
 

 

          

        
 

 
 

Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

 

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

за територията на Местна инициативна група Девня - Аксаково 

 

Територията на МИГ „Девня-Аксаково“ обхваща административните граници на общините 

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област (Вж. Фиг.1), в Североизточен 

планов район, и заема площ от 581,54 кв. км. Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, 

Суворово, Провадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща 

всички 26 населени места от двете общини. От община Аксаково: 2 града и 21 села, от община 

Девня: 1 град и 2 села. Общият брой на населението на територията на МИГ „Девня-Аксаково“  

е 29 317 души. 

 

Разработването на Стратегията за местно развитие /СМР/ на територията на МИГ „Девня – 

Аксаково“  е резултат от работа на екип, включващ координатора за осъществяване на дейностите 



 

по подготвителна мярка 19.1, външните експерти, колективният и управителният орган на МИГ, 

както и широката гражданска общественост. Процесът на изготвяне на Стратегията бе 

подпомогнат от дейностите, в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 

/ПРСР/ за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони  /ЕЗФРСР/, изпълняван от МИГ „Девня- Аксаково“. 

Водейки се от основната идея на подхода „ЛИДЕР“, че  стратегиите за развитие са много по-

ефективни и ефикасни, ако се решават и прилагат на местно равнище от местните участници, 

придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомогнати от съответните общински 

администрации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики за 

разработването на Стратегията на МИГ „Девня-Аксаково“ бе приложен подхода „отдолу-нагоре“ 

като основна характеристика на подхода „ВОМР“. 

Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията 

Стратегическа цел: Постигане устойчиво развитие на района и подобряване качеството на 

живот чрез активизиране на собствения потенциал. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите 

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 подобряване 

жизнената и бизнес средата.  

Специфични цели 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите 

за създаване на местен бизнес. 

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: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда 

чрез повишаване на ресурсната ефективност 

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: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и подобряване 

жизнената и бизнес средата. 

Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда.  



 

Специфична цел 3.2: Подобряване на образователното равнище, достъпа до социални услуги на 

различните уязвими групи, социално изолирани или в риск от социална изолация.  

Избрани мерки в Стратегията за ВОМР по фондове 

Програма за развитие на селските райони 

Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ 

Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“ 

Мярка 7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство на селата“ 

Мярка 8.1  „Залесяване и поддръжка“ 

Мярка 3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

Мярка 3.2.1  „Въвеждане на междусекторни услуги в общността “ 

Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

Мярка 1.1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“ 

Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ 

6. Финансов план: 

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 2623000.00 43 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 453000.00 7 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на 300000.00 5 



 

селскостопански продукти 

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 750000.00 12 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

780000.00 12 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура 

170000.00 3 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на селата 

100000.00 3 

8.1 Залесяване и поддръжка 70000.00 1 

 
Мерки, които не са част от ПРСР 2014 - 2020 г. , но са 

включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

  

 не приложимо 
  

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР) 

310000.00 5 

3.1.1 
Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 

административните сгради 

310000.00 5 

Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)   

 не приложимо 
  

Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)   

 не приложимо 
 0 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 1480000.00 23 

3.2.1 Въвеждане на междусекторни услуги в общността 480000.00 7 

3.2.2 Инвестиции в образование и заетост 1000000.00 16 

Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1950000.00 29 

1.1.1 Подкрепа за иновации в предприятията 800000.00 12 

1.1.2 Подкрепа на предприемачеството 350000.00 5 

1.1.3 Капацитет за растеж на МСП 800000.00 12 

 Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР) 
  

 не приложимо 
  

 ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯта за ВОМР: 6363000.00 100 

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи 

разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) 

977728.00 25 

 


