и през 2013 СНЦ 

МИГ Девня-Аксаково назначи външен годишен счетоводен одит. Прилагаме доклад на 

одитора за 2013г. 

 Процедури за Годишните доклади за напредъка: 

Процедурата за годишния доклад за напредъка е описана в Процедурния наръчник – Обща 

процедура 08 „Отчет на СМР”. 

Процедура за обновяване на стратегията 

По процедурен наръчник: 

1. Обхват на Процедурата за обновяване на стратегията 

1.1. Обхвата на Процедурата за обновяване на СМР включва финансовите параметри на 

стратегията за местно развитие на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, Процедурния наръчник и 

процедурите включени в него. 

1.2. „Финансови параметри на стратегията за местно развитие” са: минимален и максимален 

размер на общия публичен принос за целия период на действие на стратегията, както и 

определените размери на финансовата помощ по години, по оси и по мерки.   

1.3. Процедурата за обновяване на стратегията се извършва, също така и при промяна на 

приложимото законодателство. 
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2. Ред за обновяване на стратегията за местно развитие. 

2.1. Промяна във финансовите параметри на стратегията. 

2.1.1. При  договаряне на целия бюджет на стратегията за местно развитие преди края на 2013 

година, председателят на УС на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО внася мотивирано предложение 

пред общото събрание на сдружението за кандидатстване за допълнително финансиране на 

СМР. След вземане на решение на ОС на сдружението, председателят на УС на МИГ ДЕВНЯ 

АКСАКОВО внася пред УО на ПРСР мотивирано искане за увеличаване на финансовата 

помощ по реда на чл.22 от Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ. 

2.1.2. При  договаряне на целия бюджет на определени мерки от стратегията за местно 

развитие и наличие на неусвоени средства по други мерки, председателя на УС на МИГ 

ДЕВНЯ – АКСАКОВО внася мотивирано предложение пред общото събрание на сдружението 

за промяна на разпределението на бюджета на стратегията по оси и мерки. След вземане на 

решение на ОС на сдружението, председателят на УС на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО внася 

пред УО на ПРСР мотивирано искане за съответната промяна на финансовите параметри на 

СМР по реда на чл.22 от Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ. 

2.1.3. При отказ на общото събрание на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО да одобри внесените от 

председателя на УС промени във финансовите параметри, председателят на УС на 

сдружението не внася заявление за промяна на стратегията пред УО на ПРСР. 

2.1.4. При промяна на приложимото национално и общностно законодателство, председателят 

на УС на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО извършва необходимите промени в СМР след 

консултации с УО на ПРСР. 

2.2. Промяна в Процедурния наръчник и включените в него процедури. 

2.2.1. При подписване на тристранен договор за финансиране на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

с МЗХ и РА, към процедурния наръчник ще бъдат добавени формулярите и образците на 

документите. 

2.2.2. Следваща промяна ще бъде допустима, когато практиката при прилагане на процедурите 

покаже, че съществуват по-ефикасни и/или ефективни действия за изпълнение на 

задълженията на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО по чл.23, ал.2 от НАРЕДБА № 23 ОТ 18 

ДЕКЕМВРИ 2009 на МЗХ. 

2.2.3. В случаите по т.2.2.2., председателят на УС на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО внася пред УО 

на ПРСР мотивирано искане за съответната промяна на Процедурния наръчник на СМР по 

реда на чл.22 от Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ. 

2.2.4. При промяна на приложимото национално и общностно законодателство, председателят 

на УС на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО извършва необходимите промени в Процедурния 

наръчник на СМР след консултации с УО на ПРСР. 

 През 2013 СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ : 

-подава заявление за изменение на СМР в частта си допустимост на дейности и 

кандидати и получи одобрение и подписа анекс; 

- подава заявление за промяна на индикатори, по което няма отговор от МЗХ; 

-До месец октомври 2013г СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ прие, класира и оцени 36 

заявление за кандидатстване и одобри 25 от тях. С това изчерпи целия финансов ресурс и 

изпълни на 100% СМР. Но поради забава от страна на ДФЗ относно сключване на 

тристранните договори Сдружението не може да заяви кандидатстване за допълнително 

финансиране съгласно т.2.1.1. 

 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).    
Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   

 

13. Приложения  
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Дата: 13.01.2014. 

Свилен Шитов 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

Подпис и печат на МИГ 

 


