
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ „ДЕВНЯ – АКСАКОВО“, 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2015 – 31.07.2015 

Пореден номер на доклада 

 

5 

Номер на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 

РД50-148/13.10.2011 

Данни за предходни доклади 

(попълва се входящия номер/дата на 

предходните доклади) 

Регистрационен индекс 41-03-45 от 11.02.2015 

Регистрационен индекс 41-03-45 от 17.02.2014 

Регистрационен индекс 41-03-45 от 25.01.2013 

Регистрационен индекс 41-03-45 от 29.02.2012 

Седалище и адрес на управление на 

МИГ 

 

 

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

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Свилен Янчев Шитов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

 

Тел. 0519-47064, e-mail: mig_da@abv.bg 

www.migda.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2007 – 2013 г. 

mailto:mig_da@abv.bg


Важно: Таблиците към доклада се представят включително на CD във формат .xls 

1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

2. Кратко резюме на извършената дейност: 

В прилагането на одобрената Стратегия за местно развитие на СНЦ „МИГ Девня –Аксаково“ 

през 2015г. са осъществени дейности по: 

2.1. Публикуване на покани за прием на проектни предложения към одобрена СМР: 

н/п 

2.2. Дейности по информиране и публичност: 

От 3.05.2015 до 31.07.2015 година екипът на МИГ Девня – Аксаково извърши следните 

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

2.2.1. Организиране и провеждане на информационни срещи по изпълнение на СМР  в Община 

Девня и Община Аксаково, както следва: 

 03.05.2015г. от 10 часа в село Ботево, кметство; 

 03.05.2015г. от 14 часа в село Радево, кметство; 

 05.06.2015г. от 10 часа в село Крумово, кметство; 

 05.06.2015г. от 14 часа в село Новаково, кметство; 

 10.06.2015г. от 10 часа в село Любен Каравелово, кметство; 

 12.06.2015г. от 10 часа в село Водица, кметство; 

 12.06.2015г. от 13 часа в село Засмяно, кметство; 

 17.06.2015г. от 10 часа в село Зорница, кметство; 

 17.06.2015г. от 13 часа в село Изворско, кметство; 

 24.06.2015г. от 10 часа в село Слънчево, кметство; 

 24.06.2015г. от 13 часа в село Припек, кметство; 

 01.07.2015г. от 10 часа в село Доброглед, кметство; 

 01.07.2015г. от 13 часа в град Игнатиево, читалище; 

 03.07.2015г. от 10 часа в село Кипра кметство; 

 03.07.2015г. от 13 часа в кв. Повеляново, град Девня, читалище; 

 08.07.2015г. от 10 часа в село Падина. Срещата ще се проведе в кметството; 

 08.07.2015г. от 13 часа в град Девня, сградата на Общината – ритуалната зала; 

 09.07.2015г. от 13 часа в град Аксаково, сградата на Общината – ритуална зала; 

 10.07.2015г. от 10 часа в село Въглен, кметство; 

 10.07.2015г. от 13 часа в село Яребична, кметство; 

 15.07.2015г. от 10 часа в село Долище, кметство; 

 17.07.2015г. от 10 часа в село Кичево, кметство; 

 17.07.2015г. от 13 часа в село Куманово, кметство; 

 22.07.2015г. от 10 часа в село Генерал Кантарджиево, кметство; 

 22.07.2015г. от 13 часа в село Климентово, кметство; 

 27.07.2015г. от 10 часа в град Игнатиево, читалище; 

 28.07.2015г. от 10 часа в град Аксаково, сградата на Общината-ритуална зала; 

 29.07.2015г. от 10 часа в кв. Девня, град Девня, сградата на Читалище „Просвета“; 

 31.07.2015г. от 10 часа в село Осеново, кметство; 

 31.07.2015г. от 13 часа в село Орешак, кметство;  



2. Цели на стратегията за местно развитие. 

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

Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство.  

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

1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските 

продукти; 

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

природните ресурси; 

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

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

Приоритети Конкурентоспособност 

посредством 

повишаване 

добавената стойност 

на земеделските 

продукти 

Подобряване на 

околната среда и 

селската 

територия 

посредством 

опазване на 

природните 

ресурси 

Подобряване на 

качеството на живот и 

разнообразяване на 

условията за заетост 

Специфични 

цели 

1. Подпомагане на 

земеделски 

производители, 

участващи в микро 

верига  

2. Създаване и/или 

обновяване на 

логистични структури 

за обслужване на микро 

веригите 

3. Подпомагане на 

преработвателни 

предприятия, 

обслужващи микро 

вериги на земеделските 

производители 

4. 

Оползотворяване 

на пустеещите 

земи чрез 

залесяване 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 

промотиране на местни 

туристически продукти и 

продажба на територията 

9. Подобряване на 

услугите за населението и 

бизнеса  

 

 

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:  

Описание на извършените дейности за прилагане на стратегията, оценка на напредъка във 

връзка със заложените цели. Описват се също възникналите трудности и предприетите действия 

за преодоляването им. 

Таблица 1  



Индикатор Цел за 

периода 

2007 – 2013 

според 

СМР 

 

Постигнато 

за периода 

на 

годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 

Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км2)  
581,6 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 
291561 

Брой проекти, финансирани от СМР  322 1 26 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
100 120 292 

 

4. Управление на Местната инициативна група. 

Описание на действията/промените, които засягат управлението на СМР, органите на 

управление, функционирането на офиса на МИГ, промени в партньорите (ако има такива), 

промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  

През 2015 година няма промени в състава на екипа по управление на СМР и Управителния 

съвет на сдружението. 

Проведени са три общи събрания на сдружението – на 20.02.2015г., на 15.07.2015г. и на 

24.08.2015г., като върховенят колективен орган и върховният управителен орган на 

сдружението са приведени в съответствие с разпоредбите на Наредба 16/30.07.2015г.. 

5. Индикатори. 

Попълват се таблиците с видовете индикатори. Добавя се таблица с допълнителни/специфични 

индикатори от СМР. 

Таблица 2 

                                                 
1 Съгласно окончателните резултати от преброяване 2011 на НСИ 
2 Към момента на подписване на тристранният договор мярка 421 не беше включена в одобрения индикативен 

план. Поради тази причина в настоящият доклад сме намалили заложените индикатори, като сме извадили 

заложените такива за мярка 421. 

Вид 

индикатор 

Индикатор Цел до края 

на 

стратегията 

 

Постигнато 

в периода, 

обхванат от 

доклада  

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, 

обхванат от 

годишния 

доклад 



 

 

Таблица 3 

Индикатор Стойност съобразно 

специфичните цели за 

периода 2007-2013 

Стойност съобразно 

постигнатото за 

периода на отчитане  

Брой дейности за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност 

 32 

Брой на участниците в дейностите по 

обучение  
 39 

Брой на участниците в дейностите по 

информиране 
 319 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

Описание на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие –  подход и стъпки. 

Описание на дейностите и резултатите за периода на доклада, както и обобщение на 

извършените дейности и постигнати резултати от датата на подписване на договора до края на 

периода на докладване, показващи напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие 

съобразно приложения план, разработен от МИГ.  

 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията 

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

 Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство. 

2. Стратегически цели – формулировката по стратегията 

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

 Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските 

продукти; 

Изходен 

Брой консултирани 

потенциални 

бенефициенти 

0 19 520 

Брой на участниците в 

дейностите за 

придобиване на умения и 

постигане на обществена 

активност 

100 319 848 

Брой подадени заявления 

за кандидатстване по СМР 
0 0 37 

Дял на одобрените 

заявления за 

кандидатстване, % 

0 0 81,25% 



 Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на природните 

ресурси; 

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

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

Приоритети Конкурентоспособност 

посредством 

повишаване 

добавената стойност 

на земеделските 

продукти 

Подобряване на 

околната среда и 

селската 

територия 

посредством 

опазване на 

природните 

ресурси 

Подобряване на 

качеството на живот и 

разнообразяване на 

условията за заетост 

Специфични 

цели 

1. Подпомагане на 

земеделски 

производители, 

участващи в микро 

верига  

2. Създаване и/или 

обновяване на 

логистични структури 

за обслужване на микро 

веригите 

3. Подпомагане на 

преработвателни 

предприятия, 

обслужващи микро 

вериги на земеделските 

производители 

4. 

Оползотворяване 

на пустеещите 

земи чрез 

залесяване 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 

промотиране на местни 

туристически продукти и 

продажба на територията 

9. Подобряване на 

услугите за населението и 

бизнеса  

 

Мерки за 

финансиране 

121. Модернизиране на 

земеделските 

стопанства 

123. Добавяне на 

стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

223. Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

311. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

312. Подкрепа за 

създаване и развитие на 

микропредприятия 

313. Насърчаване на 

туристическите дейности 

321. Основни услуги за 

населението и 

икономиката в селските 

райони 

322. Обновяване и 

развитие на населените 

места 

 

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

заявления  за настоящата година 

н/п 

5. Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР 



През 2015 година са сключени 30 анекса към Действащите договори на бенефициентите. 

Извършени са общо 31 проверки на място, относно изпълнението от бенефициентите на 

дейностите, заложени в тристранните договори, 6 от които са извършени през 2015 година. 

Към 31.07.2015 година бенефициентите са изпълнили дейностите по десет договора и те са  

разплатени от РА. Изпълнени са дейностите и по още девет договора, като по тях 

бенефициентите са в процес на подготовка на заявките за плащане, или вече са ги внесли. 

Активно се работи по изпълнение дейностите на един договор. За съжаление се очертава 

неизпълнение на четири Договора, като бенефициентите по тези Договори не посочват 

конкретни основания за това. В риск е изпълнението на два проекта, но в резултат на активните 

действия на бенефициентите и на МИГ „Девня – Аксаково“, се надяваме те да приключат 

успешно. 

Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

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

от ПРСР). 

Мярка 121. 

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

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

проекти с по-малък мащаб, предназначени за развитие и модернизация на малки земеделски 

стопанства. В резултат на икономическата криза, доходите на малките земеделски 

производители намаляха значително, а това ограничи драстично както финансовите им 

възможности, така и склонността им за инвестиции. Все по-трудно е и осигуряването на външно 

финансиране под формата на банково или фирмено кредитиране. 

Съществена роля има и недостатъчната информираност и подготовка на потенциалните 

бенефициенти, както и много кратките срокове за подготовка на проекти и подаване на 

заявления. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 8 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

6 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 8 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
6 

Общ обем на 

публичните 

средства 

лева 355569,89 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

355326,34 

Резултат 

Брой 

стопанства 

въвели нов 

продукт или 

техника/технол

огия 

Брой 4 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР, Отчети 

на проектите на 

бенефициентите 

6 



 Изброените по-горе обстоятелства се отразиха и на изпълнението на изходните индикатори: 

„Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“. 

Изпълнението на тези индикатори е 75% от планираните стойности. 

Териториалното разпределение на подпомогнатите проекти е балансирано – одобрени за 

подпомагане са проекти на бенефициенти от двете общини. Преобладават подпомогнатите 

юридически лица. Подпомогнати бяха само едно физическо лице и един едноличен търговец. 

Към 30.09.2015 година са изпълнени и шестте проекта по мярка 121, като всички са получили 

одобрената субсидия от РА. 

Мярка 123. 

Изпълнението на проектите по тази мярка пряко кореспондира с изпълнението на 

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

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

Подкрепените предприятия по двата сключени договора произвеждат продукти с висока 

добавена стойност (вино и млечни продукти) и притежават потенциал за издигане имиджа на 

територията. 

Трябва да отчетем постигането на заложените изходни индикатори „Брой проекти, финансирани 

по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“, както и на индикатора „Брой 

предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии“ по мярката. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение към 

30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
2 

Общ размер на 

публичните 

средства 

лева 234699,60 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

219334,31 

Резултат 

Брой 

предприятия, 

въвели нови 

продукти, 

процеси и 

технологии 

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР, Отчети 

по изпълнението 

на проекти на 

бенефициентите 

1 

Към 30.09.2015 година са сключени договори и за двата проекта. Единият проект е изпълнен, а 

по втория дейностите не са изпълнени и срокът за изпълнение – 30.05.2015г., е изтекъл. 

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

Мярка 223. 

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

подкрепените проекти. Дейностите и разходите по поддържането на новосъздадените горски 

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



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

съгласно Наредба 23 на МЗХ. 

За преодоляване на допусната грешка от страна на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ са приети 

корективни мерки – подадено е заявление за промяна на СМР с цел увеличаване на обхвата на 

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

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

Значително неблагоприятно влияние оказва и тежката финансово икономическа ситуация, която 

води до „свиване“ на приходната част на бюджетите на общините. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 223 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение към 

30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

3 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
2 

Общ размер на 

публичните 

средства 

лева 
288973,88 

 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

275993,60 

Резултат 

Залесена площ 

неземеделски 

земи 
ха 50 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР, Отчети 

по изпълнението 

на проекти на 

бенефициентите 

 

46,48 ха общо 

Изпълнение на 

92,96 % 

Съществува различие и в изпълнението на индикатора „Брой проекти, финансирани по мярката” 

(финансирани 3 проекта, вместо планираните 2). 

Към 30.09.2015 година са сключени договори и за трите проектни предложения. Община 

Аксаково е извършила залесяването и по двата проекта и реализира дейностите по поддръжка 

на насажденията. Община Девня е извършила залесяването на имотите, останали като предмет 

на Договора, след неколкократното му анексиране в следствие възникнали проблеми със 

собствеността или статута на земите. В момента се реализират дейностите по поддръжка на 

насажденията. 

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

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

Мярка 311. 

Спецификата на мярка 311 изисква креативност в мисленето на земеделските производители. 

Мярка 311 е насочена към увеличаване на доходите на земеделските производители, така че да 

останат в основния си бизнес (селското стопанство) и изисква земеделските производители да 

погледнат към възможността за допълнително печелене на доходи извън производство на 

земеделска продукция, като развият алтернативни на земеделието дейности. 

Кандидатите и подпомогнатите бенефициенти бяха едва двама. Слабият интерес към мярката, 

според нас, е предпоставен от липсата на изложеното по-горе мислене, но се дължи и на липсата 



на информационна кампания и обучения за земеделски производители, резултат от недостига на 

финансови средства през 2012 и 2013 година. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 4 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 4 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
2 

Общ размер на 

публичните 

средства 

лева 136908,10 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

133887,67 

Към 30.09.2015 година е изпълнен проектът на единия бенефициент – „Аси – 10“ ЕООД. За 

съжаление другия бенефициент по тази мярка – ЕТ „Антолина – Цветелина Георгиева“ не 

изпълни дейностите по своя Договор в рамките на крайния срок 15.09.2015г. 

Мярка 312. 

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

финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ (80% изпълнение). 

Считаме, че причините за неизпълнението произтичат преди всичко от кратките срокове за 

подготовка на проектите на потенциалните кандидати, както и тежката финансово 

икономическа ситуация. Нейното влияние върху микро-предприятията е аналогично с 

влиянието й върху по-малките земеделски производители – ограничава възможностите и 

желанието за инвестиции. 

Въпреки това, индикаторът за резултат „Общ брой на създадените работни места“ е 

преизпълнен с 10 %  – в резултат от изпълнението на проектите ще бъдат създадени 11 работни 

места при планирани 10. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение 

към 30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

Брой 10 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

8 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 10 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

8 

Общ обем на 

публичните средства лева 1163718,85 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

1163549,62 

Резултат 

Общ брой на 

създадените работни 

места 
Брой 10 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР, Отчети 

по изпълнението 

на проекти на 

бенефициентите 

6 



Следва да отчетем доброто териториално разпределение на подпомогнатите проекти – 

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

положителен резултат отчитаме разнообразието на подпомогнатите инициативи – две къщи за 

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

един проект за изделия и сувенири от дърво, един проект за разтрошаване на стъклени отпадъци 

и използването им в строителството, един проект за закупуване на лазерен гравир, както и един 

проект за туроператорска фирма. 

Към 30.09.2015 година са изпълнени и разплатени от РА три проекта. Два проекта са изпълнени 

и по единия от тях е внесена заявка за плащане в РА. Един проект е в процес на изпълнение и по 

него е внесено искане за подписване на анекс. Два проекта, за съжаление, няма да бъдат 

изпълнени, тъй като сроковете по техните Договори са изтекли. Бенефициентите не посочват 

конкретни причини за неизпълнението на проектите си. 

Мярка 313. 

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

информация за липсата на баланс в изпълнението на мярка 313. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение към 

30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
2 

Общ обем на 

инвестициите лева 391166,00 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

378714,14 

Общ брой на 

създадените 

работни места 

Брой 4 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

2 

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

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

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

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

планираното. 

Към 30.09.2015 година и двата проекта са изпълнени и са внесени заявки за плащане. 

Мярка 321. 

Изпълнението на изходните индикатори по мярка 321 „Брой проекти, финансирани по мярката“ 

и „Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката“ се различава от планираното. 

Причината за това се дължи на липсата на по-задълбочено проучване при планирането на 

мярката. При подготовката на стратегията не бе достигната и отчетена информацията относно 

собствеността върху сградния фонд в който битуват Читалищата. Всички народни читалища 

(НЧ) от територията на сдружението ползват сгради, които са публична общинска собственост. 

За реализирането на техните инвестиционни намерения е необходимо получаването на 

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

строеж трябва да бъде учредено право на строеж на НЧ, което не е възможно да стане, при 



условие, че сградата е публична собственост. Затова СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ заяви 

промяна в СМР относно разширяване на обхвата на допустимите кандидати с цел общините от 

територията да кандидатстват с проекти за инвестиции в НЧ. С оглед приближаващият краен 

срок за договориране на средствата по СМР и липсата на отговор от УО, сдружението проведе 

консултации със заинтересованите страни (общински власти и НЧ). Изходът, който предложи 

сдружението е общинските власти да преобразуват сгради на НЧ от публична в частна 

общинска собственост. Разбираема е неохотата на общинските власти към такива действия, 

защото създават риск пред опазването на обществения интерес. 

Все пак Общински съвет Аксаково прие компромисно решение да преобразува от публична в 

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

строеж в негова полза. 

Това осигури договарянето на средствата по мярката, макар и сцената на това, че целевите 

стойности на индикаторите „Брой проекти, финансирани по мярката“ и „Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката“ няма да бъдат постигнати. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение към 

30.09.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  
Брой 2 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

1 

Общ обем на 

инвестициите 
лева 97791,50 

Годишни 

отчети за 

изпълнението 

на СМР 

91708,46 

Въпреки, че по някои показатели изпълнението на мярката не е осъществено спрямо 

планираното, то СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ предприе необходимите действия за 

ограничаване на неизпълнението и предвиденият за мярката бюджет е реализиран. 

Към 30.09.2015 година проектът е изпълнен и се изготвя заявка за плащане. 

Мярка 322. 

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

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

изпълнение на мярка 322. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изпълнение към 

31.07.2015 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани 

по мярката  

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

2 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
1 



Брой на селата, 

където се 

изпълняват 

дейностите  

Брой 2 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
1 

Общ обем на 

инвестициите 
лева 391166,00 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 

376177,70 

Резултат 

Население в 

селските 

райони, което 

се ползва от 

подобрената 

среда 

брой 500 

Годишни отчети 

за изпълнението 

на СМР 
21848 

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

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

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

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

планираното. 

Към 30.09.2015 година и двата проекта са изпълнени и се изготвят заявки за плащане. 

 Между-териториално и транснационално сътрудничество. 

Мярка 421. 

При подаването на заявлението за одобрение на местна инициативна група за финансиране по 

Ос 4 "ЛИДЕР" през 2010 година, съгласно тогавашните текстове на Наредба 23 се допускаше 

включване на мярка 421 към СМР на МИГ. При сключването на договора за финансиране на 

СМР на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, поради промяна в Наредба 23, мярка 421 е изключена 

от обхвата на одобрената СМР.  

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

проекта по мярка 421 – един за транснационално и един за междутериториално сътрудничество. 

Впоследствие, след приемането на Наредба 14 от 11.09.2012 на МЗХ осъзнахме големите 

възможности за развитие на територията, които предоставя мярка 421. Плановете на 

сдружението са променени с цел да се възползва максимално от предоставената възможност. 

Предвидено бе да бъде разработен и изпълнен проект за подготвителна техническа помощ за 

транснационално сътрудничество с партньорска местна инициативна група от Италия. 

Предвидено бе да бъдат изследвани възможностите за бизнес и след тяхната идентификация да 

бъде разработен и изпълнен проект за  изпълнение на съвместни действия. 

През декември 2012 СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ подаде заявление № 421-15/10.12.2012г. за 

подпомагане по проект за техническа помощ „Добавяне на стойност към територията“ на 

стойност 48834 лв. Със Заповед № РД 09-127/11.03.2014г. бе одобрено предоставянето на 

финансова помощ за реализиране на проекта. За съжаление липсата на финансиране за 

проучване на територията обезмисли изпълнението на проекта, а и поради липса на финансов 

ресурс за финансиране на изпълнението му, УС на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково реши да не се 

подписва Договора за финансово подпомагане по мярка 421. 

Във връзка с прилагането на мярка 421, СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ е партньор по Договор 

№ РД 50-141/21.07.2014г. Общият размер на финансовата помощ по договора е в размер на 



173666,69 лева, като 9916,06 лева е размера на финансовата помощ за дейностите ни като 

партньор по този проект. МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в следните дейности: 

Дейност 1: Проучвания и анализи: 

1. Проучване и анализ на степента и готовността за участие на младите хора от териториите 

на партниращите си МИГ в процесите на местно развитие. 

Анализът обхваща и територията на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. 

2. Проучване „Програмния период 2007 - 2013 - прилагане на ПРСР в общините Тунджа, 

Девня, Аксаково, Елхово и Средец: силни и слаби страни - основа за програмния период 

2014 - 2020". 

Анализът обхваща и територията на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. 

3. Сформиране база данни на младежки организации и групи, млади предприемачи, млади 

фермери, млади хора от местната власт и местно самоуправление (обхващане на младите 

хора от 18-40 години в трите сектора - стопански, нестопански, публичен), имащи 

готовност за участие в планирането и развитието на териториите. 

Анализът обхваща и територията на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. 

Дейност 2: Учредяване на Младежка ЛИДЕР мрежа за развитие на селските райони: 

Мрежата е учредена и регистрирана като съвместна структура от представители на 

идентифицираните в хода на проучванията/анализите млади хора от териториите на 

партниращите МИГ. 

Място: село Дражево, община Тунджа. 

В Учредителното събрание взеха участие наши представители, като един от тях е избран в 

Управителния съвет на НПО „Младежка лидер мрежа”. 

Дейност 3: Създаване на Младежки ЛИДЕР центрове за обмяна и развитие на добри 

практики в селските райони: 

На територията на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково” е създаден Младежки център за обмяна и 

развитие на добри практики в селските райони, който е оборудван с преносим компютър, 

закупен със средства, предвидени в бюджета на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково” като партньор.  

Дейност 4: Изграждане на капацитет на мрежата и центровете, обмен и мултиплициране: 

1. Организиране и младежки изложения на добри практики и идеи за развитие на 

териториите. 

Изложения са организирани на териториите на МИГ Тунджа и МИГ Елхово. Организирани са 

общо 3 (три) двудневни изложения - две на територията на МИГ Тунджа - в селата: Дражево и 

Роза, и едно на територията на МИГ Елхово - в гр. Елхово. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

участва с изложбени щандове. Младежи от територията -  промотираха млади предприемачи 

от Община Девня. 

2. Младежка работилница за разработване, презентиране и обмен на добри практики и 

идеи в местното развитие на селските райони 



Дейността се осъществява от партньора МИГ Тунджа 

3. Семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на 

общината" - за младежи от Община Елхово 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Елхово. 

4. Семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на 

общината" - за младежи от Община Тунджа: 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Тунджа В семинара взеха участие и младежи от 

Община Девня. 

5. Семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на  

общината" - за  младежи от Общините Девня и Аксаково: 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Девня – Аксаково. Поради липса на финансови 

средства дейността не беше изпълнена 

6. Семинар на тема „Възможности за активно участие на младежите в развитието на  

общината" - за младежи от Община Средец: 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Средец. На проведения семинар от страна на МИГ 

Девня-Аксаково взеха участие четирима младежи. 

7. Кръгла маса на тема: „Младежите от ЛИДЕР териториите: движеща сила за 

развитие":  

Дейността се осъществява от партньора МИГ Елхово. Във форума взеха участие четирима 

младежи от МИГ „Девня – Аксаково“. 

8. Кръгла маса „Младите хора и тяхното място в програмния период 2014 - 2020" 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Средец. Във форума взеха участие четирима 

младежи от МИГ „Девня – Аксаково“. 

9. Обучение „Възможности за кандидатстване през програмния период 2014 - 2020 и 

младите хора": 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Средец. Във форума взеха участие четирима 

младежи от МИГ „Девня – Аксаково“. 

10. Заключителна конференция „Младите и ЛИДЕР": 

Дейността се осъществява от партньора МИГ Девня-Аксаково. Поради възникнали неясноти и 

спорни тълкувания, както и с оглед предотвратяване на непризнати разходи и финансови 

загуби, които може да претърпи сдружението около провеждането на дейност 10. 

Заключителна конференция „Младите и ЛИДЕР" на Партньор сдружение МИГ „Девня – 

Аксаково“ към тристранен договор № РД 50-141/21.07.2014 за предоставяне на финансова 

помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, СНЦ МИГ 

„Девня – Аксаково“ взе решение да не изпълни тази дейност. 

Дейност 5: Информиране и публичност: 



Дейността се осъществява от партньора МИГ Тунджа. 

Дейност 6: Координация и управление: 

Създаване на съвместен партньорски комитет за управление на проекта. Комитетът включва по 

двама участника от партньорите по проекта, както и координаторът на проекта и 

счетоводителят на проекта - представители на координиращата МИГ. По проект е планирано 

провеждането на общо четири заседания, свързани с планирането, изпълнението и отчитането 

на дейностите по проекта - по едно на всяко тримесечие.  

Тази дейност се изпълнява от координиращата МИГ. 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СМР 

Брой 32 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

СМР 

Брой 31 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Резултат 

Създадени 

работни места 

Брой  14 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Участници, 

завършили 

успешно обучение 

Брой  100 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

Жени, завършили 

успешно обучение 

Брой 50 Годишни отчети за 

изпълнението на СМР 

За всяка от мерките се прилага описателна част (описание на тяхното прилагане) и таблици със 

специфичните индикатори по съответните мерки – цел/продукт/резултат. Описва се доколко 

балансирано върви прилагането на мерките, до каква степен са обхванати територията на МИГ 

и различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на 

подпомогнатите проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и 

брой на сключените договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните 

дейности с планирания график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора 

в неравностойно положение и техните сдружения в дейностите по изпълнение на СМР, колко от 

тях са кандидатствали с проекти. 

7. Проблеми.  

Описват се накратко появилите се при изпълнението на дейности по изпълнението на СМР 

проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

- Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти; 

- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

Възникналите проблеми при администрирането на стратегията и прилагането на договорените 

проекти, както и предприетите мерки за тяхното преодоляване са специфични за различните 

мерки, поради което са изложени в т.6, конкретно за всяка мярка. 

8. Информиране. 



Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата 

– местни/ регионални/национални медии.  

Във връзка със заложените в СМР на МИГ Девня - Аксаково дейности и съгласно одобрено 

Заявление на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2015 година,  представено по реда и в сроковете на Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ  пред 

УО по мярка 4.3.1., екипът и УС на МИГ подготви и публикува на 02.04.2015 година публична 

покана за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: 

„Популяризиране, информиране и публичност, в подкрепа на Стратегията за местно развитие, 

прилагана от МИГ Девня – Аксаково“, със срок на валидност на поканата до 16,00 часа на 

17.04.2015 година. 

Възлагането на поръчката е в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно 

развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане 

на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие“. Поръчка се възлага в изпълнение на целите на 

Стратегията за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Девня – Аксаково“ и  се 

финансира от  Ос 4 ЛИДЕР по Програмата  за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

В резултат на публикуваната покана постъпиха три предложения. 

След разглеждане на ценовите предложения на кандидатите, комисията класира на първо място 

„Медиа бокс“ ЕООД. 

В съответствие с решенията на комисията се сключи Договор № 4/25.05.2015г., по силата на 

който Изпълнителят извършва възложените дейности по популяризиране, информиране и 

публичност, както следва: 

 Обновяване и поддръжка на интернет страницата на „МИГ Девня – Аксаково“ на 

български и английски език; 

Актуализирана е версията на системата за управление на съдържанието на сайта 

migda.org. Извършена е техническа и програмна поддръжка на сайта, както и SEO 

оптимизация на сайта. Добавени са нови функционалности, във връзка с изискванията на 

ЗОП за „Профил на купувача“, както и други функционалности. Извършва се 

перманентно управление на хостинг, домейн и пощенски сървър. Ежеседмично 

актуализиране на публикуваната информация. 

 Изработка на рекламен 10 минутен филм за популяризиране дейността на МИГ и 

реализирани добри практики  при развитието на селските райони; 

Информационен носител: диск. 

Пост-продукция и монтаж: стандарт дефинишън /SD 50i/. 

Тираж: 100 диска с опаковка crystal clear box и обложка изработена специално за случая. 

Излъчване: едно излъчване в регионална кабелна или ефирна телевизия. 

Продължителност: 10 минути. 

Изготвен е филм с продължителност 17 минути и е излъчен по Телевизия Варна на 

14.09.2015г. 

 Отпечатване на визитки за екипа и УС на „МИГ Девня – Аксаково“; 

Модели: три различни модела. 

Вид на материала: 300 гр. двустранен хром-мат, размери 8,5х5,5 



Цветност: 4+0 цвята. 

Предпечат и дизайн: индивидуален по изискване на възложителя. 

Изработени и отпечатани са 260 бр. визитки в 3 различни модела за екипа на СНЦ „МИГ 

Девня – Аксаково. 

 Отпечатване на картонени рекламни папки на „МИГ Девня – Аксаково“ с 

пълноцветен печат;  

Размер: А4. 

Вид на материала: картон 350 гр, ламинат, цветност 4+0. 

Функционалности: Сгъваем вътрешен джоб и място за визитка.  

Предпечат и дизайн: съгласувани с възложителя.  

Изработени и отпечатани са 250 бр. рекламни папки на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“. 

 Реализиране на тематични информационни радиопредавания; 

Вид: излъчване на радиопредаване в регионални радиостанции.          

Времетраене: не по-малко от 10 минути.  

Съдържание: новини за изпълнението на СМР, популяризиране на дейността на МИГ и 

добри практики. Съдържанието се съгласува с възложителя. 

Реализация: Изпълнителят  изготвя необходимия за излъчването материал и осигурява 

излъчването му в регионална радиостанция. 

Реализирано е едно информационно радиопредаване (рекламно интервю), излъчено в 

радио „Варна“. 

 Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на информационен 

пълноцветен бюлетин; 

Издания: 4 бр. 

Тираж за 1 издание: 100 бр. 

Общ тираж: 400 бр. 

Формат: А4, 8 страници. 

Материал: хартия 90 гр. Хром-гланц, офсетова хартия, цветност 4+4, 8 стр. 

Съдържание: Изпълнителят подготвя съдържанието на текста, който ще се инкорпорира 

в съответния бюлетин, както и необходимата предпечатна подготовка. Съдържанието на 

текста се съгласува с възложителя. 

Издадени са четири бюлетина в тираж от по сто броя на издание. 

 Изработване, подготовка, редактиране, предпечат и отпечатване на 

информационно пълноцветно списание; 

Издания: 2 бр. 

Тираж: 250 бр. 

Формат: А4, 16 страници. 

Материал: хартия 130 гр. хром-гланц, корица - 350 гр. хром-гланц, пълноцветно с UV-

лак на корицата.                           

Съдържание: Изпълнителят подготвя съдържанието на текста, който ще се инкорпорира 



в списанието, както и необходимата предпечатна подготовка. Съдържанието на текста се 

съгласува с възложителя. 

Реализирани са две издания на пълноцветно информационно списание. 

 Изготвяне и излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на 

„МИГ Девня – Аксаково“; 

Вид: излъчване на телевизионен репортаж в регионална телевизия. 

Времетраене: не по-малко от 5 минути. 

Съдържание: новини за изпълнението на СМР, популяризиране на дейността на МИГ и 

добри практики. Съдържанието се съгласува с възложителя 

Реализация: Изпълнителят  изготвя необходимия за излъчването материал и осигурява 

излъчването му в регионална телевизия. 

Изготвен е телевизионен репортаж с продължителност 5 минути и 40 секунди и е 

излъчен по Телевизия Варна на 10.09.2015г. 

 Изработка на рекламни материали (чаши, чадъри, тениски, рекламни торбички и 

др.); 

Чаша 

Вид: пълноцветен печат на  логото на  СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, флаг на ЕС, 

национален флаг на РБ,  ПРСР и ЛИДЕР.  

Материал: керамика 

Размер: обем 250 мл 

Количество: 50 бр. 

Чадър 

Вид: ситопечат (1 цвят) на  логото на  СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, флаг на ЕС, 

национален флаг на РБ,  ПРСР и ЛИДЕР.  

Материал: стандартен чадър с автоматичен механизъм за отваряне 

Количество: 50 бр. 

Тениска 
Вид: ситопечат (1 цвят) на  логото на  СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, флаг на ЕС, 

национален флаг на РБ,  ПРСР и ЛИДЕР.  

Материал: 130гр./кв.м., 100% памук 

Размер: S, M, L, XL, XXL 

Количество: S – 5 бр., M – 10 бр., L – 40 бр., XL – 40  бр., XXL – 5 бр. 

Рекламна торбичка 
Вид: пълноцветен печат на  логото на  СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, флаг на ЕС, 

национален флаг на РБ,  ПРСР и ЛИДЕР.  

Материал: хромова хартия 130гр. 

Размер: ширина – 24; височина – 28; дъно – 8; 

Количество: 100 бр. 

Всички рекламни материали са изработени от Изпълнителя и са доставени на 

Възложителя. 

 Подготовка и отпечатване на тематични публикации и обяви в местни и 

регионални медии за резултатите от дейността на „МИГ Девня – Аксаково“; 

Размер на 1 публикация: 240 см2. 

Местоположение: вътрешна страница. 

Цвят: един цвят. 

Подготвени и отпечатани са три публикации в регионални медии. Две публикации са 



поместени на страниците на в-к „Черно море“ в брой 162/26.08.2015г. и брой 

163/27.08.2015г. и три на страниците на в-к „Народно дело“ в брой 163/27.08.2015г., брой 

164/28.12.2015г. и брой 176/15.09.2015г. 

 Писмени преводи на материали, свързани с популяризирането на територията и 

МИГ – за интернет страницата и за нуждите на други информационни издания; 

Превод на текст със специализирано съдържание от български език на английски език, 

във връзка с подготовката на печатните информационни материали и сайта. 

Преводите са извършени във връзка с изготвянето на списанията и поддръжката на 

сайта. 

 Организиране и провеждане на изложение "Произведено на територията на СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“ - територия на традиции, културно и природно 

наследство"; 

Изложението е проведено в периода 28.08.2015г – 02.09.2015г. в изложението взеха 

участие 13 изложители от територията на МИГ Девня - Аксаково. 

 Организиране и провеждане на двудневна заключителна конференция: „Младите и 

ЛИДЕР“ за 40 участника; 

Поради възникнали неясноти и спорни тълкувания, както и с оглед предотвратяване на 

непризнати разходи и финансови загуби, които може да претърпи сдружението около 

провеждането на дейност 10. Заключителна конференция „Младите и ЛИДЕР" на 

Партньор сдружение МИГ „Девня – Аксаково“ към тристранен договор № РД 50-

141/21.07.2014 за предоставяне на финансова помощ по мярка 421 

„Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, СНЦ МИГ „Девня – 

Аксаково“ взе решение да не изпълни тази дейност. 

9. Планирани дейности.  

Опишете планираните дейности съгласно одобреният график за изпълнение на СМР и за 

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 

При реализиране на одобрения бюджет за 2015 година, от 01.01.2015 г. до 31.07.2015 година 

бяха реализирани следните дейности за постигане на обществена активност: 

За проучвания на съответната територия (териториални анализи, икономически 

анализи, социални анализи и други анализи и проучвания); 

н/п  

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

Във връзка със заложените в СМР на МИГ Девня - Аксаково дейности и съгласно одобрено 

Заявление на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2015 година,  представено по реда и в сроковете на Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ  пред 

УО по мярка 4.3.1., екипът и УС на МИГ подготви и публикува на 02.04.2015 год. публична 

покана за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: “Организиране 

обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и организиране 

на обучение на местни лидери, в подкрепа на Стратегията за местно развитие прилагана от 

МИГ Девня – Аксаково“, със срок на валидност на поканата до 16,00 часа на 16.04.2015 год. 

Възлагането на поръчката е в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно 

развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане 

на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, 



прилагащи стратегии за местно развитие“. Поръчка се възлага в изпълнение на целите на 

Стратегията за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Девня – Аксаково“ и  се 

финансира от  Ос 4 ЛИДЕР по Програмата  за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

През отчетния период е изпълнена процедурата по приемане, разглеждане, оценяване и 

класиране на постъпилите предложения. Обученията бяха включени в: 

Обособена позиция № 1 

Организиране и провеждане на петдневно посещение с цел придобиване на умения на 

членове на персонала и органите на управление на МИГ в страна членка на ЕС за обмяна 

на опит. 

Обособена позиция № 2 

Организиране и провеждане на еднодневно обучение за местни лидери на тема "Работа в 

мрежи, с цел подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на 

територията на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково". 

По Обособена позиция 1 постъпи едно предложение – на „Атлас Травелс“ ЕООД. 

След разглеждане на ценовото предложение, по Обособена позиция 1 комисията класира на 

първо място „Атлас Травелс“ ЕООД. 

В съответствие с решенията на комисията се сключи Договор № 2/12.05.2015г. за Обособена 

позиция 1, по силата на който Изпълнителят извърши възложените му обучения, както следва: 

 Организиране на петдневно посещение с цел придобиване на умения на членове на 

персонала и органите на управление на МИГ в страна член на ЕС за обмяна на опит, 5 

дни за 15 лица. Обучителното посещение бе проведено в периода 19 – 23 ноември 2015 

година в Република Финландия, на територията на МИГ „Емо”. 

Обучени бяха петнадесет човека – членовете на екипа и членове на органите на управление  на 

МИГ „Девня – Аксаково“.  

С Приемо-предавателен протокол от 29.07.2015г., Възложителя приема от Изпълнителя 

извършената работа по Договор № 2/12.05.2015г. 

За организиране на обучения на местни  лидери. 

Във връзка със заложените в СМР на МИГ Девня - Аксаково дейности и съгласно одобрено 

Заявление на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2015 година,  представено по реда и в сроковете на Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ  пред 

УО по мярка 4.3.1., екипът и УС на МИГ подготви и публикува на 02.04.2015 год. публична 

покана за избор на изпълнител по реда на глава 8а от ЗОП на следната услуга: “Организиране 

обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие и организиране 

на обучение на местни лидери, в подкрепа на Стратегията за местно развитие прилагана от 

МИГ Девня – Аксаково“, със срок на валидност на поканата до 16,00 часа на 16.04.2015 год. 

Възлагането на поръчката е в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно 

развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане 

на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие“. Поръчка се възлага в изпълнение на целите на 

Стратегията за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Девня – Аксаково“ и  се 

финансира от  Ос 4 ЛИДЕР по Програмата  за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

През отчетния период е изпълнена процедурата по приемане, разглеждане, оценяване и 

класиране на постъпилите предложения. Обученията бяха включени в: 



Обособена позиция № 2 

Oбучение на местни лидери 

Oрганизиране и провеждане на еднодневно обучение на тема "Работа в мрежи с цел 

подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ "МИГ 

Девня – Аксаково", 1 ден за 24 лица.  

По Обособена позиция 2 постъпиха две предложения. 

След разглеждане на ценовите предложения, по Обособена позиция 2, комисията класира на 

първо място „Кей Ди Консултинг“ ЕООД. 

В съответствие с решенията на комисията се сключи Договор № 3/19.05.2015г. за Обособена 

позиция 2, по силата на който Изпълнителят извърши възложените му обучения, както следва: 

 Oрганизиране и провеждане на еднодневно обучение на тема "Работа в мрежи с цел 

подобряване на качеството на живот и увеличаване стойността на територията на СНЦ 

"МИГ Девня – Аксаково", 1 ден за 24 лица. Обучението бе проведено на 15 декември 

2015 година в заседателната зала на Общинския съвет в гр. Аксаково. Обучени бяха 

двадесет и четири човека, местни лидери, представляващи бизнеса, неправителствения 

сектор и местната администрация от територията на МИГ „Девня – Аксаково“ 

С Приемо-предавателен протокол от 23.07.2015г., Възложителя приема от Изпълнителя 

извършената работа по Договор № 3/19.05.2015г. 

Извършване проверка на място относно изпълнение дейностите по Договорите с 

бенефициентите, както следва: 

05.03.2015г. – „Благоустрояване и озеленяване на детски площадки – основен ремонт в 

УПИ II за озеленяване в кв.44 по плана на гр. Аксаково“; Договор 37/3/3220864; 

03.04.2015г. – „Основен ремонт и реконструкция на сградата на читалище 

„Самообразование2006“ в с. Зорница, община Аксаково, област Варна”; Договор 

37/3/3210770; 

30.06.2015г. – „Залесяване на неземеделски земи на територията на община Девня“; 

Договор 37/33220778; 

06.07.2015г – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ собственост на община 

Аксаково; Договор 37/2/2230773; 

06.07.2015г – „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ собственост на община 

Аксаково; Договор 37/2/2230841; 

28.07.2015г. – „Проект за изграждане на вилно селище „Аладжата“ от четири къщи за 

гости в землището на село Кичево, местност Перчемлията, Община Аксаково“; Договор 

37/3/3120224; 

31.08.2015г. – „Шарена черга“; Договор 37/3/3110731; 

 Проведено тридневно посещение на МИГ Нови пазар – Каспичан на територията на МИГ 

Девня – Аксаково, за обмяна на опит и добри практики в периода 20 – 22.07.2015г.; 

10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4 

Код на 

мярката  
Име на мярката 

За периода на доклада 01.01.2015 - 30.09.2015 година 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 
Изплатени 

брой лева брой лева брой лева брой лева 



4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това число 

мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0 0 0,00 0 0,00 7 498807,14 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
6 

355326,34 

123 

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

0 

0,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

1 143480,80 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в това 

число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

223 
Първоначално залесяване на 

неземеделски земи 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 0,00 

4.1.3. Мерки насочени към качеството 

на живота/ разнообразяване (в това 

число мерките от ос 3 на ПРСР) 

1 0,00 0 0,00 0 0,00 3 79624,32 

311 
Разнообразяване към 

неземеделски дейности 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 0,00 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

1 

0,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

3 79624,32 

313 
Насърчаване на 

туристическите дейности 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 0,00 

321 

Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони 

0 

0,00 

0 

0,00 

0 

0,00 

0 0,00 

322 
Обновяване и развитие на 

населените места 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 

0,00 
0 0,00 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 1 0,00 0 0,00 0 0,00 10 578431,46 

 

 

Таблица 5 

Код на 

мярката  
Име на мярката 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 
Изплатени 

брой лева брой лева брой лева брой лева 

4.1.1. Мерки насочени към 

конкурентоспособността (в това 

число мерките от ос 1 на ПРСР) 

9 635411,75 1 48272,95 8 574660,66 7 498807,14 

121 
Модернизиране на 

земеделските стопанства 
6 355326,35 0 0,00 6 355326,35 6 

355326,34 

123 

Добавяне на стойност към 

земеделски и горски 

продукти 

3 280085,40 1 48272,95 2 219334,31 1 143480,80 

4.1.2. Мерки насочени към околната 

среда/стопанисване на земята (в 

това число мерките от ос 2 на 

ПРСР) 

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

223 
Първоначално залесяване 

на неземеделски земи 
3 275993,60 0 0,00 3 275993,60 0 0,00 

4.1.3. Мерки насочени към 

качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число 

мерките от ос 3 на ПРСР) 

25 3547777,84 10 1370865,05 15 2144037,58 3 79624,32 



311 
Разнообразяване към 

неземеделски дейности 
2 136853,30 0 0,00 2 133887,67 0 0,00 

312 

Подкрепа за създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

13 1968358,01 5 801308,39 8 1163549,62 3 79624,32 

313 
Насърчаване на 

туристическите дейности 
3 549954,79 1 158826,44 2 378714,14 0 0,00 

321 

Основни услуги за 

населението и 

икономиката в селските 

райони 

3 292791,50 2 195000,00 1 91708,45 0 0,00 

322 
Обновяване и развитие на 

населените места 
4 599820,24 2 215730,22 2 376177,70 0 0,00 

4.2.1. Между-териториално и транс-

национално сътрудничество 
0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 37 4459183,19 11 1419138,00 26 2994691,84 10 578431,46 

 

 

 

Таблица 6  

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

от СМР 

 

Код 

на 

мяр

ката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), лв. 

Процент 

на 

субсидия

та по 

проекта, 

% 

Одобрен 

размер на 

субсидията, 

лв. 

Размер на 

изплатените 

от РА 

средства, лв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 
Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗК 

"Съединение" 
267185,94 258325,46 40 103330,18 103330,18 

121 
Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЕТ "Валтамар 

- Васил 

Василев" 

252810,41 252810,41 40 101124,17 101124,17 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Трейдсток" 

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

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕT "Вая турс - 

Станимира 

Янчева" 

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

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

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



121 
Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 
ЗК "Бъдеще" 23070,00 23070,00 40 9228,00 9228,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Къща за 

гости 

"Марциана"" 

ЕООД 

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

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Ню Травел 

Тур" ООД 
29430,36 24430,36 70 17101,25 17101,25 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ "Георги 

Георгиев-

Финпро" 

72854,67 72854,67 70 50998,27 50998,27 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ET "Аврамова 

- Марияна 

Аврамова" 

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

313 
Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

Община 

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

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Ат спорт" 

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

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Винарска 

изба-Варна" 

ЕООД 

287860,59 287860,59 54,5 143930,32 143480,80 

121 
Модернезиране 

на земеделските 

стопанства 

ЕТ ''Боян 

Ангелов 

Бончев 

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

311 

Разнообразяван

е към 

неземеделски 

дейности 

"Аси 10" 

ЕООД 
97752,36 97752,36 70 66943,83 0,00 

311 

Разнообразяван

е към 

неземеделски 

дейности 

ЕТ "Антолина-

Цветелина 

Георгиева" 

97752,36 97752,36 70 66943,84 0,00 

321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

НЧ 

"Самообразован

ие 2006" 
97791,50 97791,50 100 91708,46 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

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



322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Аксаково 
195640,95 195640,95 100 187728,63 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

Община 

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

121 
Модернезиране 

на земеделските 

стопанства 

"Желев Агро" 

ЕООД 
59900,00 59900,00 40 23960,00 23960,00 

121 
Модернезиране 

на земеделските 

стопанства 

Мартин Илиев 

Иванов 
28220,00 28220,00 40 11288,00 11288,00 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Хранинвест" 

ЕООД 
125673,32 125673,32 60 75403,99 0,00 

223 

Първоначално 

залесяване на 

неземеделски 

земи 

Община 

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

313 
Насърчаване на 

туристическите 

дейности 

 Община 

Аксаково 
225199,51 225199,51 100 212785,30 0,00 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

Профилстил 

Комфорт 

ЕООД 

16464,00 16464,00 70 11524,80 11524,80 

  4431792,60 4308571,75   2994691,85 578431,46 

 

Таблица 7  

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

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

 

Код на 

мярката 

Име на 

мярката 

Име на 

бенефициента 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства 

със 

заявлението за 

подпомагане, 

лв. 

Отхвърлено/оттеглен

о/анулирано 

заявление 

Мотиви за отхвърляне 

на заявленията 

(Моля, посочете 

вярното) 

(Посочва се мотивът за 

всеки бенефициент с 

отхвърлено заявление 

за подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ET "Георги 

Георгиев - 

Финпро" 

67965,00 оттеглено 
Оттеглено от 

бенефициента  

321 Основни услуги Община Девня 97500,00 отхвърлено Отхвърлено от КИП на 



за населението 

и икономиката в 

селските райони 

етап допустимост. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

Трушеви ЕООД 377614,26 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс за 

периода на прием. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"Сатурни" 

ЕООД 
338501,48 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс за 

периода на прием. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

ЕТ "Стрелиция - 

Реджина" 
186614,07 отхвърлено 

Отхвърлено от КИП на 

етап допустимост. 

312 

Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприя

тия 

"АТ СПОРТ" 

ООД 
174031,46 отхвърлено 

Отхвърлено поради 

изчерпване на 

финансовия ресурс за 

периода на прием. 

123 

Добавяне на 

стойност към 

земеделски и 

горски 

продукти 

"Винарска 

изба - Варна" 

ЕООД 

80454,92 оттеглено 
Оттеглено от 

бенефициента  

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община Девня 85284,27 анулирано Прекратена процедура 

V-322 

313 
Насърчаване на 

туристическите 

дейности 
Община Девня 158826,44 анулирано Прекратена процедура 

V-313 

322 

Обновяване и 

развитие на 

населените 

места 

Община 

Аксаково 
130445,95 анулирано Прекратена процедура 

V-322 

321 

Основни услуги 

за населението 

и икономиката в 

селските райони 

НЧ "Просвета-

1900", гр. Девня 
97500,00 отхвърлено 

Отхвърлено от КИП на 

етап допустимост. 

    ВСИЧКО: 1794737,85     

 

*В случай, че за периода на доклада и за периода на прилагане на стратегията има анулирани 

договори, те също следва да бъдат описани, вкл. причината за тяхното анулиране.  

 

11. Мониторинг и оценка. 

Описват се дейностите за мониторинг съгласно разработените процедури за прилагане на СМР. 

Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 

За осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие 

(изследвания,  наблюдения и други); 

Във връзка със заложените в СМР на МИГ Девня - Аксаково дейности и съгласно одобрено 



Заявление на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“ за одобрение на планирани дейности и разходи за 

2015 година,  представено по реда и в сроковете на Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ  пред 

УО по мярка 4.3.1., за изпълнител по реда на чл.14, ал.5 от ЗОП, бе избран СНЦ „Център за 

устойчиви стратегии“ на следната услуга: “Окончателна оценка на въздействието върху 

целевата територия от изпълнението на СМР“. В резултат на избора бе сключен Договор № 

5/04.06.2015г. 

Възлагането на поръчката е в изпълнение на Договор № РД50-148/13.10.2011 г. между 

Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна 

агенция (ДФЗ-РА) и „МИГ Девня-Аксаково по мярка „Прилагане на стратегиите за местно 

развитие“ и по мярка „Управление на местните инициативни групи, придобиване и постигане 

на обществената активност на съответната територията за местните инициативни групи, 

прилагащи стратегии за местно развитие“. Поръчка се възлага в изпълнение на целите на 

Стратегията за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Девня – Аксаково“ и  се 

финансира от  Ос 4 ЛИДЕР по Програмата  за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. 

С Приемо-предавателен протокол от 24.08.2015г., Възложителя приема от Изпълнителя 

извършената работа по Договор № 5/04.06.2015г.  

Одит върху финансовия отчет  

В съответствие с изискванията на действащия в Република България Закон за счетоводството е 

изготвен доклад от независим одитор на финансовия отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ 

към 30.09.2015г. В Доклада независимия одитор е изразил мнение, че „финансовия отчет 

представя достоверно във всички съществени аспекти финансовото състояние на сдружението 

към 30.09.2015г., както и неговите финансови резултати и промяната в паричните му потоци за 

годината.“ 

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики (ако е приложимо).    

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   

 

13. Приложения  

 

 

Дата: 01.10.2015г. 

 

Свилен Шитов 

/Име и фамилия на председателя на УС/ 

Подпис и печат на МИГ 

 


