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1. Въведение
Оценката на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ подпомага МИГ и
бенефициентите да използват по-добре ресурсите си при задоволяване на потребностите на
местната общност. Оценката има обобщаваща (отчетност и прозрачност) и образователна
(колективно придобиване на знания) функция.
Отчетност и прозрачност

Колективно придобиване на знания

Да се покаже адекватността, ефективността,
ефикасността, резултатите и въздействието на
интервенциите по LEADER/ВОМР на равнището
на ПРСР и на местно равнище

Да се демонстрира приносът на LEADER/ВОМР за
изпълнението на целите на
националната/регионалната политика и на
политиката на ЕС за развитие на селските райони
и на целите на стратегията „Европа 2020“
Да се покаже добавената стойност на
LEADER/ВОМР, създадена посредством метода
LEADER, и нейното реализиране в селските
райони и за отделните МИГ

Да се разбере какво работи и какво не работи в
изпълнението на LEADER/ВОМР
Да се подобри разработването и изпълнението на
LEADER/ВОМР в рамките на ПРСР (напр.
управление, подкрепа за МГД) и да се насочи подобре подкрепата за селските райони и
бенефициерите
Да се подобри разработването и изпълнението на
стратегията за ВОМР с цел да се благоприятства
отчитането на местните потребности
Да се гарантира правилното прилагане на метода
LEADER
Да се повиши осведомеността относно добавената
стойност на LEADER/ВОМР

Източник: Европейско бюро за оценка в областта на развитието на селските райони, 2017 г.

Цели и съдържание на междинната оценка:
Настоящият доклад е изготвен в съответствие с Насоки за Оценка на
LEADER/CLLD(ВОМР)(“Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD”-2017, актуализиране 2019 г.) и
показва постиженията на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ и крайните
продукти на другите дейности на МИГ, които гарантират изпълнението на подхода LEADER
CLLD(ВОМР) и показва реализираната добавена стойност чрез подхода LEADER/ CLLD(ВОМР)
на местно ниво. Оценката цели насърчаване на процеса на учене за по-ефективно и ефикасно
разработване и изпълнение на Стратегията за ВОМР на територията. В доклада се оценява
напредъка в изпълнението на Стратегията за ВОМР и другите дейности на МИГ „Девня –
Аксаково“, изпълнението на подхода LEADER/CLLD(ВОМР) и добавената стойност, създадена
чрез прилагането на Стратегията за ВОМР. Оценката е извършена от независим оценител,
който не е участвал в разработването и изпълнението на Стратегията.
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Нормативно основание за разработване на междинната оценка:
Междинната оценка се извършва на основание чл. 62 т.20 от НАРЕДБА № 22 от
14.12.2015 г. 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 – 2020 г. в
съответствие с раздел 8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка от Стратегията за
ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“, създаден в съответствие с чл.33 и 34 от Регламент (ЕС) №
1303/2013.
Съгласно Насоки за Оценка на LEADER междинната оценка включва:
1. Представяне на описание на уредбата на мониторинг и оценка в Стратегията за ВОМР;
2. Наблюдение и оценка на дейностите от гледна точка на Стратегията на ВОМР в
съответствие с челенове 33 и 34 от Регламент (ЕС) № 1303/2013
3. Оценка на дейностите на МИГ „Девня – Аксаково“ за популяризиране ;
4. Оценка на механизма за изпълнение на LEADER/ ВОМР за гарантирането на подхода
LEADER ;
5. Оценка на добавената стойност на LEADER/ ВОМР;
6. Изводи и препоръки
Оценката се извършва въз основа на мониторингови данни – индикатори за изпълнение на
Стратегията, информация за качествени проучвания. В резултат са направени независими
констатации относно напредъка в изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня –
Аксаково“ и другите дейности изпълнени от МИГ, като сътрудничество и популяризиране.
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2. Методика
2.1. Методологически предпоставки:
При избора на методи за осъществяването на оценката са използвани Насоки за Оценка
на LEADER/ CLLD(ВОМР) (“Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD”- 2017) както и Въпросници за
оценка на LEADER/ CLLD(ВОМР) (“Guidelines: Evaluation – related Queries”- March 2019)

2.2. Източници на информация
Определяне на необходимата информация, която следва да бъде събрана и обработена:
След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е
необходимо да бъде събрана и в последствие, анализирана. Дейността включва преглед на
документацията и оценка на наличната информация. В тази фаза се извърши определяне на
обхвата и ограниченията на Междинната оценка на СВОМР.
Основните източници на информация за междинната оценка на СВОМР включват:
 Документи на ЕС:
 Стратегия „Европа 2020";
 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17
декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско
дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета
Национални и регионални документи за периода 2014-2020:


Програма за развитие на селските райони;



Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;



Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“;



Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия.

Документи на местно ниво:


Общински план за развитие /ОПР/ на община Аксаково (2014 - 2020 г.);



Общински план за развитие /ОПР/ на община Девня (2014 - 2020 г.);



Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“
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Секторни стратегии и програми на общините „Девня и Аксаково“;



Проекти на бенефициенти;

Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2016 г.


Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2017 г.
 Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките
на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 г.


База данни на МИГ – основният източник на информация, доколкото включва не само
формалната документация на МИГ, но и информацията, набрана от останалите посочени
източници (вж. по-долу), също под една или друга форма става част от базата данни.


Информация от бенефициентите – за проследяване на индикатори като брой
създадени работни места, земеделски стопанства в които е въведена модернизация или
иновация и др. Препоръчително е да се заложи събиране на данни за индикатора във
формулярите за кандидатстване, като последваща информация се осигурява в процеса на
наблюдение на проектите (резултатите от наблюдението на проектите на бенефициентите,
което се извършва от МИГ става също част от базата данни на МИГ, но в допълнение може да
се набира и допълнителна информация от бенефициентите – напр. за нагласи, впечатления,
препоръки и др., под формата на анкети/интервюта).


От външни източници и сравнение с базови данни, както и например чрез извършване
на проучвания – за проследяване ефективността на дейностите по оживяване на територията
и мониторинг на нагласите както на потенциалните бенефициенти от територията, така и на
косвените бенефициенти – населението/определени обществени групи от територията.
Източници на статистическа информация:


Официалните страници на УО на оперативните програми;

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти
на ЕС в България (ИСУН2020).;




Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат;



Официална интернет страница на Европейската мрежа за Развитие на селските

райони
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2.3. Приложен подход
Събиране и обработване на необходимата информация:
Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, работа на
терен - интервюиране, срещи и консултации, работа с документи и др. подходи, предвидени
в методиката.
При изготвянето на Междинната оценка е приложен подход на комбиниране на външна
експертна оценка и консултиране със заинтересованите страни. Приложените методите на
изпълнение на Междинната оценка са:
Работа на терен:
Интервюиране:
Организирани са интервюта с ръководни представители на общините, персонала на
МИГ, представители на заинтересованите страни за формиране на управленско и обществено
мнение относно качеството на изпълнение на СВОМР и получените резултати.
Срещи и консултации:
Осъществени са предвидените в приложения към встъпителния доклад график срещи и
консултации с представители на МИГ „Девня – Аксаково“, заинтересованите страни,
представители на потенциални бенефициенти.
Работа с документи:
Подбор, съпоставяне:
При подбора и съпоставянето на документите са използвани следните критерии:
стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на СВОМР; нормативно
съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране и мониторинг на СВОМР на
местно ниво, залегнали в националното и европейско законодателство за регионалното
развитие.
Анализ и оценка:
Анализа и оценката на работата с документите отразява тяхната актуалност,
достоверност, източника на информацията, изчерпателност и съответствие с Насоките за
оценка. Извършена е документална оценка на изпълнението на СВОМР и преглед на всички
съпътстващи нормативни документи. Същевременно са анализирани публичните инвестиции
на територията на МИГ на базата на проектите (изпълнени и в процес на изпълнение),
източниците на финансиране, ефекта и устойчивостта от тези инвестиции.
Екстраполация, синтез:
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Екстраполацията и синтеза на информацията са извършени съгласно правилата за
разработване на стратегически и планови документи и в съответствие с Насоките за оценка.
Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на СВОМР:
Анализът и оценката е извършен на базата на: индикатори за постигнати резултати и
изпълнение, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на СВОМР;
ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на МИГ-а;
политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за
прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие.
Критерии за оценка:
Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на
определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и
качеството на резултатите при изпълнението на СВОМР
Въпрос

Критерии

Показатели за
крайни продукти
До каква степен
• Създадени са нови
• Брой на
стратегията за ВОМР предприятия.
подкрепените
е успяла да
• Стопанската дейност предприятия
стимулира
на съществуващите
• Брой на новите
възникването на нови предприятия се е
продукти/предложен
предприятия и да
диверсифицирала.
ия, разработени от
подобри
• Разнообразието на
подкрепените
конкурентоспособнос продуктите/предложе предприятия
тта на
нията на предприятия • Общ обем на
съществуващите
се е увеличило.
инвестициите по
такива?“
• Развили са се
подкрепените
подкрепените чрез
проекти
СВОМР предприятия.
• Разнообразието сред
клиентите се е
увеличило.
До каква степен
• Брой и
 Участието в
механизмът за
многообразие на
партньорството на
изпълнение и
съответните свързани с членовете на МИГ
дейностите за
развитието на селските • Дял на участието на
популяризиране са
съответните
райони лица е било
довели до създаване осигурено.
заинтересовани
страни в

Показатели за
резултати
• Работни места,
разкрити по
подкрепените проекти
• Брутна добавена
стойност на
подкрепените
предприятия
• Увеличаване на броя
и различните видове
клиенти

• Оценяване на
видимите промени в
свързаното със
сътрудничеството
поведение и в
начините за вземане
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на добавена
стойност?

 Сътрудничеството с
местната общност
(икономически и
социални
заинтересовани групи
и представители на
публични и частни
институции) в
подкрепа на процеса
на развитие е било
засилено.
 МИГ е успяла да
мобилизира и да
осъществи развитие на
местния селски район
чрез новаторски
решения на стари и
нови проблеми на
района.
 Насърчаване на
отношенията и проекти
за връзки и
изграждане на
капацитет с външни
институции и
партньори с цел
укрепване и
подобряване на
(иновативни) местни
действия.

партньорските
дейности
• Брой и вид на
дейностите за
подкрепа на местни
проекти
• Брой и вид на
възникналите
структури за
сътрудничество
• Брой на
подкрепените
проекти с новаторски
или пилотен характер
• Брой и вид на
мрежите, в които
участва МИГ
• Брой и вид на
подкрепените
проекти за
сътрудничество
• Брой и вид на
членовете/местните
участници, включени
в проекти за
сътрудничество и в
дейности за
изграждане на мрежи

на решения сред
партньорите.
• Оценяване на
видимите промени в
равнището на взаимно
доверие между
участващите
заинтересовани страни
• Размер на
мултиплициращия
ефект в подкрепа на
структурите за местно
развитие
(мобилизиране на
публични и частни
средства от различни
източници и/или
доброволна работа)
• Тежест на
„новаторските“
проекти в общите
разходи (%)
• Специфични
показатели за
резултати, свързани с
целите на проектите за
сътрудничество и с
дейностите за
изграждане на мрежи

Поради ограничения брой сключени договори за финансиране (6 бр.) и липсата на
реализирани до момента проекти, не всички въпроси намериха конкретни отговори, които да
бъдат анализирани. При последващата оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня –
Аксаково“ е наложително да бъдат посочени отговори на поставените въпроси в съответствие
с Насоки за Оценка на LEADER/ ВОМР (“Guidelines: Evaluation of LEADER/CLLD”-2017
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3. Представяне на описание на уредбата на мониторинг и оценка в
Стратегията за ВОМР
Цялостният мониторинг на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ се
осъществява въз основа на индикаторите и мониторинговите доклади, проследяващи
изпълнението на проектите от бенефициентите в административен и финансов аспект.
Мониторинг се осъществява на няколко нива:
Първо ниво: Мониторинг на цялостното изпълнение на стратегията.
Всяка година МИГ „Девня – Аксаково“ подава годишен доклад за отчитане изпълнението
на стратегията за ВОМР по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ за предходната година, съгласно чл. 62, т.15 от
Наредба №22/14.12.2015г. в УО на програмите, финансиращи СВОМР, както и годишен доклад
за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за
ВОМР за предходната календарна година, по образец, утвърден със заповед от министъра на
земеделието и храните или оправомощено от него лице съгласно чл.16 от Наредба №1/ 22
януари 2016 г. за прилагане на мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ в УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
За периода от подписване на Споразумението за изпълнение на Стратегията до
настоящия момент са изготвени три доклада за отчитане изпълнението на стратегията за
ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“, съответно
за 2016, 2017, 2018 г. и три доклада за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ .
Второ ниво: Мониторинг на изпълнението на проекти от бенефициенти по стратегията.
Мониторингът е текущ и последващ, като текущият е в процеса на изпълнение на
проекта от бенефициента, а последващият е след приключване на проектните дейности.
Предвижда се мониторингът да се осъществява от експерта по прилагане на стратегията за
местно развитие на всеки три месеца, ако е текущ и в срок от 1 месец след приключване на
дейностите ако е последващ. Мониторингът се осъществява, чрез посещения на място и
разглеждане на финансово-счетоводна документация въз основа, на които експертът по
прилагане на СМР изготвя доклад, съдържащ:
 Мониторинг на влаганите ресурси – оценка на средствата, които към момента са
инвестирани за изпълнение на одобрения проект и какъв процент представляват от
средствата предвидени в стратегията по съответната мярка.
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 Мониторинг на изпълнението – доколко се изпълняват планираните дейности в
определението срокове и съгласно определените в Стратегията процедури.
 Мониторинг на резултатите – какви са непосредствените и/или крайни резултати от
реализи-раните от бенефициента дейности и по какъв начин те допринасят за
постигане целите на Стратегията.
До момента има сключени 6 договори с бенефициенти за осъществяване на проекти,
поради, което не е осъществяван този вид мониторинг.
Трето ниво: Външен мониторинг. В Стратегията е предвидено да се извършва външен
мониторинг от експерти. Външният мониторинг цели подпомагане изготвянето на годишният
доклад за изпълнение на стратегията. Този мониторинг акцентира върху: интереса на
бенефициентите към конкретните мерки, разпределението на наличните ресурси,
разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете,
възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на адекватни промени, както
и установяването на действителния напредък в прилагането на Стратегията за местно
развитие.
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4. Наблюдение и оценка на дейностите от гледна точка на
Стратегията на ВОМР
4.1 Оценка на обосноваността на Стратегията за ВОМР
Разглежданата стратегия има характер на средносрочен стратегически документ от
гледна точка на процеса на планиране. Стратегическото планиране е комплексен процес
осигуряващ ефективното използване на наличните ресурси (природни, трудови, финансови и
др.) за осъществяване на заложените цели.
Оценката за обоснованост на СВОМР включва:
1. Съответствие с приложимата нормативна уредба.
2. Съответствие между стратегическа цел, приоритети, специфични цели, мерки.
3. Процес на планиране и консултиране.
4. Целеполагане.
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е изготвена в съответствие с клаузите
на Договор №РД50-206/07.12.2015 г. за предоставяне на БФП по подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 20142020 г.
Изпълнението на дейностите по подготвителната мярка е в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба, като потвърждение за това е фактът по одобряване и
финансиране на изготвената стратегия.
При изпълнението на подготвителните дейности по договора е извършен социално
икономичеси анализ на територията, SWOT-анализ и анализ на заинтересованите от
изпълнение на Стратегия за ВОМР страни. Изготвената СВОМР съчетава установените в
социално-икономическия анализ дадености – икономически, културни, социални, природни,
исторически и други с нуждите на заинтересованите страни, през призмата на слабите и силни
страни на територията, отчитайки възможнностите и заплахите за реализиране на СВОМР,
които съществуват.
Стратегията е многофондова, финансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програмата за развитие на селските райони,
Европейския социален фонд , чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“.
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Силни страни:

Слаби страни:

•Територията е с добро геостратегическо положение в
близост е Пристанище- Варна –Запад, преминава магистрала
«Хемус», разположено е летище «Варна». Добра
транспортна осигуреност- въздушна, железопътна, пътна и
водна;
•Наличие на сравнително ниско ниво на замърсяване на
въздуха, водите и почвите на територията на територията;
•Наличие на обширни екологично чисти и защитени
територии;
•Наличие на достатъчен сграден фонд за задоволяване на
потребностите на образователната, здравната системи
култура и духовност;
•Добри традиции и успешни практики в организирането на
големи културни прояви;
•Положителен механичен прираст.

•Лошо състояние на публичната инфраструктура – влошено
състояние на междуселищната пътна мрежа, социалния и
културен сграден фонд.
•Неразвит туристически отрасъл и необособен културнотуристически продукт;
•влошено състояние на техническата инфраструктура- липсва
изградена цялостна канализационна система в по-голямата
част от населените места; амортизирана пътна и
водоснабдителна инфраструктура.
•Наличие на пустеещи земи и изоставени овощни и лозови
насаждения.
•Застаряване на населението, отрицателен естествен прираст;
•Липса на квалифицирана работна сила;
•Слабо развити структурна комуникационна мрежа и достъп
до интернет до малките населени места;

Възможности:
•Реновиране на съществуващия сграден фонд в социалната и
здравна сфера;
•Рехабилитация на пътната и водоснабдителна
инфраструктури;
•Изграждане на канализационни системи, пречиствателни
колектори и станции;
•Оползотворяване ресурсите на пустеещи земи и изоставени
овощни и лозови насаждения;
•Въвеждане на междусекторни услуги за гражданите
/социални и здравни/;
•Подобряване на бизнес условията, чрез въвеждане на
електронни общински услуги;
•Провеждане на информационни кампании сред
малцинствата за подобряване на здравно-социалния им
статус;
•Повишаване грамотността и образованието сред
малцинствените групи;
•Насърчаване на социалното предприемачество.

Заплахи:
Липса на достатъчен интерес за инвестиции в земеделието и
по-специално овощарство, лозарство и
зеленчукопроизводство;
Недостатъчен капацитет за разработване и управление на
проекти, финансирани от Европейските структурни фондове,
предимно в стопанския сектор;
Липса на достатъчен финансов ресурс за подобряване на
публичната инфраструктура;
Липса на квалифицирана работна сила за работа в
промишлеността и селскостопанския сектор;
Липсата на свободен финансов ресурс от страна на
бенефициентите за съфинансиране на проекти.

В посочената аналитична среда са изведени стратегическа цел: Постигане устойчиво
развитие на района и подобряване качеството на живот чрез активизиране на собствения
потенциал, която е предвидено да се реализира чрез съответните интервенции чрез три
приоритетни направления:
Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и
възможностите за създаване на местен бизнес, насочен към задоволяване потребностите на
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местната общност от инвестиции за повишаване на капацитета на микропредприятията,
малките и средните предприятия (МСП), насърчаване на иновационната активност,
подобряване на достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на
предприемачество и устойчив бизнес на територията.
Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на
околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност, насочен към задоволяване
потребностите на местната общност от развитие на динамична жизнена среда и подобряване
качеството на живот развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на
специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.
Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и
подобряване жизнената и бизнес средата, насочен към задоволяване потребностите на
местната общност от устойчива и качествена заетост за уязвими групи, подобряване достъпа
до социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално
изключване лица.
За осъществяване интервенциите в приоритетните области са формулирани и
съоветните специфични цели:
Приоритет 1: Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и
устойчив бизнес; Специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и
насърчаване развитието на продукти от местен характер.
Приоритет 2: Специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез
развитие на туризма и свързаните с него услуги; Специфична цел 2.2: Възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство; Специфична цел 2.3: Опазване на
природните ресурси и подобряване на управлението им.
Приоритет 3: Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда; Специфична
цел 3.2: Подобряване на образователното равнище.
Между формулираните цели, приоритети и мерки за изпълнение съществува пряка
връзка и зависимост.
В хода на изпълнението на Договор №РД50-206/07.12.2015 г. е извършено консултиране
със заинтересованите страни от местната общност на всички етапи от изготвянето на
стратегията.
Обосноваността на СВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ произтича от съответствието й с
изводите и препоръките направени в социално икономическия анализ, формулираните в
SWOT-анализа силни и слаби страни, възможнностите и заплахите, както и от съчетаването им
с нуждите на заинтересованите от изпълнение на Стратегия за ВОМР страни на територията.
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6.4 Инвестициионна подкрепа за
неземеделски дейности

1.1.1 Подкрепа за иновации в
предприятията /ПО1 ОПИК/
Специфична цел 1.1
Развитие и стимулиране на
предприемачество и устойчив
бизнес
1.1.2 Подкрепа на
предприемачеството /ПО2 ОПИК/

Приоритет 1
Повишаване на
конкурентоспособността на
местната икономика и
възможности за създаване на
местен бизнес

1.1.3 Капацитет за растеж на МСП
/ПО2 ОПИК/

4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“
Специфична цел 1.2
Модернизиране на земеделските
стопанства и насърчаване
развитието на продукти от местен
характер

Стратегическа цел
Постигане устойчиво развитие на
района и подобряване на
качеството на живот чрез
активизиране на собствения
потенциал

Приоритет 2
Насърчаване на интегрирано
териториално развитие и
опазване на околната среда чрез
повишаване на ресурсната
ефективност

4.2 Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти

Специфична цел 2.1
Разнообразяване възможностите
за заетост чрез развитие на
туризма и свързаните с него
услуги

7.5 Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа
инфраструктура

Специфична цел 2.2
Възстановяване и подобряване
на културното и природно
наследство

7.6 Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на
културното и природното
наследство на селата

Специфична цел 2.3
Опазване на природните ресурси
и подобряване упавлението им

8.1 Залесяване и поддръжка

7.2 Инвестиции в създаването,
подобряването или
разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура
Специфична цел 3.1
Развитие на динамична жизнена
среда
3.1.1 Изграждане на ИКТ
инфраструктура в общинските
административните сгради

Приоритет 3
Насърчаване на социалното
приобщаване , намаляване на
бедността и подобряване
жизнената и бизнес средата
Специфична цел 3.2
Подобряване на
образователното равнище,
достъпа до социални услуги за
различни уязвими групи,
социално изолирани или в риск от
социална изолация

ПО2 ИП2
3.2.1 Въвеждане на
междусекторни услуги в
общността /ОП РЧР/

ПО1 ИП3
3.2.2 Инвестиции в образование и
заетост
/ОП РЧР/
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4.2 Оценка на логиката на интервенцията (продукти, резултати, въздейстие)
"Логиката на интервенцията" установява логическите връзки между различните мерки,
избрани в съответствие с Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, с техните
оперативни цели и със специфичните и общите цели на СВОМР.
Логиката на интервенцията е модел на „причинно-следствената“ връзка между всяка
мярка и общите цели на СВОМР. Тя помага да се проследи очаквания принос на всяка мярка
към конкретните и общите цели както на СВОМР, така и на Националната Стратегия.
Логиката на интервенцията проследява действителния принос на всяка мярка за
постигане както на специфичните цели в избраните приоритетни направления, така и на
заложената стратегическа цел.
На този етап от изпълнението на СВОМР може да бъде проследена логиката на
интервенция само на етап „програмиране“. Резултатите от приетата логика на интервенция на
етап “изпълнение“, могат да бъдат установени след реализирането на дейностите по
съответните мерки чрез одобрените проекти.
От схемата в предходната точка е видна връзката между специфичните цели по
приоритетни направления и предвидедвидените интервенции чрез свързаните с тях мерки.
Приоритет 1:
Реализацията на специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и
устойчив бизнес е планирано да се осъществи чрез следните действия:
 Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на
предприемачеството на територията на МИГ с осъществяване на интрвенции чрез
мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“;
 Повишаване на иновационната дейност в предприятията с осъществяване на
интрвенции чрез мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в
предприятията“;
 Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на
предприемачеството с осъществяване на интрвенции чрез мярка 1.1.2 „Подкрепа на
предприемачеството“;
 Повишаване на производителността и експортния потенциал МСП на територията на
МИГ с осъществяване на интрвенции чрез мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“.
Реализацията на специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и
насърчаване развитието на продукти от местен характер е планирано да се осъществи чрез
следните действия:
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 Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ с
осъществяване на интрвенции чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“;
 Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната
промишленост на територията на МИГ с осъществяване на интрвенции чрез мярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Приоритет 2:
Реализацията на специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез
развитие на туризма и свързаните с него услуги е планирано да се извърши с действия за
подобряване на туристическата инфраструктурата чрез мярка 7.5 “Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“;
Реализацията на специфична цел 2.2: Възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство е планирано да се осъществи с действия за запазване духовния живот,
културната идентичност и традиции на територията на МИГ чрез мярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“;
Реализацията на специфична цел 2.3: Опазване на природните ресурси и подобряване
на управлението им е планирано да се осъществи е планирано да се осъществи с действия за
съхранение и увеличаване на почвеното плодородие, увеличаване лесистостта и
възстановяване на горския потенциал на територията на МИГ чрез мярка 8.1 „Залесяване и
поддръжка“.
Приоритет 3:
Реализацията на специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда.
Подобряване на техническата, социална, спортната, културната и образователна
инфраструктура на територията на МИГ е планирано да се осъществи чрез следните действия:
 Подобряване на техническата, социална, спортната, културната и образователна
инфраструктура на територията на МИГ с осъществяване на интрвенции чрез мярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“;
 Подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за
гражданите и бизнеса с осъществяване на интрвенции чрез мярка 3.1.1„Изграждане
на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“.
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Реализацията на специфична цел 3.2: Подобряване на образователното равнище е
планирано да се осъществи чрез следните действия:
 Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/,
които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени интегрирани
мерки за социално включване с осъществяване на интрвенции чрез мярка 3.2.1
„Въвеждане на междусекторни услуги в общността “;
 Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на
възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са
завършили обучение или са включени в заетост с осъществяване на интрвенции чрез
мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“.
От изложеното до тук е видно, че заложените мерки и допустимите по тях дейности
съответстват на формулираните специфичните цели, които СВОМР си поставя за задача да
постигне.
Дейноситте и мерките залегнали в Стратегията предвиждат задоволяване на
индентифицираните потребности на целевите групи и след изпълнението на заложените
индикаторите би следвало да доведе до постигане на целите на Стратегията.

4.3 Свързани политики (връзка с общинските планове за развитие на
общините Девня и Аксаково)
Анализа за свързаните политики е базиран основно на заложеното в общинските
планове за развитие, секторните стратегии и планове на общините, както и на заложените
цели в ПРСР 2014-200 и оперативните програми финансиращи Стратегията.
В общинският план за развитие, община Аксаково е формулирала
стратегически цели:

следните

Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен растеж чрез развитие на собствения
потенциал, създаване на партньорства, акцентиране върху иновации и икономика на
знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2: Подобряване качеството на живот и смекчаване на социалните
неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на здравните и
социални услуги, образованието и културата
Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано развитие чрез подобряване на
техническата инфраструктура, териториалната свързаност, опазване на околната среда и
укрепване на населените места
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В общинският план за развитие, община Девня е формулирала следните стратегически
цели:
Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие на
собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с
ефективно опазване на околната среда.
Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните
неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите на
здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата.
Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез
подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, опазване
качеството на околната средата.
Видно е, че между стратегическите цели заложени в двата общински плана има почти
пълно припокриване и това е логично от гледна точка на проблематиката и
предизвикателствата на Североизточния планов район към който принадлежат и двете
общини.
Извършеният анализ на стратегическата цел, специфичните целите и приоритетните
направления, заложени в Стратегията за ВОМР на МИг „Девня – Аксаково“, сочи пълно
съответствие с целите и политиките заложени в посочените горе документи.

4.4 Оценка на приноса на мерките на ВОМР за постигане на целите на на
Стратегията
Според данни, предоставени от персонала на МИГ. През отчетния период са отворени
за кандидатстване следните процедури по приоритети и мерки:

ПРИОРИТЕТ

Мярка

Повишаване на
конкуретоспособността
на местната
икономика и
възможности за

6.4. Инвестиционна
подкрепа за неземеделски
дейности
1.1.1. Подкрепа за
иновации в
предприятията /ПО1
ОПИК/

Предвидени
средства по
мярката лева

Подадени
проектни
предложения
брой

750000

6

800000

1
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създаване на местен
бизнес

1.1.2. Подкрепа на
предприемачеството /ПО2
ОПИК/
1.1.3. Капацитет за растеж
на МСП /ПО2 ОПИК/
4.1. Инвестиции в
земеделски стопанства
4.2. Инвестиции в
преработка/маркетинг на
селскостопански продукти
Насърчаване на
7.5. Инвестиции за
интегрирано
публично ползване в
териториално
инфраструктура за отдих,
развитие и опазване на туристическа
околната среда чрез
инфраструктура
повишаване на
7.6. Проучвания и
ресурсната
инвестиции, свързани с
ефективност
поддържане,
възстановяване и
подобряване на
културното и приодно
наследство на селата
8.1. Залесяване и
поддръжка
Насърчаване на
7.2. Инвестиции в
социалното
създаването,
приобщаване,
подобряването или
намаляване на
разширяването на всички
бедността и
видове малки по мащаби
подобряване на
инфраструктура
жизнената и бизнес
3.1.1. Изграждане на ИКТ
среда
инфраструктура в
общинските
административни сгради
3.2.1. Въвеждане на
междусекторни услуги в

350000

5

800000

3

453000

4

300000

Не е отваряна

170000

В процес на
отваряне

100000

В процес на
отваряне

70000

Не е отваряна

780000

7

310000

2

480000

2
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общността /ПО2 ИП2 - ОП
РЧР/
3.2.2. Инвестиции в
образование и заетост
/ПО1 ИП3 - ОП РЧР/

1000000

3

През отчетният период са били отворени мерки за кандидатстване от трите приоритета на
Стратегията за ВОМР. Постъпили са 33 проектни предложения по два от приоритетите, от тях са
одобрени 25 проектни предложения.
Постъпилите проектни предложения способстват за постигане на:
Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;
Специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на
продукти от местен характер от Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната
икономика и възможностите за създаване на местен бизнес.
Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда; Специфична цел 3.2: Подобряване
на образователното равнище от Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване
на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата.
На следващата графика е показано финансовото изпълнение на стратегията по приоритети.

Видно от графиките към момента на изготвяне на междинната оценка няма одобрен
финансови ресурс за финансиране на проектни предложения по Приоритет2. Причината е, че
към момента са отворени 2 процедури за кандидатстване, а третата процедура не е отворена
все още от Приоритет 2.
Видно от графиката, е че останалите 2 приоритета са изпълнени повече от 50%.
Финансовото изпълнение на Приоритет 1 е 70,69 %, а на Приоритет 3 е 83,96%.

21
Октомври 2019

Европейски структурни и инвестиционни фондове

Финансово изпълнение по приоритети на СВОМР
Планиран бюджет в лева

Одобрена за финансиране сума в лева

3 453 000

2 570 000
2245340

2 084 591

340 000
0

Повишаване на
конкурентоспособността на
местната икономика и
възможностите за създаване
на местен бизнес

Насърчаване на интегрирано
териториално развитие и
опазване на околната среда
чрез повишаване на
ресурсната ефективност

Насърчаване на социалното
приобщаване , намаляване
на бедността и подобряване
жизнената и бизнес средата

Финансово изпълнение по оперативни програми
финансиращи СВОМР
Планиран бюджет в лева

Стойност на подадените проектни предложения в лева

3 564 745
2 933 000
2 584 142
1 950 000
1 480 000
1 186 628

Програма за развитие на
селските райони

Оперативна програма
"Иновации и
конкурентоспособност"

Оперативна програма
"Развитир на човешките
ресурси"
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Видно от графиките, интереса към мерките финансирани по ОПИК е по-голям от
предвидените средства в СВОМР. ОП“ИК“ финансира малките и средни предприятия.
Недостига на средства е индикатор за добре развиващ се малък и следен бизнес на
територията на МИГ, но определеният от УО лимит за бюджет по мярката не покрива
потребността на фирмите и техните нужди.
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5. Оценка на дейностите на МИГ за популяризиране
Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и
подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати, дейности по
информиране и публичност.
С цел популяризиране на подхода „Водени от общностите местно развитие“ сред
местната общност са проведени четири конференции през 2017 и 2018 г. с 231 участника.
За подпомагане на бенефициентите са разработени и отпечатани „Наръчник на
бенефициента“, брошури на хартиен носител, информационно, пълноцветно списание,
пълноцветен бюлетин.
Година

2017

Печатен материал
брошури на хартиен носител

6000 бр.

информационно, пълноцветно списание

500 бр.

информационен, пълноцветен бюлетин

6 тиража от по 150 бр.

плакат по реда на т. 3.4. от Единен наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014 - 2020г. за
популяризиране на МИГ
брошури на хартиен носител
банер
2018

30 бр.

3000 бр.
2 бр.

информационен, пълноцветен бюлетин
обяснителна табела, съгласно Единен наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014 - 2020г. за
популяризиране на МИГ

2019

Брой

информационен, пълноцветен бюлетин

6 тиража от по 150 бр.

3 бр.

3 тиража от по 150 бр.

За популяризиране дейността на МИГ, както и за осигуряване на принципа „откритост и
прозрачност“ на провежданите процедури за подбор на проектни предложения по мерки от
Стратегията на МИГ „Девня – Аксаково“ са направени следните публикации.
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Година

Публикация или репортаж

2017

1. Вестник „Черно море“ ,брой 195/12 октомври, 2017 г. – покана до УС и КВО
на МИГ за участие в двудневно обучение
2. Вестник „Черно море“, брой 206/27 октомври 2017 г. – -покана за участие в
две еднодневни конференции в гр.Аксаково и гр.Девня
3.Вестник „Народно дело“ поместена в брой 44/30 октомври -05 ноември,
2017г. - информация относно проведени информационни срещи в гр.Аксаково и
гр.Девня;
4.Вестник „Черно море“ ,брой 210/02 ноември 2017 г. – информация относно
преведени конференции;
5. Вестник „Черно море“ ,брой 220/16 ноември 2017 г. – покана за участие в
обучения за местни лидери на тема: „Прилагане на Стратегията за ВОМР на „МИГ
Девня - Аксаково“. Роля и функции на местните лидери при прилагането на
стратегията“ на територията на община Аксаково и община Девня.
6. Вестник „Народно дело“ ,брой 47/20-26 ноември 2017 г. – покана за участие
в две двудневни обучения за местни лидери на тема: „Проектен цикъл.
Финансиране на проектни предложения чрез СВОМР на „МИГ Девня – Аксаково“
на територията на община Аксаково и община Девня.
7. Изготвен е Телевизионен репортаж отразяващ дейността на МИГ „ДевняАксаково“ – Репортажа е излъчен в „Телевизия Варна“

2018

1. Вестник „Черно море“ ,в брой 201/22 октомври 2018 г. – покана за участие в
две еднодневни срещи/мероприятия в град Аксаково;
2. Вестник „Черно море“ ,брой 202/23 октомври 2018 г. – покана за участие две
еднодневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ ДевняАксаково“;
3. Вестник „Черно море“, брой 209/01.11.2018 г. – информация относно
преведени в две еднодневни срещи/мероприятия в град Аксаково;
4. Вестник „Черно море“ ,брой 224/22 ноември 2018 г – покана за участие в две
еднодневни обучения за местни лидери;
5. Вестник „Черно море“ , брой 239/13 декември 2018 г. – покана за участие в
две еднодневни конференции в гр.Аксаково и гр.Девня;
6. Вестник „Черно море“ , брой 245/21 декември 2018 г. – информация за
проведени конференции;

2019

1. Вестник „Черно море“ ,брой 133/18 юли 2019 г. – покана за участие в
еднодневна среща/мероприятие;
2. Вестник „Черно море“, брой 141/30 юли 2019 г. - покана за участие в
еднодневна среща/мероприятие;
3. Вестник „Черно море“ ,брой 157/21 август 2019 г. – покана за участие в
двудневно обучение за мести лидери.
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За популяризиране на МИГ “Девня-Аксаково“ като структура са изготвени и
разпространени рекламенни материали:
Година

2017

2018

2019

Рекламен материал

Брой

Флаш памет
Чаши
Тефтери
Химикали
Картонени папки
Рекламни торбички
Календари - стенни
Безжична мишка
Термос - 1л
Tефтери
Химикали
Часовник с аларма, термометър и хидромтър
Чанта за лаптоп - 15.6''
Чанта за лаптоп - 17''
Календари трисекционни стенни
Торбички хартиени
Визитки
Стойка за телефон за кола с два USB входа
Термос -500 мл
Соларна преносима батерия
Торбички-платнени
Сгъваем чадър
Държач за смартфон
Хладилна раница
Флаш памет USB - 32 GB
Бутилки с бяло вино от територията на МИГ „Девня –
Аксаково“, брандирани с логото на МИГ
Бутилки с червено вино от територията на МИГ Девня –
Аксаково, брандирани с логото на МИГ

50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
250 бр.
100 бр.
60 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
100 бр.
25 бр.
25 бр.
50 бр.
100 бр.
300 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
50 бр.
20 бр.
20 бр.
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6. Оценка на механизма за изпълнение на LEADER/ ВОМР за
гарантирането на подхода LEADER
Балансираното участие и представителство на местната общност в структурите на
вземане на решение на местно ниво е гарантирано от балансираното участие и
представителство в Общото събрание на МИГ се състои от 60 члена на общото събрание, от
които 38 с право на глас. УС на МИГ е преструктуриран и от 9 члена е намален на 5 члена с
Решение на Общото Събрание взето през януари 2019 г.
По информация от годишните доклади за изпълнение на извършените дейности по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня –
Аксаково“ са проведени 11 обучения на заинтерисованите страни - физически и юридически
лица, общини, земеделски стопани, малки и средни предприятия, търговци по смисъла на
Търговския закон, неправителствени организации, читалища, като в тях са се включили 482
участника.
Година

2017

Тема на обучение

Целева група

„Прилагане на Стратегията за
ВОМР на „МИГ Девня Аксаково“. Роля и функции на
местните лидери при
прилагането на стратегията.“
„Проектен цикъл. Финансиране
на проектни предложения чрез
СВОМР на „МИГ Девня –
Аксаково“.

2018

„Възможности за развитие на
биологично земеделие чрез
изпълнение на проекти,
финансирани по мерки от
Стратегията за водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ
„Девня – Аксаково“.

Брой
участници

ФЛ, ЮЛ, общини, НПО,
Земед.стопани и др.

108

ФЛ, ЮЛ, общини, НПО,
Земеделски стопани и др.

109

Земеделски стопани,
признати групи или
организации на
производители, ЮЛ, ЕТ

22
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„Подобряване достъпа до социални
услуги за различни уязвими групи,
социално изолирани или в риск от
социална изолация, чрез мерки от
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня
– Аксаково“, финансирани от
Европейския социален фонд, чрез
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

МСП, общини, НПО

22

„Възможности за реализиране на
проектни предложения към
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня
– Аксаково“, финансирани от
Европейски фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма
“Иновации и конкурентоспособност“
2014 -2020 г."

МСП, търговци по смисъла
на ТЗ

23

„Възможности за разработване и
внедряване на иновации от
предприемачеството на територията
на „МИГ „Девня – Аксаково“, чрез
финансиране по мерки от СВОМР“

МСП, търговци по смисъла
на ТЗ

22

„Състояние на нестопанския сектор
от територията на МИГ „Девня –
Аксаково“, опит в изпълнението на
европейски проекти и нагласи за
получаване на БФП, чрез СВОМР“

НПО, Читалища , местни
поделения на
вероизповеданията, спортни
клубове

24

„Възможности на стопанския сектор
от територията на МИГ „Девня –
Аксаково“ за развитие към
неземеделски икономически
дейности“

Микро предприятия, МСП,
ЗП

21
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Подкрепа на предприемачеството на
територията на СНЦ „МИГ Девня –
Аксаково“

2019

„Подготовка и изпълнение на
проектни предложения по мерки от
Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на СНЦ „МИГ
„Девня – Аксаково“, финансирани от
ЕСФ, чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г.“
„Възможности за финансиране на
проектни предложения по мярка 7.5
„Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“ и
мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“
от Стратегията за ВОМР на „МИГ
Девня – Аксаково“, финансирана по
ПРСР за периода 2014-2020г. с
финансовата подкрепа на ЕЗФРСР“

МСП

43

НПО, организации,
предоставящи
посреднически услуги на
пазара на труда; Обучителни
организации, Доставчици на
социални услуги;
Доставчици на здравни
услуги, регистрирани
поделения на
вероизповеданията; Общини

Общини, ЮЛНЦ, ФЛ, ЮЛ,
местни поделения на
вероизповеданията

ОБЩО

42

46

482

Във връзка с подпомагане на кандидати в подготовката на проектни предложения по
отворени процедури по мерки от СВОМР са проведени информационни срещи в центровете
на общините Девня и Аксаково с общо 166 участника.

Година

Населено място

Брой участници

гр.Аксаково

27

гр. Девня

29

2018

гр. Аксаково

54

2019

гр. Аксаково

56

2017

ОБЩО

166
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Консултирани кандидати и бенефициенти в офиса на МИГ „Девня – Аксаково“ са 21 лица,
от които 6 жени.
МИГ „Девня – Аксаково“ за разширяване на дейността си има одобрен проект
„Транснационално сътрудничество за креативен туризъм в селските райони“ BG06RDNP00119.085-0014 за транснационално сътрудничество по мярка BG06RDNP001-19.085 - Подбор на
проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и
транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Считаме, че дейностите по прилагане на подхода ВОМР чрез изпълнението на
Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ се изпълняват в пълнота. В бъдеще може да
се организират срещи не само в общинските центрове, но и в по-големите населени места в
общините или да се проведат индивидуални срещи с представители на бизнеса и
неправителственият сектор.
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7. Оценка на добавената стойност на LEADER/ ВОМР
Изпълнението на Стратегията се отчита посредством индикаторите за резултат и
изпълнение. В Следващата таблица е направено сравнение на заложените индикатори и
постигнатите към момента индикатори.
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Стойност

Брой стопанства, получаващи
подкрепа
за
инвестиции в
земеделски стопанства

Брой

4

Брой създадени работни места

Брой

8

Общо
инвестиции
(публични + частни)

евро

450 000

евро

225 000

в

евро

Общо публични разходи в евро

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СМР
Индикатор
Брой бенефициери, получаващи
подкрепа за инвестиции за
преработка и търговия на
селскостопански продукти

Мерна
единица

Стойност

Източник на
информация

Изпълнена
стойност

1

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

Брой

Брой създадени работни места

Брой

2

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

204 000

Общо публични разходи в евро

евро

102 000

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

0

0
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СМР
Мерна
единица

Индикатор
Брой бенефициери (стопанства),
получаващи подкрепа за
инвестиции в неселскостопански
дейности в селските райони

Стойност

Източник на
информация

Изпълнена
стойност

7

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

Брой

Брой създадени работни места

Брой

21

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

128 000

Общо публични разходи в евро

евро

383 000

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

0

0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Стойност

Брой жители, които се ползват от
подобрени услуги/инфраструктура

Брой

1500

Брой операции, получаващи
подкрепа за инвестиции в малка
по мащаби инфраструктура, вкл.
инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и
спестяване на енергия

Брой

4

Брой създадени работни места

Брой

8

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

398 000

Общо публични разходи в евро

евро

398 000

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението

2

0

0

0
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на СМР
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Стойност

Брой операции, получаващи
подкрепа за инвестиции в
инфраструктура за отдих/туризъм

Брой

2

Брой жители, които се ползват от
подобрени услуги/инфраструктура

Брой

10 000

Брой създадени работни места

Брой

1

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

86 500

Общо публични разходи в евро

евро

86 500

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СМР
Индикатор
Брой операции, получаващи
подкрепа за проучвания
/инвестиции, свързани с
природното и културното
наследство на селата, в т.ч. обекти
с висока природна стойност

Мерна
единица

Стойност

Източник на
информация

Изпълнена
стойност

4

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

Брой

Брой жители, които се ползват от
подобрени услуги/инфраструктура

Брой

10 000

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

86 500

Общо публични разходи в евро

евро

86 500

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението

0

0

0
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на СМР
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СМР
Мерна
единица

Стойност

хектар

166

Брой създадени работни места

Брой

30

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

51 000

Общо публични разходи в евро

евро

51 000

Индикатор
Площ (хектар), която ще бъде
залесена (установяване )

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.1.1 ОТ СМР
Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
Общо инвестиции в евро
евро
198 000
за изпълнението
0
(публични + частни)
на СМР
Годишни отчети
Общо публични разходи в евро
евро
198 000
за изпълнението
0
на СМР
ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.2.1 ОТ СМР
Мерна
Източник на
Изпълнена
Индикатор
Стойност
единица
информация
стойност
Неактивни и безработни
участници, които са започнали да
Годишни отчети
търсят работа или имат работа,
Брой
50
за изпълнението
0
включително като самостоятелно
на СМР
заети лица, след осигурена грижа
за дете
Деца, вкл. с увреждания,
Годишни отчети
Брой
50
0
получаващи социални и здравни
за изпълнението
Индикатор

Мерна
единица

Заложена
Стойност
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услуги
Брой създадени работни места

Брой

7

Общо инвестиции в евро
(публични + частни)

евро

204 000

Общо публични разходи в евро

евро

204 000

на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

0

0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.2.2 ОТ СМР
Мерна
единица

Индикатор
Безработни участници на възраст
до 29 г. вкл., с основна или пониска образователна степен, които
при
напускане
на
проекта
получават квалификация
Безработни участници на възраст
до 29 г. вкл., с основна или пониска образователна степен, които
при напускане на проекта имат
работа,
включително
като
самостоятелно заети лица
Безработни участници от ромски
произход на възраст до 29 г. вкл., с
основна
или
по-ниска
образователна степен, които при
напускане на проекта имат работа,
включително като самостоятелно
заети лица

Брой

Брой

Брой

Стойност

Източник на
информация

Изпълнена
стойност

50

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

40

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

20

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

Брой създадени работни места

Брой

40

Общо
инвестиции
(публични + частни)

евро

510 000

в

евро

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението

0

0
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Общо публични разходи в евро

евро

510 000

на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.1 ОТ СМР
Мерна
единица

Стойност

Брой

1

Брой

1

Брой
на
предприятията,
получаващи подкрепа

Брой

1

Брой създадени работни места

Брой

5

Общо
инвестиции
(публични + частни)

евро

340 000

евро

204 000

Индикатор
Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за фирмата
продукти
Брой предприятия, подпомогнати
да въведат нови за пазара
продукти

в

евро

Общо публични разходи в евро

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
1
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.2 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Стойност

Нови предприятия, съществуващи
две години след създаването си

Брой

1

Брой
подпомогнати
предприятия

Брой

1

Брой

1

нови

Брой
на
предприятията,
получаващи подкрепа

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението

0
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на СМР
Брой създадени работни места

Общо
инвестиции
(публични + частни)

в

евро

Общо публични разходи в евро

2

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

170 000

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

102 000

Годишни отчети
за изпълнението
на СМР

0

Брой

евро

евро

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.3 ОТ СМР
Индикатор

Мерна
единица

Стойност

Брой
на
предприятията,
получаващи подкрепа

Брой

2

Брой създадени работни места

Брой

4

Общо
инвестиции
(публични + частни)

евро

1 100 000

евро

688 000

в

евро

Общо публични разходи в евро

Източник на
Изпълнена
информация
стойност
Годишни отчети
за изпълнението
3
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР
Годишни отчети
за изпълнението
0
на СМР

При изготвяне на стратегията е допусната грешка при определяне стойността на
индикаторите „Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ и „Общо публични разходи в
евро“ по голяма част от мерките.
За мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 450 000 евро
Общо публични разходи в евро – 225 000 евро
Бюджетът по мярката е 453 000 лева. Интензитетът на помощта е 50%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 463 000 евро (906 000 лв. :
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1,9558), а индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 231 000 евро. (Приблизително, след
закръгляне при превалутирането)
Можем да приемем, че авторите са заложили малко по-ниски стойности от гледна точка
на възможния евентуален остатък по мярката след проведените процедури, в следствие на
корекции в окончателните плащания и други фактори които влияят върху пълото усвояване на
бюджета по мярката.
За мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 204 000 евро
Общо публични разходи в евро – 102 000 евро
Бюджетът по мярката е 300 000 лева. Интензитетът на помощта е 50%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 306 000 евро (600 000 лв. :
1,9558), индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 153 000 евро. (Приблизително, след
закръгляне при превалутирането)
Несъответствието в заложените и реално възможните за постигане стойности и по двата
индикатора са неприемливи. Занижените стойности обезсмислят отчитането на
индикаторите, защото няма да покажат реално постигнатите резултати от интервенциите чрез
мярката.
За мярка 6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 128 000 евро
Общо публични разходи в евро – 383 000 евро
Бюджетът по мярката е 750 000 лева. Интензитетът на помощта е 75%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 511 000 евро (1 000 000 лв. :
1,9558), индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 383 000 евро. (Приблизително, след
закръгляне при превалутирането)
Несъответствието в заложената и реално възможната за постигане стойност по
индикатора „Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ е неприемлива. Занижена е
няколко пъти стойността на индикатора, което прави излишно прилагането му като
инструмент за отчитане на реално постигнатите резултати от интервенциите чрез мярката.
За мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 86 500 евро
Общо публични разходи в евро – 86 500 евро
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Бюджетът по мярката е 170 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да са със стойност 86 900 евро (170 000 лв. : 1,9558, приблизително,
след закръгляне при превалутирането).
Разликата е несъществена и няма да повлияе на качеството на резултата, отчитан чрез
индикатора.
За мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 86 500 евро
Общо публични разходи в евро – 86 500 евро
Бюджетът по мярката е 100 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да имат еднакви стойности, защото мярката не предвижда частни
инвестиции. Тяхната стойност би следвало да е 51 000 евро (100 000 лв. : 1,9558,
приблизително, след закръгляне при превалутирането).
В този случай стойността на двата индикатора е значително завишена, което ще доведе
до изкуствено занижени резултати от прилагането на мярката.
За мярка 8.1. Залесяване и поддръжка
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 86 500 евро
Общо публични разходи в евро – 86 500 евро
Бюджетът по мярката е 70 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да имат еднакви стойности, защото мярката не предвижда частни
инвестиции. Тяхната стойност би следвало да е 35 000 евро (70 000 лв. : 1,9558,
приблизително, след закръгляне при превалутирането).
Стойността на двата индикатора е значително завишена, което ще доведе до изкуствено
занижени резултати от прилагането на мярката.
За мярка 3.1.1. Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни
сгради
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 198 500 евро
Общо публични разходи в евро – 198 500 евро
Бюджетът по мярката е 310 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да имат еднакви стойности, защото мярката не предвижда частни
инвестиции. Тяхната стойност би следвало да е 158 000 евро (70 000 лв. : 1,9558,
приблизително, след закръгляне при превалутирането).
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Несъответствието е достатъчно голямо, за да деформира резултатите при отчитането на
двата индикатора.
За мярка 3.2.1. Въвеждане на междусекторни услуги в общността
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 204 000 евро
Общо публични разходи в евро – 204 000 евро
Бюджетът по мярката е 480 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да имат еднакви стойности, защото мярката не предвижда частни
инвестиции. Тяхната стойност би следвало да е 245 000 евро (480 000 лв. : 1,9558,
приблизително, след закръгляне при превалутирането).
И тук несъответствието е достатъчно, за да деформира резултатите при отчитането на
двата индикатора.
За мярка 3.2.2. Инвестиции в образование и заетост
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 510 000 евро
Общо публични разходи в евро – 510 000 евро
Бюджетът по мярката е 1 000 000 лева. Интензитетът на помощта е 100%. И двата
индикатора би следвало да имат еднакви стойности, защото мярката не предвижда частни
инвестиции. Тяхната стойност би следвало да е 511 000 евро (1 000 000 лв. : 1,9558),
(Приблизително, след закръгляне при превалутирането).
Разликата е несъществена и няма да повлияе на качеството на резултата, отчитан чрез
индикатора.
За мярка 1.1.1 Подкрепа за иновации в предприятията
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 340 000 евро
Общо публични разходи в евро – 204 000 евро
Бюджетът по мярката е 800 000 лева. Интензитетът на помощта е 90%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 454 000 евро (888 880 лв. :
1,9558), а индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 409 000 евро (800 000 лв. : 1,9558),
(Приблизително, след закръгляне при превалутирането)
И тук несъответствието е достатъчно голямо, за да деформира резултатите при
отчитането на двата индикатора и би следвало да се коригира.
За мярка 1.1.2 Подкрепа на предприемачеството
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 170 000 евро
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Общо публични разходи в евро – 102 000 евро
Бюджетът по мярката е 350 000 лева. Интензитетът на помощта е 90%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 198 000 евро (388 880 лв. :
1,9558), индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 178 000 евро (3500 000 лв. : 1,9558),
(Приблизително, след закръгляне при превалутирането)
Разликата не е много голяма, но и при двата индикатора е достатъчна, за да деформира
резултатите при отчитането им.
За мярка 1.1.3. Капацитет за растеж на МСП
Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 1 100 000 евро
Общо публични разходи в евро – 688 000 евро
Бюджетът по мярката е 800 000 лева. Интензитетът на помощта е 90%. Индикаторът
„Общо инвестиции в евро (публични + частни)“ би следвало да е 454 000 евро (888 880 лв. :
1,9558), индикаторът „Общо публични разходи в евро“ – 409 000 евро (800 000 лв. : 1,9558),
(Приблизително, след закръгляне при превалутирането)
Стойността и на двата индикатора е значително завишена, което ще доведе до
изкуствено занижени резултати от прилагането на мярката.
Видно от предоставените данни по Приоритет 1 „Повишаване на
конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен
бизнес“ са постигнати 4 индикаторите. Това са индикатори за изпълнение на мерки,
финансирани от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Все още не са постигнати
индикаторите по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.4 „Инвестиционна подкрепа за
неземеделски дейности“. Причина за това е липса на резултати за утвърждаване на
оценителните доклади по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ и
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Мярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ все още не е отворена за
кандидатстване.
Видно от предоставените данни по Приоритет 2 „Насърчаване на интегрирано
териториално развитие и опазване на околната среда чрез повишаване на ресурсната
ефективност“ няма постигнати индикатори. Причина за това е, че мерки 7.5 „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата“ са отворени в моменат за кандидатстване, а
мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ все още не е отворена.
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Във връзка с изпълннението на индикаторите по Приоритет 2 „Насърчаване на
интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда чрез повишаване на
ресурсната ефективност“ се очертава проблем произтичащ от липсата на кандидати по мярка
7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природното наследство на селата“ и мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“.
В хода на подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, при
провеждането на информационните събития и обсъждането на евентуалните мерки за
реализирането й, е заявен интерес от настоятелствата на няколко православни храма за
осъществяване на проекти за основен ремонт на храмовете.
В тази връзка в Стратегията ВОМР e заложенa мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата“
МИГ „Девня – Аксаково“ е стартирала процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-19.043 „МИГ „Девня – Аксаково“ - „Проучване и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“
с два крайни срока за кандидатстване – 09.12.2018 г., 17.00 часа и 14.01.2019 г., 17.00 часа.
В рамките на сроковете за кандидатстване не ca постъпили проектни предложение по
процедурата.
В последствие е установeно, че Епархийският съвет на Варненска митрополия не е дал
съгласие за кандидатстване на църковните настоятелства. По информация на свещениците на
храмовете, заявили интерес и от предоставеното копие на протокола с решенията на
Епархийския съвет става ясно, че такова съгласие църковните настоятелства няма да получат.
Въпреки това, МИГ „Девня – Аксаково“ е стартирала нов прием по мярката, чрез
процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня –
Аксаково“ - „Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природно наследство на селата“ с срок за кандидатстване 03.10.2018 г. –
06.11.2019 г.
Факта, че отново няма постъпили проектни предложения, води до заключение за
невъзможност мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“да бъде
осъществена.
В хода на подготовка на Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, при
провеждането на информационните събития и обсъждането на евентуалните мерки за
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реализирането й, е заявен интерес от община Аксаково за осъществяване на проект за
залесяване в общински горски терени.
В тази връзка в Стратегията ВОМР е заложена мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“.
На 12.06.2019 г. в офиса на МИГ „Девня – Аксаково“ е постъпило писмо с изх. № 2600449/12.06.2019 г., с което община Аксаково уведомява, че след влизането в сила на новия
лесоустройствен план за общинските и държавни гори на територията на област Варна, е
установено, че в горскостопанския план за община Аксаково не са предвидени територии за
залесяване и общината не би могла да подготви проект по мярка 8.1 „Залесяване и
поддръжка“, както първоначално е възнамерявала.
В тази връзка МИГ „Девня – Аксаково“ изпраща писмо изх. № 19-2-108/18.06.2019 г. до
община Девня, с което отправя запитване дали общината, като допустим кандидат,
възнамерява да кандидатства с проект по въпросната мярка. С писмо изх. № 6300-55(1)/20.06.2019 г., община Девня уведомява МИГ „Девня – Аксаково“, че не е заявявала интерес
към мярката и към този момент няма промяна в тяхното становище.
Въпреки това, поради факта, че допустими кандидати по мярката са и физически и
юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и
неземеделски земи, МИГ „Девня – Аксаково“ подготвя процедура за прием на проектни
предложения BG06RDNP001-19.307 „МИГ „Девня – Аксаково“ – мярка 8.1 „Залесяване и
поддръжка“.
УО на ПРСР 2014-2020 г. уведомява МИГ „Девня – Аксаково“ чрез ИСУН2020, че:
„съгласно Указанията за приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани от
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в стратегиите за Водено от
общностите местно развитие и условия, произтичащи от него и чл. 9, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № 702/2014, държавите членки уведомяват Комисията и тя изпраща на държавата-член
разписка за получаване с идентификационен номер на помощта. Цитираните действия се
инициират от УО на ПРСР, като след тяхното извършване на МИГ ще бъде представена
информация относно идентификационния номер на помощта.
За мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от стратегията, МИГ ще могат да обявяват прием
след като помощта получи идентификационен номер.“
МИГ „Девня – Аксаково“ има намерение да стартира процедурата, когато това е
възможно, но въпреки това има съмнения за наличието на потенциални бенефициенти, тъй
като в хода на подготовка на Стратегията за ВОМР не е заявен интерес по мярка 8.1
„Залесяване и поддръжка“ от други, освен община Аксаково.
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Видно от предоставените данни по Приоритет 3 „Насърчаване на социалното
приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата“ е
постигнат един индикатор. Все още няма резултати от проведените процедури и
одобряването на оценителните доклади.
Въз основа на одобрените проектни предложения и сключените договори с 4
бенефициенти към настоящия момент, в съответствие с целите на проектните предложения,
може да се направи извод, че въздействие към момента е оказано върху малките и средни
предприятия на територията на МИГ-а. Местната икономика е стимулирана, подпомогнати са
МСП за подобряване на техния производствен капацитет и развитие на иновационните
дейности.
Към момента на извършване на междинна оценка има сключени договори с общините
Девня и Аксаково за осъществяване на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, чиято цел е развите на динамична, жизнена среда. Проектните
предложения са свързани с подобряване на енергийната ефективност на сграда за
обществено ползване и ремонти на сгради и преустройство на обществени сгради.
Изпълнението на проектите ще окаже пряко въздействие върху населението на МИГ „Девня –
Аксаково“ и ще реализира добавена стойност чрез подхода ВОМР.
Видно от представените данни индикаторите не са изпълнени в голямата си част,
предвид забавяне отварянето на процедурите и утвърждаването на оценителните доклади от
ДФЗ по проведените процедури.

8. Изводи и препоръки
Основните изводи от извършената междинна оценка на Стратегията за Водени от
общностите местно развитие на МИГ „Девня – Акасково“, могат да бъдат обобщени по
следния начин:
 Наблюдава се напредък в изпъленинето на Стратегията по Приоритет 1 „Повишаване
на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен
бизнес“ и Приоритет 3 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността
и подобряване жизнената и бизнес средата“. Стартирала е работа по изпълнение на целите
от Приоритет 2 , като са отворени 2 процедури от общо 3 мерки, но все още няма одобрени
проекти.
 Резултатите от постигането на Стратегически цели са добри. Няма стратегическа цел,
по която да не са предприети мерки за нейното изпълнение Проектите, по които се има
сключени договори са предимно финансирани от ОП „Иновации и конкуренстокпособност“,
44
Октомври 2019

Европейски структурни и инвестиционни фондове

има сключени 2 договора с финансирани от ПРСР и четири договора по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“.
 Добро е сътрудничеството на МИГ „Девня – Аксаково“с други МИГ-ове и се работи по
разширяване на контактите на наднационално ниво.
 Не е направено отчитане на индикаторите на годишна база за 2019 година, но видно
от представена информация, промяна на стойностите има само на три индикатора.
 Във финансово отношение, на база на подадените проектни предложения и
кандидатстването за безвъзмездна средства, считаме, че има значителен напредък и има
реална възможност тя да бъде изпълнена.
 Популяризирането на подхода ВОМР е на добро ниво, но е необходимо
провеждането на срещи в голяма част от населените места на територията на МИГ-а, а не само
в общинските центрове.
 Наблюдава се недостиг на средства за финансиране на проектни предложения,
финансирани по ОП „ОПИК“, което е индикатор за добре развиващ се малък и среден бизнес
на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, но същевременно потребностите на фирмите за
растеж не могат да бъдат удовлетворени от разполагаемия бюджет по мярка 1.1.3 „Капацитет
за растеж на МСП“.
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9. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Изпълнение на приоритетите на Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня-Аксоково“ по заложени
мерки и дейности:

Мярка
ПРИОРИТЕТ

1

Повишаване на
конкуретоспособността
на местната
икономика и
възможности за
създаване на местен
бизнес

6.4. Инвестиционна
подкрепа за
неземеделски
дейности

Предвидени
средства по
мярката

Подаден проект

Одобрен
проект

наименование

наименование

„Изграждане на еко селище
(глемпинг селище) в
землището на с. Въглен,
община Аксаково, област
750000,00 Варна
Изграждане и оборудване на
бензиностанция в землището
на с. Изворско, община
Аксаково, област Варна

Стойност
Стойност
на проекта

Стойност на
БФП

Одобрен
проект

390 950,00

293 212,50

оттеглен

391 007,61

293 255,71
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Закупуване на оборудване и
техника за създаване на
информационен портал

Одобрен
проект

40 605,00

30 453,75

„Модулно предприятие за
производство на бира и
организиране на дегустация

Отхвърлен

261 000,00

195750

Одобрен
проект

391007,61

293 255,71

Одобрен
проект

195546

132971,28

Одобрен
проект

108000

97000

„Изграждане и оборудване на
бензиностанция в землището
на с. Изворско, община
Аксаково, област Варна“

1.1.1.Подкрепа за
иновации в
предприятията /ПО1
ОПИК/

„Изграждане на туристически
павилион за дегустации и
продажба на регионални
вина“
„Разработване на уеб-базиран
иновативен софтуер за
резервиране и отдаване на
автомобили под наем и
менажиране на автопарк с
възможност за автономно
наемане и връщане на
автомобилите на избрана от
клиента локация“- "Модул"
800000,00 ЕООД
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1.1.2.Подкрепа на
предприемачеството
/ПО2 ОПИК/

"Капацитет за растеж в
Амбулатория за
индивидуална практика за
специализирана медицинска
помощ по очни болести – д-р
Н. Николова - Петкова" ЕООД
Стартиране производство на
специализирано оборудване
за прецизен контрол на
хидромелиоративни
съоръжения от Кропсистем
ЕООД.
Подкрепа за развитие на
предприемачеството във
фирма "ДеНиДи" ЕООД.
“Разработване на серия от
иновативни информационни
интерактивни продукти, в
областта на родителството,
възпитанието и обучението на
съвременните деца”
Стартиране производство на
специализирано оборудване
за прецизен контрол на
хидромелиоративни
съоръжения от Кропсистем
350000,00 ЕООД.

Отхвърлен

209394

188454,6

Оттеглен

388568

349711,2

Одобрен
проект

387813,64

349032,27

Отхвърлен

237198,76

213478,88

Отхвърлен

349 711,20

349 711,20
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1.1.3.капацитет за
растеж на МСП /ПО2
ОПИК/

4.1. Инвестиции в
земеделски
стопанства

„Подобряване на
производствения капацитет и
управлението на бизнес
процесите в „НОРД“ АД“
„Модернизиране на
производствения процес,
повишаване на
производствения капацитет и
увеличаване на експорта на
Попчев стоун дизайн ЕООД,
чрез закупуване на ново
оборудване в база с.
Слънчево“
„Подобряване на
конкурентноспособността и
развитие на капацитета за
растеж в фирма "Трафикбилд"
ЕООД, чрез закупуване на
ново производствено
оборудване и въвеждане на
ИКТ система за управление на
800000,00 бизнеса“.
“Закупуване на техника,
необходима за
модернизиране на
животновъдното стопанство
453000,00 на ЗК "Бъдеще””

Одобрен
проект

273400

246060

Одобрен
проект

243000

218700

Одобрен
проект

371920

334728

Одобрен
проект

169990

84995
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„Изграждане на стопанска
постройка, създаване на
трайни насаждения и
закупуване на земеделска
техника и инвентар“
„Модернизация на
земеделското стопанство на
ЕТ „Гри Агро – Асен Григоров“,
чрез закупуване на модерна
земеделска техника и
увеличаване на площите с
десертни лозя“
„Изграждане на оранжерия за
отглеждане на люти чушки“

2

4.2. Инвестиции в
преработка/маркетинг
на селскостопански
продукти
7.5.Инвестиции за
публично ползване в
Насърчаване на
инфраструктура за
интегрирано
отдих, туристическа
териториално
развитие и опазване на инфраструктура
околната среда чрез
7.6. Проучвания и
повишаване на
инвестиции, свързани
ресурсната
с поддържане,
ефективност
възстановяване и
подобряване на

Одобрен
проект

188307,23

112984,35

Одобрен
проект

66311,26

33155,63

Одобрен
проект

37578

18789

Престои прием - до м.май 2020 г.
300000,00

170000,00

Активна процедура

100000,00

Активна процедура
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културното и приодно
наследство на селата
8.1. Залесяване и
поддръжка

70000,00

Предстои прием до края на 2019 г.
Административна сграда кметство с читалище в с.
Доброглед, община Аксаково

3

Насърчаване на
социабното
приобщаване,
намаляване на
бедността и
подобряване на
жизнената и бизнес
среда

7.2. Инвестиции в
създаването,
подобряването или
разширяването на
всички видове малки
по мащаби
инфраструктура

Одобрен
проект

165713,51

165713,51

„Ремонт и реконструкция на
съществуващо читалище в
УПИ V-1, кв. 11, по плана на с.
Яребична, община Аксаково

Оттеглен

146647,42

146647,42

„Подобряване на енергийната
ефективност на
780000,00 административна сграда
(бивше пълномощничество) в
община Девня“

Одобрен
проект

69095,14

69095,14

„Подобряване на енергийната
ефективност на сграда за
обществено хранене в община
Девня“

Одобрен
проект

157524

157524

„Подобряване на енергийната
ефективност на сграда НЧ
„Христо Ботев – 1927“ в
община Девня”

Одобрен
проект

213440,35

163380,86
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„Ремонт и реконструкция на
съществуващо читалище в
УПИ V-1, кв. 11, по плана на с.
Яребична, община Аксаково

3.1.1. Изграждане на
ИКТ инфраструктура в
общинските
административни
сгради

3.2.1. Въвеждане на
междусекторни услуги
в общността /ПО2 ИП2
- ОП РЧР/

„Основен ремонт,
реконструкция, преустройство
и промяна предназначението
на съществуваща фурна в
сграда за обществено
обслужване в УПИ III „за
обществено обслужване“,
кв.20 по плана на с. Долище,
община Аксаково“
„Изграждане на ИКТ
инфраструктура в сградата на
общинска администрация –
Аксаково“
„Изграждане на структурна
комуникационна система в
310000,00 сградата на община Девня“
Въвеждане на иновативна
междусекторна услуга в
община Аксаково

480000,00

Мобилен екип на терен за
превенция, подкрепа и
социално включване на деца,

Одобрен
проект

146647,42

146647,42

Одобрен
проект

167700,1

77639,07

Одобрен
проект

154984,18

154984,18

Одобрен
проект

210690,38

155000

Одобрен
проект

239979,04

239979,04

Одобрен
проект

239960,00

239960,00
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пълнолетни лица с
увреждания и техните близки

Образование и заетост за
младежите на община
Аксаково

3.2.2. Инвестиции в
образование и заетост
/ПО1 ИП3 - ОП РЧР/

"Повишаване на
квалификацията,
възможността за включване в
заетост и самостоятелна
заетост на безработни
младежи"
Инвестиции в образование и
1000000,00 заетост на Трейс Строй ЕООД

Одобрен
проект

378185,00

378185,00

Одобрен
проект

209711,57

209711,57

Охвърлен

121792,00

121792,00
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10. Източници на информация
10.1 Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2016 г.
10.2 Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2017 г.
10.3 Годишни доклади за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 г.
10.4 Насоки за оценка на LEADER/ВОМР https://enrd.ec.europa.eu
10.5 Други източници
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