
                                               
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

      СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

ГРУПА „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“ 

 

Местна инициативна група МИГ „Девня - Аксаково“ представя за обществено обсъждане 
проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) 
на МИГ „Девня - Аксаково“ за периода 2014 –2020 г. 

Основание за изменение на Стратегия за ВОМР: Единадесето изменение на Програмата 
за развитие на селските райони 2014 – 2020г., за което сме надлежно уведомени с 
писмо изх. № 91-232/08.04.2021 г. на РУО на ПРСР. Допълнителните средства се 
предоставят във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за определяне на някои преходни 
разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието 
(ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 
1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането през 2021 
г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 
разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г. 

Това изменение предвижда предоставянето на допълнителен финансов ресурс от 
799000,00 лева за мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ и 114000,00 лева за мярка 19.4 "Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие". 
Допълнителните средства ще се използват през преходния период 2021 – 2022 г. 
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията за ВОМР, в 
рамките на изменението, е до юни 2025 година. 

Предвид предоставената възможност СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ предлага да бъдат 
извършени промени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие като 
следва: 

I. Изменение във връзка с предоставената възможност след Единадесетото изменение 
на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020г. 

II. Изменение във връзка а изпълнението на одобрената Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ и възникнали проблеми при 
изпълнението на някои от заложените мерки. 

След извършен преглед на проведените процедури и усвоените средства от бюджета 
на съответните мерки се установи следното: 



 

Анализа на изпълнението на СВОМР показва интерес на бенефициентите от бизнеса, 

насочен преди всичко към мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности“. Въпреки високия бюджет по мярката – 750 000,00 лева, още в рамките на 

първия прием, осъществен с два крайни срока, бюджета е усвоен. 

Изключително висок е интереса към публичните мерки. Бюджета по всички публични 

мерки е заявен с постъпили проектни предложения още на първи прием. 

Видимо лошото състояние на публичната инфраструктура на територията на МИГ 

„Девня – Аксаково“, установено и с анализа при подготовката на СВОМР дава основание 

за нейното приоритизиране при разпределяне на допълнителните средства, 

предоставяни с Единадесетото изменение на Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г., както и за сметка на неусвоени или остатъчни средства от 

изпълнявания към момента бюджет. 

Във връзка с изложеното до тук и в изпълнение на приоритетите заложени в 

одобрената Стратегията за ВОМР МИГ „Девня – Аксаково“ предлага да бъдат извършени 

следните изменения и допълнения: 

1. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумата по бюджета за мярка 6.4 

Приоритети Мерки

Бюджет 

съгласно 

одобрена 

СВОМР         

/лв/

Одобрена от 

МИГ БФП      

/лв/

Сключени 

договори за 

БФП с ДФЗ    

/лв/

Остатък       

/лв/

Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски 

стопанства
453000,00 231134,98 146139,99 306860,01

Мярка 4.2 Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти

300000,00 0,00 0,00 300000,00

Мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа 

за неземеделски дейности
750000,00 749893,24 30453,75 106,76

1503000,00 981028,22 176593,74 606966,77

Мярка 7.5 Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура

170000,00 169970,81 141642,36 28357,64

Мярка 7.6 Проучвания и 

инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и 

природното наследство на селата

100000,00 0,00 0,00 100000,00

Мярка 8.1 Залесяване и поддръжка 70000,00 0,00 0,00 70000,00

340000,00 169970,81 141642,36 198357,64

Мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура

780000,00 780000,00 512387,05 267612,95

Мярка 3.1.1 Изграждане на ИКТ 

инфраструктура в общинските 

административните сгради

310000,00 309984,18 284150,85 25849,15

1090000,00 1089984,18 796537,90 293462,10

Общо за Приоритет 1:

Общо за Приоритет 2:

Приоритет 1 Повишаване 

на конкурентоспособността 

на местната икономика и 

въз-можностите за 

създаване на местен 

бизнес.

Приоритет 2 Насърчаване 

на интегрирано 

териториално развитие и 

опазване на околната среда 

чрез повишаване на 

ресурсната ефективност

Приоритет 3 Насърчаване 

на социалното 

приобщаване , намаляване 

на бедността и по-

добряване жизнената и 

бизнес средата

Общо за приоритет 3:



„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се завишава от 
750 000.00 лева на 1 035 000.00 лева. 

2. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумата по бюджета за мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ се завишава от 
780 000.00 лева на 1 507 406.79 лева. 

3. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумата по бюджета за мярка 7.5. 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура се намалява от 170 000.00 лева на 141 642,36 
лева. 

4. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумите по бюджета за мярка 7.6 „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на 
културното и природното наследство на селата“ се намалява от 100 000.00 лева 
на 5 900.00 лева. 

5. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумите по бюджета за мярка 8.1 „Залесяване 
и поддръжка“ се намалява от 70 000.00 лева на  4 900.00 лева. 

6. В раздел 6.1. Индикативно разпределение на средствата по 
програми/фондове и по мерки, сумата по бюджета за мярка 3.1.1  
„Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни 
сгради“ се намалява от 310 000.00 лева на 284 150,85 лева 

7. В раздел 6.1. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 
от общностите местно развитие, сумата по бюджета за текущите разходи се 
увеличава от 977 728.00 лева на 1 091 728,00 лева. 

 


