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1. РЕЗЮМЕ 

 

Основна цел на СНЦ „МИГ Девня Аксаково“ е да реализира заложените цели и приоритети в 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Целта на настоящият анализ е 

идентифициране на стопанските организации от територията на МИГ „Девня – Аксаково“, 

определяне  сферата на стопанска дейност в която те оперират, склонността им  за развитие към 

неземеделски икономически дейности, както и капацитета с който разполагат за да 

кандидатстват и изпълнят проекти финансирани по мерки от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“. Изследването на насочеността и 

заинтересоваността на стопанските организации определя потенциалните области за развитие. 

Възможността за финансиране по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие е още една алтернатива за повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика. Възможностите за диверсификацията на предлаганите продукти и услуги 

стимулират предприемачество и дават възможност за реализация на повече идеи за развитие на 

устойчив бизнес. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 

Основната цел на това изследване е да се проучи потенциалът и възможностите за развитие на 

неземеделски дейности на територията на МИГ „Девня – Аксаково“, като фактор за осигуряване 

на икономически ефективно и устойчиво развитие. Изготвянето на анализа е в подкрепа 

изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня –

Аксаково“. 

Предмет на изследването е съществуващото поведение и нагласите за промяна поведението 

на местната общност по отношение развитието на неземеделски дейности на територията на 

МИГ „Девня - Аксаково“. 

При разработването на настоящите проучвания са използвани следните методи: 
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 Проучване и анализ на достъпна информация от публични източници –преглед на 

основни стратегически документи,  и получаване на директна информация от различни 

източници, както следва:  

 Стратегически документи на община Аксаково: 

 Общински план за развитие на община Аксаково  2014-2020 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г.  

 Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г. 

 Статегически документи на община Девня  

  Общински план за развитие на община Девня   2014-2020 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020г.  

 Общински план за младежта 2018г. 

 

 Стратегически документи на област Варна: 

 Стратегия за развитие на Област Варна 2014 – 2020 г.; 

 Областна стратегия за младежта на област Варна 

 

 За нуждите на анализа е изискана и обобщена цялата релевантна статистическа 

информация, която ТСБ Североизток към Националният статистически институт (НСИ) 

ни предостави. Анализът на демографската структура и тенденции е направен за периода 

до 2017 г. Анализът на конкурентноспособността на бизнеса е направен за периода 2015-

2016 г.  

 За земеделските стопанства информацията е предоставена от ОДЗ Варна. 
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3. ЦЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ 

 

Целите и задачите на проучването се състоят в следното: 

 Анализ на възможностите и ограниченията на стопанския сектор от територията на 

„МИГ Девня – Аксаково“ за развитие към неземеделски икономически дейности. 

 Анализ на различните заинтересовани страни на територията на МИГ по сектори;  

 Оценка на  възможностите и капацитета на заинтересованите страни за участие в 

Стратегия за местно развитие;  

 

Основните изследователски въпроси са: 

 Социално демографски профил на територията; 

 Отраслова структура на икономиката на територията на  „МИГ Девня – Аксаково“; 

 Развитие на селското стопанство; 

 Анализ на стопанския сектор от територията на „МИГ Девня – Аксаково“ за развитие 

към неземеделски дейности и оценка за бизнес възможностите на стопанските 

организации за развитие към неземеделски икономически дейности.  

 Оценка на бизнес възможностите на стопанските организации за развитие на 

неземеделски дейности; 

 Възможности за насърчаване стопанския сектор от територията на „МИГ Девня – 

Аксаково“  за развитие към неземеделски икономически дейности и  финансиране по 

мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие. 

 

4. ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

Настоящото проучване е извършено чрез прилагането на различни методи за събиране на 

базови данни и информация, методи за тяхната обработка и интерпретиране и методи за 

представяне на обработената информация. 

 Метод на описанието–създаване на писмени документи на база получена и обработена 

информация; 

 Методите на анализ и синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и 

обобщаване на резултатите; 
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 Оценка –оценка на ресурсите и определяне на приоритети за развитие чрез Подхода 

ВОМР; 

 Метод на сравнението – сравняване на цифрови данни, факти, показатели и резултати от 

проучването и наблюдението и на тяхна база формулирани изводи и препоръки. 

 Графичен и табличен метод – за изобразяване и визуализиране на резултатите, фактите 

и тенденциите са използвани геометрически изображения на функционална зависимост 

с помощта на цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми. 

 Метод на събиране на информация при посещения на място относно нагласите за 

преминаване към неземеделски дейности или диверсификация на извършваните 

неземеделски дейности  

Териториален обхват на проучването: 

 Територията на МИГ Девня – Аксаково, включваща териториалните граници на община 

Девня и община Аксаково. 
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5. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 

 

5.1. ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

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

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област  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 29 316 

души по данни на НСИ към 31.12.2017 г.. Гъстота на населението на територията на МИГ е 50 

жители на кв. км, съответно за община Аксаково - 35 жители на кв. км., за община Девня - 71 

жители на кв. км 

 

Фиг. 1 

Географски характеристики: 

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

Девня и Аксаково. Намира се в северната част на Варненска област 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 
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населени места от двете общини: община Аксаково - 2 града и 21 села; община Девня- 1 град и 

2 села. Общата площ е съставена от различни по предназначение територии както следва: 

Земеделските територии заемат 65%; Горските площи- 25%; Населени места и други 

урбанизирани територии- 7,7%; Водни течения и водни площи- 0,8%; Територии за добив на 

полезни изкопаеми- 0,3%; Територии за транспорт и инфраструктура- 1,2%. Релефът на 

територията е равнинен. Климатът е умерено-континентален, с преобладаващи северозападни 

и източни ветрове. Територията има излаз на Черно море и близостта й до него определя меката 

зима и липсата на много ниски температури .Средната годишна температура е 23 градуса, което 

предполага активна вегетация на растенията по отношение отглеждането на земеделски 

култури на открито. 

 

5.2. СОЦИАЛНО –ДЕМОГРАФСКИ ПРОФИЛ НА ТЕРИТОРИЯТА  

 

 

Населението на територията на МИГ Девня – Аксаково по данни на НСИ към 31.12.2017 е 29316 

жителя, 20 723 жители в община Аксаково и 8593 жители в община Девня.  

 

 

Фиг.2  
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Отново по данни на НСИ към 31.12.2016 г. населението на територията на МИГ е наброявало 

29 665 души 

 

 

Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 31.12.2016 г.  по общини по 

данни на НСИ 

 

 

Фиг.3  

 

Отрицателният прираст в размер на -349 жителя за една година и е в рамките на средният за 

страната за посочения период. 

По данни на НСИ безработицата на територията на МИГ за 2017 г е една от най-ниските в 

страната и се дължи на благоприятните географски и климатични  условия, както и на 

развитието на стопанския сектор и близостта до морската столица на България. Спрямо 2015 г. 

безработицата е спаднала с около 3% 

Регистрирани безработни лица към 31.12.2017 г 
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Фиг. 4 

5.3. ОТРАСЛОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Общият брой на регистрираните малките и средни предприятия на територията на МИГ Девня-  

Аксаково според данни на НСИ през 2015 г. е бил 1094 предприятия, а през 2016 г. – 1106. 

Налице е регистрацията на 12 нови предприятия през 2016 . 

 

5.3.1  Динамика по отрасли и подотрасли 

 

През периода 2013 – 2016 година на територията на община Аксаково най-голям дял в броят на 

активните фирми се пада на тези от отрасъл «Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети» 

- 33 %, следван от броя предприятия в «Селско, горско и рибно стопанство»-23%, 

«Преработваща промишленост» - 8 % и за разлика от другите общини от Варнеска област, в 

община Аксаково добре се развиват «Транспорт, складиране и пощи»- 6%, както и «Операции 

с недвижими имоти»-6% 

Икономиката в Община Аксаково се определя от следните отрасли: търговия, селско 

стопанство, преработваща промишленост,  транспортиране и складиране строителство. 

 

Периодът след 2005 г. За община Девня се характерера с макроикономическа стабилизация, но 

въпреки това се наблюдава спад в икономиката на Община Девня. Причините за това са 

комплексни. Наред с ограничената възможност за реализация на продукцията на вътрешния 

пазар, основната причина е в загубата на пазарни позиции в страните от бившия 
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социалистически лагер и невъзможност за излизане на нови пазари. В същото време, 

пренастройването на техническия, технологичния и кадровия потенциал към високите 

изисквания на пазара на Европейския съюз се оказа сравнително продължителен процес. През 

периода 2013 – 2016  година най-голям дял в броят на активните фирми се пада на тези от 

отрасъл «Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети» - 33 %, следван от «Преработваща 

промишленост» - 13 %. 

Икономиката в Община Девня се определя от следните отрасли: промишленост, търговия, 

строителство, туризъм и селско стопанство. 

 

5.3.2 Промишленост 

 

Промишлеността е отрасъл, който се утвърждава на територията на община Аксаково.  

Поради близостта до гр. Варна, община Аксаково е атрактивно място, в което фирми с различен 

предмет на дейност откриват свои бази или стартират свои проекти. Инвеститорите са от всички 

браншове - от хранително-вкусовата промишленост, месопреработвателната промишленост, 

леката промишленост, екологични производства, производството на строителни материали. 

Близостта до курортните комплекси – „Св.Св. Константин и Елена” и „Златни пясъци” 

предразполагат към разширяване развитието на продукция за обзавеждане и производство на 

строителни материали като българо-италианското дружество “Булит Глас” ООД за 

производство на огънати стъкла и стъклени мебели. Дори в периода на криза инвеститорския 

интерес към общината е засилен, като в процес на реализация или предстояща реализация са 

нова инвеститорски намерения.  

На територията на община Аксаково са застъпени малки и средни предприятия в областта на 

изкупуването и преработката на селскостопанска продукция /кланици, колбасарници, 

производство на кисело мляко/, изработка на алуминиева и PVC дограма, бетонови разтвори, 

производство на мебели, перилни препарати и др.  

Производствените активности са съсредоточени основно в и около общинския център. 

Близостта и удобната транспортна връзка с Варна са също причина за развитие на такива 

активности и в други населени места като Игнатиево, Слънчево, Яребична.  

Основните фирми на промишлеността на територията на община Аксаково са: Завод за сухи 

строителни смеси на “Вебер” в с. Изворско; Завод за добив и преработка на бели меса в гр. 

Игнатиево; Завод за брикети в гр. Игнатиево; Завод за опаковъчно фолио “Пластхим-Т” АД – 
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гр.Аксаково; Производство на консерви “Амура” в гр. Аксаково; Винарска изба в с. Ген. 

Кантарджиево и др. 

Съпътстващи производства на туристическите комплекси на Варна и Балчик са изнесени в 

община Аксаково, което допринася за откриването на нови работни места през летни сезон. 

Производството на електроенергия чрез соларни инсталации и ветроенергийни ове е нов 

отрасъл в промишлеността на общината. Забелязва се определен инвестиционен интерес към 

този тип ВЕИ. Отредени терени и изграждане на фотоволнаици и ветрогенератори има в 

землищата на селата Изворско, Новаково, Крумово, Доброглед, Кичево, Любен Каравелово, 

Климентово, Кантарджиево, Куманово, Ботево, Зорница.  

 

5.3.3 Химическа промишленост 

 

Този отрасъл основно се развива на   територията на община Девня, където  се намират няколко 

от най-големите химически заводи на страната - "Солвей Соди" АД, "Агрополихим" АД, "Девня 

цимент" АД. 

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди"АД е едно от най-добре развиващите се 

предприятия на територията на България. През миналата година предприятието е произвело 

около 3% повече сода като обем. Нетните приходи от продажби на индивидуална база са 

нараснали с 4% до 470.2 млн. лв. Близо 75% от продукцията се изнася, а с останалото 

количество се снабдяват със суровина стъкларските заводи на Sisecam в Търговище. 

През 2018 г. компанията очаква заводът в Девня да работи на максимален капацитет, който е 

около 1.5 млн. тона продукция годишно. Инвестиции се планира да бъдат направени в 

подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите.  

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в 

производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Дружеството работи в 

продължително сътрудничество с най-големите световни търговски компании и браншови 

сдружения, производители на суровини и готови продукти, държавни агенции, местни 

дистрибутори и крайни потребители, находящи се в съответната страна на доставка или 

покупка. Годишните продажби на различни видове торове надхвърлят 1 000 000 мт. 
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5.3.4 Хранително – вкусова промишленост 

 

 

Основен дял заема производството на захарни изделия, сладкарски изделия и 

хлебопроизводство,  месни производни, включва преработката на нерафинирана захар от 

"Девненски захарен завод" ЕООД. Завод за добив и преработка на бели меса в гр. Игнатиево;  

Производство на консерви “Амура” в гр. Аксаково; Винарска изба в с. Ген. Кантарджиево и др. 

 

5.3.5 Строителство 

 

Строителната промишленост е застъпена основно на територията на община Девня. Тя е 

представена в две направления - производство на строителни материали -"Девня Цимент" АД 

и извършване на строителна дейност - "Заводски строежи" АД. Гражданското и промишлено 

строителство се осъществява от 27 строителни фирми. 

Девня Цимент АД е най-големият производител на цимент в България. Заводът е напълно 

модернизиран с инвестиция, надхвърляща 325 млн. лв. Модерното съоръжение въвежда най-

добрата съществуваща технология за производство на цимент. По този начин, дружеството 

утвърждава позицията си на водещ производител на цимент и иновативни строителни продукти 

с множество награди за постиженията си в различни области. 

Макар и с намаляващи мащаби, строителната активност в региона на гр. Аксаково продължава 

да бъде генератор на стопанска активност, експлоатираща местните ресурси и създаваща 

работни места. Понастоящем, освен добивът на инертни материали и суровини за нуждите на 

строителството, на територията функционират малки производствени предприятия за 

изработка на алуминиева и РУС дограма, дърводелски услуги, арматурни дворове и др.  

 

5.3.6 Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети  

 

 на територията на двете общини развиват своята дейност търговски фирми, които 

осъществяват търговия на едро и дребно. Те са най-много спрямо фирмите представени в 

останалите сектори.  
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5.3.7 Транспорт и Логистика 

 

Регистрираните фирми в отрасъл „Транспорт, складиране и пощи” на територията на община 

Аксаково непрекъснато нарастват,  но отрасълът предстои да се развива в перспектива. По-

значителните като териториален обхват производствено-складови съсредоточия са тези в 

местност „Варненски път” (площ 120 ха) и в местност „Чанлъка” (площ 85ха), логистичен 

център «Димов къмпани» в промишлената зона на гр. Аксаково. Към обектите с логистичен 

характер следва да се отбележат Шоурум на “Хонда” до с. Кичево; Складова база “Агива” в 

гр.Аксаково и др. През 2006 г. с изграждането на най-големия шоурум на "Форд Мото-Пфое" 

на Балканите се слага началото на разгръщането на нова бизнес зона по протежение на 

магистрала "Хемус". 

 

5.3.8 Туризъм 

 

Отрасъл “Хотелиерство и ресторантьорство”, разглеждан като икономическа дейност е свързан 

със степента на развитие на туристическите функции на община Аксаково и степента на 

използване на туристическия й потенциал. В този отрасъл осъществяват дейност 29 активни 

стопански субекти в края на 2016 г. 

Туризмът е все още неразработена ниша в стопанския комплекс на общината. Туристическата 

база и атракции са слабо развити, макар че е деклариран интерес за изграждане на туристически 

и видлни комплекси от затворен тип, дори е започнало тяхното изграждане. 

В община Аксаково предвид близостта й с атрактивните туристически летни курортни 

комплекси край морето: КК “Св.Св.Константин и Елена” и КК “Златни пясъци”, както и 

основната пътна артерия за КК “Албена”, пресичаща територията на общината в северната й 

част, има условия за развитие на селски, ловен и спортен туризъм, което се обуславя от редица 

благоприятни предпоставки - съчетанието от природни забележителности, наличието на 

планина и море. Природното богатство на Природен парк (ПП) „Златни пясъци”, защитена 

местност (ЗМ) „Побити камъни” и на защитените зони (33) по Натура 2000, в т.ч. 

орнитологично — обекти на еко-туризма. Те, заедно с културно-историческото наследство, са 

ресурс и за развитие на познавателен туризъм. 

Природен парк "Златни пясъци”, който се намира в най-източната част на общината, обявен за 

защитена територия през 1943г. е привлекателно място за отдих и туризъм за жителите и 

гостите на общината. 
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    Историческите забележителности и природните дадености са предпоставки за развитието на 

туризма, но не са достатъчни за неговото развитие. Основно туристическият продукт се 

използва от жителите на общината и техните гости. За привличането на външни туристи е 

нужно провеждане на активна маркетингова политика и изграждане на съвременна 

туристическа инфраструктура. 

На територията на община Девня функционират и са категоризирани 16 броя обекта за хранене 

и развлечение: един ресторант , две механи, две гостилници, една пицария, две дискотеки а 

също и кафе-аперитиви, кафе-сладкарници, кафенета, Снек – бар, бюфет, бистро и бърза 

закуска. Обектите за настаняване с адва: в гр. Девня има един хотел със 108 легла и един семеен 

хотел в с. Кипра с 18 легала. През последната година в сравне-ние с предходните се забелязва 

застой в новарегистрацията на обекти. 

Основни забележителности и места за посещение са: 

Музеят на мозайките: 

Музеят на мозайките в Девня представя римски и ранновизантийски мозайки от Марцианопол 

(Marcianopolis). Идеята за неговото изграждане се поражда в хода на археологическите 

проучвания, започнали през 1976 г. При тези проучвания е разкрита голяма късноримска сграда 

с мозайки (villa urbana). 

Побити камъни: 

Природния феномен е разположен край девненския квартал “Повеляново” на север от 

Белославското езеро и на 15 км. от гр. Варна. „Каменната гора” т.н. “Побити камъни”, 

представляват части от малка варненска пясъчно – чакълена пустиня, която е уникален феномен 

и ендемична за Европа. Някои от тези варовико–пясъчни образувания достигат близо 6 метра 

височина. В естествения си вид мащабните пространства с уникални ландшафти са 

разположени на обща площ 246,3 ха. 

Девненските извори: 

Те са най-големите карстови извори в България. Разположени са в няколко групи в подножието 

на възвишението Голям кайрак. Изворите дават началото на река Девня. Изворните води 

излизат по разседи под слаб напор. Изворите имат постоянен дебит – 2952 л/с4 и постоянна 

температура – около 18 градуса. Водите са варовити (съдържат 93 % калциев карбонат и 

незначителни количества магнезиев карбонат, железни, алуминиеви и силициеви окиси). От 

1954 г. започва постепенното каптиране на изворите. Водите им се използват в промишлените 

предприятия при Девня и за водоснабдяване на Девня и Варна.  
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Етнографска сбирка с. Кипра:  

Къщата е строена в края на ХІХ в. в с. Кипра, Варненско - Община Девня и през 1992 г. в нея е 

уредена етнографска експозиция. Разположена е в централната част на селото и има голям двор 

от декар и половина сред градини от цветя, дървета и зеленина, ограден с висока, каменна 

ограда. В двора има хамбар и други стопански постройки. Там е експониран и Харман (място 

за отделяне на сламата от житото). Сградите, в които е разположена етнографската сбирка са 

реставрирани през 1976 г. и са адаптирани като музеен комплекс.  

Историческите разкопки и природните дадености, води, скални образования са предпоставки 

за развитието на туризма, но не са достатъчни за неговото развитие. Основно туристическият 

продукт се използва от жителите на общината и техните гости. За привличането на външни 

туристи е нужно провеждане на активна маркетингова политика и изграждане на съвременна 

туристическа инфраструктура. 

 

5.4. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

 

На територията на МИГ Девня-Аксаково общата обработваема площ е в размер на 253 560 дка. 

Предвид географските и природни дадености, селското стопанство е по-развито на територията 

на община Аксаково 

 

Фиг 5.  

 

Аксаково
83%

Девня
17%

обработваеми площи на територията на МИГ

Аксаково

Девня
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По-долу в синтезиран вид е представен анализ на селското  стопанство по отделно за двете 

общини, формиращи територията на МИГ Девня-Аксаково 

 

5.4.1 Развитие на селското  стопанство на територията на община Аксаково 

 

Площите за нуждите на селското стопанство на територията на община Аксаково са 308 189 

дка. Обработваемата площ е 210 000 дка. Негодните за земеделско ползване са 81 114 дка./ фиг 

6/  

 

 

Фиг 6 

Източник:Общинска служба «Земеделие», гр.Аксаково 

 

5.4.1.1 Растениевъдство 

 

Най-голям дял в обработваемата земя в общината имат площите засяти с едногодишни полски 

култури-67 %, следват ливадите и угари 26 %, мери и пасища – 5%,  трайните насаждения са 

предимно лозя 2 %. Обработваемата земя на територията на Община Аксаково е 210 000 дка и 

е 44 % от общата площ на общината. Този дял е важен показател за значителния поземлен 

потенциал на Община Аксаково за развитието на селското стопанство, особенно в съчетание с 

благоприятните климатични и почвени условия. Производството на пшеница представлява 41% 

обработваема площ; 
210000; 67%

; лозя; 4720; 2%

овощни градини; 547; 
0%

мели пасища; 
17075; 5%

негодни за 
земеделско ползване; 

81114; 26%

обработваема площ лозя овощни градини мели пасища негодни за земеделско ползване
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от производството на зърнените култури. Тя е основната зърнена култура за изхранване на 

населението. Слънчогледа е  втората по значение традиционна за общината култура. Тя 

представлява 22 % от площите засяти със зърнени култури. Като основната фуражна култура 

производството на ечемик е в тясна зависимост от броя на животните в общината. Пшеницата 

и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а напоследък са застъпени и нестандартни за 

общината производства на маслодайна рапица. Другата основна фуражна култура от значение 

за продуктивното животновъдство е царевицата. Засетите площи са 10 % от общата обработвана 

земя. От маслодайните технически култури в общината  най-големи площи заема слънчогледа. 

Засети 22 % от общата обработвана земя. 

Наличието все още на складови бази, техника и традиции в зърнопроизводството е застъпено 

основно в кооперациите. Регистрираните земеделски производители са 410 бр. 

Трайни насаждения заемат малък процент от обработваемата земя, предимно лозя. 

 

 

Фиг. 7 

 

5.4.1.2 Животновъдство 

 

Природо-климатичните условия в община Аксаково позволяват отглеждането на различни 

видове животни, което определя животновъдството като втори основен подотрасъл на селското 

стопанство в общината. Доброто зърнено и фуражно производство в полската част 

предопределят развитието на говедовъдството, свиневъдството, козевъдството и др. Наличието 
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на пасища и ливади в полупланинската част на общината са условия за развитие на 

овцевъдството, козевъдството и говедовъдството. 

Произведената животновъдна продукция е предимно за самозадоволяване. За преработката се 

изкупуват излишъците от фамилните стопанства, главно мляко и свинско месо. 

 

Брой на животните по видове 
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Аксаково 1956 1074 80 33 7794 6640 1676 1282 3290 2455 123 103,7 2797 

Всичко за 

Варненска 

област  11100 6380 108 54 54848 44837 11907 8779 58619 6546 346,456 214,081 21735 

Източник: Областна стратегия за развитие на област Варна 2014-2020 г. 

Фиг.8 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на общия брой животни във всички стопанства в 

Общината, обуславящо се от търсенето на вътрешния пазар. В стопанства се отглеждат: 1956 

броя говеда, 7794 броя овце, 3290 броя свине и 123 000 броя птици.  

На сегашния етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е налице нарастване 

броя на пчелните семейства. 

От сравнителния анализ относно дяла на общината от Варненска област се показва, че е висок 

делът в отглеждането на биволи и птици, в частност кокошки. Причина за това е ниската 

реализация на продукцията, несъздадените пазари за потребление, което води и до намаляване 

обема на производство. 
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5.4.2 Развитие на селското  стопанство на територията на община Девня 

 

Селскостопанският сектор на територията на общината е представена от три земеделски 

кооперации, арендатори и частни стопани. 

Площите за нуждите на селското стопанство са 53 910 дка. Обработваемата площ е 43 560 дка, 

разпределена в 3 землища – гр. Девня, с. Кипра и с.Падина  

 

Разпределение по култури на територията на община Девня 

 

 

Фиг.9  

Върху земята на територията на община Девня се отглеждат следните култури: есенни култури 

представени от обикновена/мека/ пшеница, ечемик и маслодайна рапица. От пролетните 

култури предимно се отглеждат царевица, пролетен ечемик, картофи. Отглежданите трайни 

насаждения са череши, лозя – винен сорт и орехи. 

Културата, която основно се отглежда е пшеница. Основни производители са юридическите 

лица и кооперации. Землището на с. Кипра основно се обработва от юридически лица, докато 

землището на с. Падина от физически лица. 
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5.4.2.1 Растениевъдство 

 

Най-голям дял в обработваемата земя в общината имат нивите 98 %, следват ливадите и угари 

1,5 % и трайните насаждения, предимно лозя 0.5 %. Обработваемата земя на територията на 

Община Девня възлиза на 36 % от общата площ на общината. Този дял е важен показател за 

значителния поземлен потенциал на Община Девня за развитието на селското стопанство, 

особенно в съчетание с благоприятните климатични и почвени условия. В структурата на 

обработваемата земя най-голям е делът на зърнените култури, които за 2004 г. заемат 83% от 

обработваемата земя, следвани от техническите култури, зеленчуците и трайните насаждения. 

Производството на пшеница представлява 40% от производството на зърнените култури. Тя е 

основната зърнена култура за изхранване на населението. Ечемика е втората по значение 

традиционна за общината култура. Тя представлява 17 % от площите засяти със зърнени 

култури. Като основната фуражна култура производството на ечемик е в тясна зависимост от 

броя на животните в общината. Пшеницата и ечемикът присъстват трайно в сеитбооборота, а 

напоследък са застъпени и нестандартни за общината производства на рапица, люцерина. 

Другата основна фуражна култура от значение за продуктивното животновъдство е царевицата. 

Засетите площи са 11 % от общата обработвана земя. От маслодайните технически култури в 

общината най-големи площи заема слънчогледа. Засети 28 % от общата обработвана земя. 

Наличието все още на складови бази, техника и традиции в зърнопроизводството е застъпено 

основно в кооперациите. 

Трайни насаждения заемат малък процент от обработваемата земя, предимно лозя. 

Най-големият проблем пред производителите от Община Девня е разрушената напоителна 

система, което е причина за спад в производството на плодове и зеленчуци. Възстановяването 

й изисква значителни инвестиции. 

 

5.4.2.2 Животновъдство 

 

Природо-климатичните условия в общината позволяват развитието на различни видове 

животни, което определя животновъдството като втори основен подотрасъл на селското 

стопанство в общината. Доброто зърнено и фуражно производство в полската част 

предопределят развитиет и ливади в полупланинската част на общината са условия за развитие 

на овцевъдството, козевъдството и говедовъдството. 
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Произведената животновъдна продукция е предимно за самозадоволяване. За преработката се 

изкупуват излишъците от фамилните стопанства, главно мляко и свинско месо 

Наблюдава се тенденция към увеличаване на общия брой животни във всички стопанства в 

Общината, обуславящо се от търсенето на вътрешния пазар. В земеделските стопанства се 

отглеждат: 150 броя говеда, 1300 броя овце, 200 броя свине и 23 400 броя птици. 

На сегашния етап интерес се проявява и към подотрасъла пчеларство, като е налице нарастване 

броя на пчелните семейства. 

 

5.5. АНАЛИЗ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДЕВНЯ – 

АКСАКОВО“ ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

И ОЦЕНКА ЗА БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ, ЧОВЕШКИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕСУРСИ) НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ 

КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ.  

 

5.5.1 Анализ на функциониращите микро, малки, средни и големи предприятия на 

територията на МИГ Девня-Аксаково и проследяване на тенденциите в тяхното развитие 

 

Общият брой на регистрираните малките и средни предприятия на територията на МИГ Девня-  

Аксаково според данни на НСИ през 2015 г. е бил 1094 предприятия, а през 2016 г. – 1106. 

Налице е регистрацията на 12 нови предприятия през 2016 . 

През 2015 на територията  на МИГ са регистрирани 4 големи предприятия, като през 2016 г те 

са намалели до 3 бр.  

Регистрирани МСП на територията на МИГ Девня Аксаково през 2015 и 2016 г.  
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Фиг.10  

5.5.2 Разпределение на предприятията по вид за 2016 г. на територията на МИГ Девня 

Аксаково по данни на НСИ 

 

 

Фиг. 11 
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Видно от представената графика 89 % или 987 бр. от общо регистрираните предприятия на 

територията са микро предприятия с персонал до 9 служителя. Данните напълно съответстват 

и на разпределението на предприятията според тяхната категория на територията на България. 

Малките предприятия заемат 8% от общия брой предприятия, а средните предприятия едва 3%. 

По данни на НСИ за 2016 г на територията на община Аксаково са регистрирани само микро 

(700 предприятия), малки (44 предприятия) и средни (18 предприятия), докато на територията 

на община Девня са представени  всички категории предприятия  микро (287 предприятия), 

малки (44 предприятия/), средни (13предприятия) и големи (3 предприятия) 

Разпределение на предприятията по категория за 2016 г. на територията на МИГ Девня 

Аксаково по данни на НСИ 

 

 

Фиг 12 
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5.5.3 Сравнение между категорията предприятия по общини между 2015 и 2016 по данни 

на НСИ 

 

 

Фиг 13  

Видно от представената графика /фиг 13/  общият брой на предприятията, регистрирани на 

територията на МИГ Девня-Аксаково, се увеличава през 2016 г. спрямо 2015 г. Увеличава се 

броят на микро предприятията, но  намалява броят на малките и средни предприятия. От 

представените данни може да се направи извод, че има предприятия, които от средни стават 

малки и от малки стават микро предприятия, но в община Аксаково има малки предприятия, 

които през 2016г.  са преминали в категорията средни предприятия  

 

5.5.4 Анализ по икономически показатели на нефинансови МСП и големи предприятия 

на територията на МИГ Девня–Аксаково  

 

Независимо от увеличаването на броя на действащите предприятия през 2016г. спрямо 2015 г., 

приходите от дейността за 2016 г. намаляват. През 2015 г те са били 2 608 303 хил.лв, докато 

през 2016 – 2 535 758 хил.лв /фиг.14 / по данни на НСИ. При анализа по –долу, в частта МСП 
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предприятия, става видно, че този спад в показателя се дължи на големите предприятия, 

регистрирани на територията, докато при МСП се забелязва ръст 

 

 

Фиг. 14 

 

Идентично е положението и по показател „Нетни приходи от продажби“. През 2015 г те са били 

2 409 747 хил.лв, докато през 2016г. са намалели до 2 400 129  хил.лв. По този показател 

разликата между 2015 г и 2016 г. е значително по-малка, съотносима към стойностите на 

показател „Приходи от дейността“ /фиг.15/ по данни на НСИ и отново се дължи на 

намаляването на приходите при големите предприятия. 
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Фиг.15 

В същото време по данни на НСИ разходите за дейността през 2016 г са намалели спрямо тези 

за 2015 г. 2 250 613 хил.лв за 2016 спрямо 2 256 587 хил.лв. за 2015 г. /фиг.17/ 

 

 

Фиг. 17 

Стойността на ДМА за 2016 г. също намаляват спрямо 2015 г. по данни на НСИ , като за 2016 г 

те са 1 208 019 хил.лв , докато за 2015 г. са били 1 469 763 хил.лв. /фиг.18/ 

 

 

Фиг. 18 
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5.5.5 Анализ по икономически показатели на нефинансови МСП на територията на МИГ 

Девня–Аксаково  

 

5.5.5.1 Приходи от дейността на МСП 

 

Предвид стратегията за ВОМР на МИГ Девня – Аксаково и възможностите МСП да получат 

финансиране за разширяване на своята дейност и подобряване на финансовите резултати, 

представяме подробен анализ по икономически показатели на МСП, регистрирани на целевата 

територия. 

По данни на НСИ за 2015 г приходите от дейността на регистрираните на територията МСП са 

в размер на 1 372 049 хил.лв, като през 2016 г. те бележат ръст и достигат до 1 560 650 хил.лв. 

На фиг.19 са показани конкретните данни по вид предприятие и териториален принцип.  
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От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло показателят бележи ръст за 2016 г. спрямо 2015 г. 

- Само при микро предприятията в община Девня и малките предприятия в община 

Аксаково се наблюдава намаление на приходите от дейността през 2016 г. В същото 

време и броят на малките предприятия в община Аксаково през 2016 г. е намалял спрямо 

2015 с 4 бр. и на практика по относителна стойност на показателя се наблюдава ръст 

през 2016 г. 

- Приходите от дейността в относителна стойност при микро предприятията на 

територията на община Девня както за 2015, така и за 2016 г. са в пъти по-високи от тези 

на микро предприятията на територията на община Аксаково. При 691 регистрирани 

микро предприятия в Аксаково през 2015 г. приходите от дейността са в размер на едва 

59 616 хил.лв, докато при 281 регистрирани МСП в община Девня за същия период, 

приходите от дейността възлизат на 57 622 хил.лв. Идентична е ситуацията и за 2016 г.  

- Аналогична е ситуацията и при малките и средни предприятия – при регистрирани 44 

малки предприятия за 2016 г. на територията на община Аксаково, приходите от 

дейността са в размер на 303 279 хил.лв, докато за същия брой предприятия и период в 

община Девня, приходите от дейността са в размер на 577 443 хил.лв. При средните 

предприятия за 2016 при 18 средни предприятия приходите от дейността са в размер на 

190 065 хил.лв., а в община Девня 13 средни предприятия и 374 626 хил.лв. приходи от 

дейността 

 

5.5.5.2 Нетни приходи от продажби 

 

По данни на НСИ за 2015 г нетните приходи от продажби на регистрираните на територията 

МСП са в размер на  1 275 657 хил.лв, като през 2016 г. те бележат ръст и достигат до 1 692 981 

хил.лв. На фиг. 20 са показани конкретните данни по вид предприятие и териториален принцип.  
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Фиг.20  

От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло показателят бележи ръст за 2016 г. спрямо 2015 г. 

- При МСП в община Аксаково се запазват тенденциите както при показател „приходи от 

дейността“ 

- При микро предприятията в община Девня нетните приходи от продажби за 2016 

намаляват в сравнение с 2015 г., като при регистрирани 287 микро предприятия  през 

2016 г. показателят е 44 325 хил.лв, докато през 2015 г. при регистрирани 281 микро 

предприятия  през 2016 г. той е бил 51 630 хил.лв 

- В същото време на територията на община Девня се забелязва сериозен ръст на нетните 

приходи от продажби при малките и средни предприятия. За 2015 г. при 47 малки и 12 

средни предприятия, стойността на показателя е бил 499 227 хил.лв и респективно 

219 211 хил.лв, то през 2016 г. . при 44 малки и 13 средни предприятия, стойността му е 

нараснала до 571 789  хил.лв и респективно 356 904 хил.лв 
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5.5.5.3 Разходи за дейността  

 

По данни на НСИ за 2015 г разходите за дейността на регистрираните на територията МСП са 

в размер на  1 305 421 хил.лв, като през 2016 г. те бележат увеличение вследствие и на 

увеличения обем произведена продукция и респективно нетните приходи от продажби  до 1 

506 625 хил.лв. На фиг. 21 са показани конкретните данни по вид предприятие и териториално 

разпределение 

 

 

Фиг. 21 

От представената таблица може да се направят следните изводи: 

 

- Като цяло показателят бележи ръст за 2016 г. спрямо 2015 г., което се дължи на 

увеличението на обема произведена продукция и реализирани услуги и увеличението на 

нетните приходи от продажби 

- При МСП в община Аксаково се наблюдава тенденция за увеличена ефективност на 

малките предприятия спрямо 2016 г., т.к като при намалели разходи за дейността в 

сравнение с 2015 г. , е налице на увеличение на нетните приходи от продажби.  
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5.5.5.4 Ефективност на разходите 

 Ефективността на разходите се определя с помощта на коефициента на ефективност на 

разходите (Кефр): 

Кефр = Σ (приходи) / Σ (разходи) 

 

 Коефициентът на ефективност на разходите показва колко лева приходи се получават чрез 1 

лев разходи. Ако величината му е по-голяма от 1, това показва, че предприятието има повече 

приходи, отколкото разходи. На фиг. 22  е представена ефективността на разходите по видове 

МСП в двете общини за 2015 и 2016 г. 
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От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло показателят намалява за 2016 г. спрямо 2015 г., което е знак за намаляване на 

ефективността на разходите, т.е. с 1 лв. разходи са получени по-малко приходи през 2016 

спрямо 2015 г. 

- При МСП в община Аксаково единствено при средните предприятия се забелязва 

повишаване на ефективността на разходите,  

- В община Девня, микро и малките предприятия са подобрили ефективността на 

разходите си през 2016 г, докато при средните предприятия тя е намаляла. 

- За подобряване на този показател е необходимо въвеждане на иновации и базирани на 

ИКТ дейности, с цел оптимизирането на разходите, както и обучения на ръководния 

персонал относно подобряването на ефективността на разходите, особено за 

предприятията на територията на община Аксаково. 

 

5.5.5.5 ДМА на МСП на територията на МИГ Девня-Аксаково 

 

По данни на НСИ стойността на дълготрайните материални активи на МСП предприятия на 

територията на МИГ са били 618 624 хил.лв, като през 2016 г. те достигат до 949 598 хил.лв. 

/фиг.23/  

 

Фиг. 23 
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Разпределението им по категория МСП са както следва, по данни на НСИ: 

 

 

Фиг.24 

От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло показателят бележи ръст за 2016 г. спрямо 2015 г. 

- При микро и малките предприятия  в община Аксаково,  ДМА през 2016 г. намаляват. 

- При МСП предприятия от община Аксаково стойността на ДМА през 2016 г. се 

увеличават спрямо 2015 г., като ръстът е особено висок, повече от два пъти,  при 

средните предприятия. 

- Необходимо е провеждането на мерки на територията на община Аксаково за 

стимулиране на инвестициите в ДМА и използването на възможностите които 

многофондовата Стратегия за ВОМР предлага на територията на МИГ Девня-Аксаково.  
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5.5.5.6 Ефективност на ДМА  

 

За характеризиране ефективността на ДМА ще използваме коефициент на натоварване на 

ДМА (КнДМА). Този показател се изчислява като отношение между стойностния обем на 

произведената продукция (или НПП) и величината на ДМА. Показва колко приходи от 

продажби се реализират с 1 лв. инвестиран в ДМА. Определя се с формулата: 

КнДМА = НПП / ДМА 

НПП - нетни приходи от продажби, в лв. 

ДМА - стойност на дълготрайните материални активи, в лв. 

Колкото е по-високо равнището на показателя (КнДМА) толкова по-ефективно се използват 

ДМА в предприятието. От алгоритмите за изчисляване е видно, че при неговото  

определяне се извършва съпоставка между наличния ресурс под формата на дълготрайни 

материални активи и получените при тяхното използване резултати от производствената 

дейност. Ето защо считаме, че този  показател на практика характеризира достигнатото 

равнище на ефективност от използването на ДМА. 

 

Фиг. 25 
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От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло коефициентът за ефективност на ДМА подържа сходни стойности през 2016 

г. спрямо 2015 г., но стойността на показателя е ниска в сравнение със средните 

стойности за страната.  

- Все още е много ниска ефективността на ДМА на средните предприятия в община Девня, 

но това е нормално в годината на въвеждане на новите производствени мощности 

- Необходимо по-ефективно използване на наличните ДМА от микро и средните 

предприятия на територията на МИГ, като при малките предприятия тя е значително по-

висока.  

 

5.5.5.7 Реализирана печалба от МСП на територията на МИГ Девня – Аксаково  

 

Реализирана печалба от МСП, регистрирани на територията на МИГ по данни на НСИ 

през 2015 г. е била 75 393 хил.лв., а през 2016 г. нараства до 84 287 хил.лв./ фиг.26/  

 

 

Фиг. 26 
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На фиг. 27  е представена печалбата по категория МСП 

 

 

Фиг. 27 

От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Като цяло показателят бележи ръст за 2016 г. спрямо 2015 г. 

- Единствено при малките предприятия на територията на община Аксаково се наблюдава 

намаление на абсолютната стойност на печалбата, реализирана от малките предприятия 

през 2016 г спрямо 2015, но и техният брой е намалял от 48 на 44 бр. 

 

5.5.5.8. Рентабилност на нетните приходи от продажби. 

 Рентабилността отразява степента на доходност от инвестирания в предприятието 

капитал. Определя се с показатели, характеризиращи способността на предприятието да 

генерира печалба. В най-общ вид показателите за рентабилност са отношение между 

постигнат финансов резултат и функциониращ капитал.  

Рентабилност на приходите от продажби (Репр.пр.): 

Репр.пр. = П / НПП 

П - печалба.НПП – нетни приходи от продажби.  
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 Показателят за рентабилност на приходите от продажби показва колко лева печалба се е 

получила от 1 лев приходи от продажби. Той дава представа за реалното положение на 

предприятието на пазара. На фиг 28  е показана динамиката на показателя през 2016 г. спрямо 

2015 след обработката на предоставените данни от НСИ. 

 

 

Фиг. 28 

От представената таблица може да се направят следните изводи: 

- Показателят бележи увеличение единствено при микро предприятията на територията 

на община Аксаково и малките предприятия на територията на община Девня 

- Като цяло ефективността на МСП на територията на МИГ е ниска и са необходими 

мерки за увеличаването й, свързани с инвестиции в ДМА, въвеждане на технологии, 

базирани на ИКТ, оптимизиране на разходите и повишаване на квалификацията на 

заетите лица и мениджърските екипи. 
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5.5.6 Сравнение по относителни стойности на икономическите показатели и категория 

предприятие между общините Девня и Аксаково 

 

На фиг. 29 е направено сравнение на финансовите резултати, постигнати от МСП на 

територията на двете общини, влизащи в състава на МИГ Девня Аксаково. 

Относителните стойности са формирани като съответният обобщен показател за 2015 г., по 

данни на НСИ за категорията предприятие в съответната община, е разделен на броя 

предприятия от съответната категория. Съпоставката е важна, за да може да се определи 

разликата между икономическите показатели на предприятията в двете общини, така че да 

са направят правилните изводи  и съответните мерки за подобряване на финансовите 

резултати на МСП. 
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ДЕВНЯ Средни от 50 до 249 ДЕВНЯ Малки от 10 до 49 ДЕВНЯ Микро до 9 заети

АКСАКОВО Средни от 50 до 249 АКСАКОВО Малки от 10 до 49 АКСАКОВО Микро до 9 заети
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От представеното сравнение могат да се направят следните изводи. 

- При всяко едно  микро предприятие от община Девня  приходите от дейността, нетните 

приходи от продажби и печалбата са два пъти по-високи от всяко едно микро 

предприятие  на територията на община Аксаково. В същото време съотношението на 

разходите, с които са постигнати тези финансови резултати е подобно. С близо два пъти 

по-високи разходи за дейността са постигнати близо два пъти по-добри финансови 

резултати. Относителната стойност на ДМА за всяко едно микро предприятие от двете 

общини е почти еднаква. Това сравнение показва, че предприятията от територията на 

община Девня използват два пъти по-ефективно наличните ДМА за реализиране на 

приходи от продажби и увеличаване на печалбата. 

- При малките предприятия от община Девня, относителните стойности на показателите 

приходи от дейността, нетни приходи от продажби и разходи за дейността са до 1,5 пъти 

по-високи от тези на малките предприятия на територията на община Аксаково. В 

същото време относителната стойност на показател реализирана печалба от малките 

предприятия на територията на община Аксаково е близо 1,5 пъти по-висока от 

стойността на показателя за предприятията от Девня. Това съотношение показва, че 

мениджърските екипи на предприятията от община Аксаково са взели по-добри решения 

за оптимизиране на разходите и по ефективно използване на ресурсите, така че да се 

постигнат по-добри финансови резултати с 1 лв. разход. Ефективността от наличните 

ДМА за реализиране на приходи от предприятията на територията на община Аксаково 

също е по-висока. 

- При средните предприятия от община Девня, относителните стойности на показателите 

приходите от дейността, нетните приходи от продажби и печалбата също са два пъти по-

високи от сродните предприятия на територията на община Аксаково. Нормата на 

разходите за дейността и използването на наличните ДМА запазва същата тенденция 
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С цел проследяване на динамиката на развитие през 2016 г. спрямо 2015 г. ,предлагаме таблица 

/фиг. 30/ - сравнение по икономически показатели за 2016 г.  

 

 

Фиг. 30  

От представеното сравнение между относителните стойности на икономическите показатели за 

2015 г. и 2016 г. могат да се направят следните изводи. 

- Относителните стойности по икономически показатели за микро предприятията от 

община Девня   - приходите от дейността, нетните приходи от продажби и печалбата са 

малко по-малко от два пъти по-високи от всяко едно микро предприятие  на територията 

93,86

79,76

93,47

10,00

99,72

6892,70

6544,84

6401,09

447,98

1042,66

10559,17

6544,84

6401,09

652,00

6027,83

172,61

154,44

153,76

23,36

121,55

13123,70

12995,20

12898,30

414,77

2334,84

28817,38

27454,15

28514,00

1606,46

45215,31

0,00 5000,0010000,0015000,0020000,0025000,0030000,0035000,0040000,0045000,0050000,00

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Разходи за  дейността

Печалба

ДМА

относителни стойности по икономически елементи за 2016 

в хил.лв

ДЕВНЯ Средни от 50 до 249 ДЕВНЯ Малки от 10 до 49 ДЕВНЯ Микро до 9 заети

АКСАКОВО Средни от 50 до 249 АКСАКОВО Малки от 10 до 49 АКСАКОВО Микро до 9 заети
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на община Аксаково. Има леко подобряване на финансовите резултати на предприятията 

от община Аксаково, но разликата се запазва.  В същото време съотношението на 

разходите, с които са постигнати тези финансови резултати отново  е подобно, но се 

забелязва намаляване на разходите на предприятията от община Девня и увеличаване на 

тяхната ефективност, като с намаляла през 2016 г. относителна стойност на показателите 

приходи от дейността и нетни приходи от продажби е постигнато увеличение на 

печалбата.    

- При малките предприятия от община Девня, относителните стойности на показателите 

приходи от дейността, нетни приходи от продажби и разходи за дейността са до 1,8 пъти 

по-високи от тези на малките предприятия на територията на община Аксаково. В 

същото време относителната стойност на показател реализирана печалба от малките 

предприятия на територията на община Аксаково е почти еднаква със стойността на 

показателя за предприятията от Девня.  Отново И тук се запазва тенденцията от 2015 г. 

за по-ефективно използване на ресурсите от малките предприятия от община Аксаково 

и реализиране на по-висока относителна стойност на показател „печалба 

- При средните предприятия от община Девня, относителните стойности на показателите 

приходите от дейността, нетните приходи от продажби и печалбата също са два пъти по-

високи от сродните предприятия на територията на община Аксаково. През 2016 г. ДМА 

активите на средните предприятия от община Девня са се увеличили близо два пъти в 

сравнение с 2015 г., но все още не е налице подобряване на икономическите показатели 

вследствие на въведената нова техника и оборудване  

 

5.6. Оценка на бизнес възможностите на стопанските организации за развитие на 

неземеделски дейности. 

 

От направения подробен  анализ по икономически стойности могат да се формулират следните 

изводи:  

 Микро предприятията заемат основен дял –89 % от всички предприятия на територията 

на МИГ.  

 Делът на инвестиционните разходи за нови технологии е все още нисък, което в 

следващите години ще се превръща в проблем за конкурентоспособността на отделните 
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предприятия.  

 Недостатъчен е броят на отраслите и производствата, които покриват изискванията за 

европейски сертификат за качество на произвежданата продукция.  

 Като цяло икономическите показатели на предприятията от територията на община 

Девня са по-добри от тези, развиващи се на територията на община Аксаково. Основно 

това се дължи на наличието на три от най-големите предприятия в България, като част 

от МСП се явяват доставчици на стоки и услуги за тях. 

 Ефективността на разходите намалява през 2016 г. спрямо 2015 г.  За подобряване на 

този показател е необходимо въвеждане на иновации и базирани на ИКТ дейности, с цел 

оптимизирането на разходите, както и обучения на ръководния персонал относно 

подобряването на ефективността на разходите, особено за предприятията на територията 

на община Аксаково. 

 Инвестициите в ДМА като цяло за територията все още остават ниски, независимо от 

увеличението им през 2016 г. спрямо 2015 г. Необходимо е провеждането на мерки на 

територията на община Аксаково за стимулиране на инвестициите в ДМА и 

използването на възможностите които многофондовата Стратегия за ВОМР предлага на 

територията на МИГ Девня-Аксаково.  

 Въпреки някои положителни тенденции – увеличаване на приходите от дейността и 

нетните приходи от продажби, предприятията се характеризират с неефективно 

производство, с висока себестойност и цена на продукцията. Материалната база е 

остаряла. Няма инвестиции в нови производства и технологии. За да се развиват 

неземеделски дейности е необходима техническа инфраструктура, квалифицирана 

работна сила, суровини, подходящи природни природноклиматични условия и 

предприемчивост.  

 Като цяло ефективността на МСП на територията на МИГ е ниска и са необходими 

мерки за увеличаването й, свързани с инвестиции в ДМА, въвеждане на технологии, 

базирани на ИКТ, оптимизиране на разходите и повишаване на квалификацията на 

заетите лица и мениджърските екипи. 

  Територията разполага с потенциал за инвестиции в неземеделски дейности, 

финансирани от ВОМР насочени към:  

- Pазвитие на услугите;  
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- Развитие на производството чрез закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес в 

микро предприятията по преработка и маркетинга в хранително-преработвателната 

промишленост;  

- инвестиции в малки и средни предприятия за дейности, насочени към подобряване на 

производствените процеси, внедряване на нови технологии, разнообразяване на 

произвежданите продукти.  

 туристическия сектор не е достатъчно добре развит, независимо от наличните природни 

ресурси. Необходимо е използването на близостта до големите морски курорти и гр. 

Варна за привличане на туристи, почиващи по морето за посещаване на природните 

забележителности и феномени на територията чрез разработването на туристически 

маршрути, популяризиране на природните дадености и стимулиране на инициативата на 

местните хора. 

 Необходимо е стимулиране развитието на занаятите на територията, които от една 

страна могат да привличат туристи на територията на МИГ, а от друга – занаятчийската 

продукция да се реализира в близките големи черноморски курорти, където има търсене 

към такъв род изделия, особено от чеждестранните гости.  

 Безработицата на територията е ниска по статистически данни и е добре предприемането 

на мерки за повишаване квалификацията на заетите лица и управленския персонал за 

постигане на по-високи финансови резултати при развитието на земеделските дейности. 

В същото време следва да се обърне внимание на младите хора, които да бъдат 

привлечени да работят на територията, а не да мигрират към големия областен център 

гр. Варна.  

 

5.7. Възможности за насърчаване стопанския сектор от територията на МИГ Девня – 

Аксаково за развитие към неземеделски икономически дейности и  финансиране по мерки 

от Стратегията за Водено от общностите местно развитие; 

 

Инвестиционния интерес на микро предприятия от територията е свързан с разкриване на нови 

и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за 

населението които предоставят, развитие на туристически дейности, съхранението и 

развитието на традиционни дейности за територията. Инвестиционните намерения на микро 
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предприятията за развитие към неземеделски дейности могат да бъдат подкрепени по мярка 4.2 

и мярка 6.4. от стратегията за ВОМР. 

От изключителна важност за развитието на земеделски дейности на територията е активното 

използване на възможностите, които представят следните мерки от Стратегията за ВОМР: 

мярка 1.1.1, мярка 1.1.2, мярка 1.1.3, мярка 3.2.2. 

 

5.7.1 Представяне на мерки от ВОМР за стимулиране развитието към неземеделски 

дейности 

 

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

 

  

Цели на 

мярката  

Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието 

на продукти  от местен характер; 

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната промишленост на територията на МИГ „Девня –

Аксаково“ . 

Допустими 

получатели 

 

 земеделски стопани; 

 признати групи или организации на производители или такива, 

одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на 

групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 

г.; 

 еднолични търговци и юридически лица, различни от 

кандидатите по т. 1 и 2. 

 

Допустими 

разходи:  

 

 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други 

недвижими активи, свързани с производството и/или 

маркетинга, включително такива, използвани за опазване 

компонентите на околната среда; 

 закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или 

инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, 
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необходими за подобряване на производствения процес по 

преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

 преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, 

сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; 

 производство на нови продукти, въвеждане на нови 

технологии и процеси; 

 опазване компонентите на околната среда; 

  производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за собствените нужди на предприятието, 

включително чрез преработка на растителна и животинска 

първична и вторична биомаса; 

  подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и 

контрол на качеството и безопасността на суровините и 

храните; 

 закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във 

връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, 

помещения и други недвижими материални активи, 

предназначени за производствени дейности; 

 

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от 

общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за 

проекти, представени от микро-, малки или средни предприятия 

  

 

 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

  

Цели на 

мярката 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес; 

 Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и 

развитие на предприемачеството  на територията на МИГ 

“Девня-Аксаково“; 
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Допустими 

получатели 

 

 Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани 

като еднолични търговци или юридически лица по Търговския 

закон, Закона за кооперациите или Закона за 

вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по 

Закона за занаятите 

Допустими 

дейности:  

 

 изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие 

на туристически услуги 

 предоставяне на услуги свързани с  грижи за деца, възрастни 

хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и 

одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на 

ИТ и др. 

 производство на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за собствено потребление; 

 занаятчийство, включително предоставяне на услуги, свързани 

с участието на посетители в занаятчийски дейности и други 

неземеделски дейности; 

 

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 75% от общия 

размер на допустимите разходи  

  

 

 

Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ 

  

Допустими 

получатели 

 

 Работодатели /МСП/  

 Община Аксаково 

 община Девня 

 НПО 

Допустими 

дейности:  

 Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, 

организация на трудови борси и други подкрепящи услуги за 
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 заетост; 

 Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, 

които не са в образование или обучение, за включването им на 

пазара на труда, в т.ч. информационни кампании и събития, 

трудови борси, ателиета за търсене на работа и др.; 

 Професионално информиране и консултиране; 

психологическо подпомагане; 

 Предоставяне на обучение след регистрация като безработно 

лице - мотивационни обучения, обучение за придобиване на 

професионална квалификация, обучение за придобиване и 

усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по 

предприемачество; 

 Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по 

време на работа (чиракуване) и стажуване, след регистрация 

като безработно лице; 

 Предоставяне на стимули за насърчаване на географската 

мобилност с цел работа; 

 Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на 

безработни младежи; 

 Популяризиране и насърчаване стартирането и развитието на 

самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; 

  Предоставяне на обучения за придобиване на 

предприемачески, управленски и бизнес умения; 

 Подпомагане разработването на бизнес идеи и насочване към 

финансиращи програми за стартиращи предприемачи, в т.ч. по 

ОП РЧР. 

  

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 100% от общия 

размер на допустимите разходи  
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Мярка 1.1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ 

  

Цели на 

мярката 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес; 

 Повишаване на иновационната дейност в предприятията. 

Допустими 

получатели 

 

 МСП, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и 

съществуващи предприятия 

Допустими 

дейности:  

 

 Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в 

производството на иновативния продукт (стока или услуга) 

или процес. 

 Придобиване на права на интелектуална собственост върху 

иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата. 

 Придобиване/разработване на специализиран софтуер, 

необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или 

услуга) или процес. 

 Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. 

Консултиране, подпомагане и обучение в областта на 

трансфера на знания; консултиране, подпомагане и обучение в 

областта на придобиването, защитата и експлоатацията на 

нематериални активи; консултиране, подпомагане и обучение 

в областта на използването на стандарти и на правилата, които 

ги уреждат 

  

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 90% от общия 

размер на допустимите разходи  
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Обхват на 

дейностите  

Мярката подкрепя дейности свързани с внедряването или 

разработката на иновации, попадащи в тематичните области  на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно: 

ИКТ и информатика:  

o производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или 

асемблиране;  

o ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески 

индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. 

дигитализация на културно-историческо наследство, 

развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;  

o 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;  

o Big Data, Grid and Cloud Technologies;  

o безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;  

o езикови технологии;  

o уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения 

за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;  

o използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-

базирани услуги и системи.  

мехатроника и чисти технологии:  

 производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, 

вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно 

съставляващи такъв агрегат;  

 машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и 

системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;  

 инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл 

на индустриални машини, уреди и системи;  

 системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление 

с приложение в производството;  

 вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;  
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 създаване на съвременни информационни комплекси за 

автономни енергийни системи;  

 роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D моделиране на 

роботизирани автоматизирани системи;  

 проектиране и производство на високо-технологични продукти 

и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в 

аеро-космическата индустрия;  

 био-мехатроника;  

 интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – 

„интелигентни градове“;  

 чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката 

(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, 

електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-

базирани модели и технологии, безотпадни технологии, 

технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и 

материали от производства в други производства).  

индустрия за здравословен живот и биотехнологии:  

 методи за чисто производство, съхранение, преработка и 

достигане до крайния потребител на специфични български 

съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни 

продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, 

бира, билки и билкови продукти, козметични средства и 

продукти);  

 производство на специализирани храни и напитки (бебешки и 

детски, „космически“ храни);  

 производство на инструменти, оборудване, консумативи за 

медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в 

над-национална производствена верига;  

 персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, 

лечебни и лекарствени форми и средства;  
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 медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за 

персонализация (немасов, а персонален туризъм);  

 нано-технологии в услуга на медицината;  

 био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на 

живот;  

 „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в 

устойчивото ползване на речни и морски ресурси;  

 производство на инсталации за добиване на екологично чиста 

електроенергия и промишлена вода;  

 зелена икономика.  

нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:  

 културните и творческите индустрии (според дефиниция на 

ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични 

занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри 

и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден 

дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, 

издателска дейност, радио;  

− компютърни и мобилни приложения и игри с 

образователен, маркетинг и/или развлекателен 

характер;  

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и 

екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на 

несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);  

 − производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в 

тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, 

стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни 

спортове, костюми, декори, материали за исторически 

възстановки, специализирана екипировка и оборудване, 

печатни издания). 
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Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“ 

  

Цели на 

мярката 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес; 

 Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез 

насърчаване на предприемачеството; 

Допустими 

получатели 

 

 МСП, Стартиращи (новорегистрирани) и съществуващи 

предприятия в определените в Националната стратегия за 

насърчаване на МСП сектори, както и предприятия, развиващи 

своята дейност в областта на културните и творческите 

индустрии, предприятия развиващи нови продукти и услуги, 

свързани със застаряването на населението, полагане на грижи 

и здравеопазване, социално предприемачество и др 

Допустими 

дейности:  

 

 Предвижда се подкрепа на идеи, които ще се реализират от 

жени-предприемачи, стартиращи предприемачи – лица до 29 

годишна възраст и за лица на възраст над 50 г., стартиращи 

собствен бизнес, предприятия, разработващи нови продукти и 

услуги, свързани със застаряване на населението, полагане на 

грижи и здравеопазване, в т.ч. социално предприемачество 

Интензитет 

на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 90% от общия 

размер на допустимите разходи  

Обхват на 

дейностите  

Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени като 

приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средни предприятия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно: 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 

производства:  

С20 „Производство на химични продукти“  

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, 
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електронни и оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“  

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“  

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“  

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“  

Интензивни на знание услуги:  

J58 „Издателска дейност“  

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“  

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“  

J63 „Информационни услуги“  

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 

производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал 

и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 

плетене“ 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални 
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суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 

 

Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“ 

  

Цели на 

мярката 
 Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес; 

 Повишаване на производителността и експортния потенциал 

МСП на територията на МИГ. 

Допустими 

получатели 

 

 МСП според НСНМСП /Национална стратегия за насърчаване 

на малки и средни предприятия/, а именно малките и средните 

предприятия в секторите на добивната промишленост, 

преработвателната промишленост и услугите  

Допустими 

дейности:  

 

 Общите производствени инвестиции за подобряване на 

производствения капацитет за растеж и създаване на 

конкурентни предимства чрез ефективното и ефикасно 

използване на факторите на производството и чрез 

изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на 

европейски и международни знания и технологии ще включва 

мерки за повишаване на производителността, ефективното и 

ефикасно използване на факторите на производство (човешки 

капитал, природни ресурси и технологии), подобряване на 

производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни 

материални и нематериални активи, въвеждане на водещи 

технологични решения и/или реинженеринг на процеси, 

разширяване на производството чрез добавяне на нови 

характеристики или подобряване на съществуващите продукти 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

и услуги и диверсификация на дейността чрез разнообразяване 

на портфолиото на предприятията и достъп до пазари; 

 Подкрепа за растеж на предприятия чрез насърчаване на 

използването на информационни и комуникационни 

технологии и услуги – подкрепата ще бъде насочена към 

подобряване на качеството на съществуващи процеси, 

продукти и услуги чрез разработване и въвеждане на базирани 

на ИКТ системи и приложения, включително 

„виртуализирани―, „облачни―, „мобилни―: за управление 

на бизнеса, включително такива за интеграция на различни 

звена и локации на дадено дружество, системи за 

автоматизирано проектиране, инженерни дейности и 

производство; за трансформиране на бизнес и операционни 

процеси, които водят до повишаване на производителността и 

конкурентоспособността; електронни платформи за бизнес за 

подобряване на достъпа до чужди пазари. 

  

Интензитет на 

финансовата 

помощ 

 

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 90% от общия 

размер на допустимите разходи  

Обхват на 

дейностите  

Мярката ще подкрепя дейности в секторите, изведени като 

приоритетни съгласно Националната стратегия за насърчаване на 

малките и средни предприятия 2014-2020 /НСНМСП/, а именно: 

Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени 

производства:  

С20 „Производство на химични продукти“  

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, 
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електронни и оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“  

С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално 

предназначение“  

С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“  

С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“  

Интензивни на знание услуги:  

J58 „Издателска дейност“  

J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, 

звукозаписване и издаване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“  

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“  

J63 „Информационни услуги“  

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 

Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени 

производства: 

С10 „Производство на хранителни продукти“ 

С11 „Производство на напитки“ 

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“ 

С14 „Производство на облекло“ 

С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от 
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обработени кожи без косъм“ 

С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал 

и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за 

плетене“ 

С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“ 

С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“ 

С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“ 

С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“ 

С23 „Производство на изделия от други неметални минерални 

суровини“ 

С24 „Производство на основни метали“ 

С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“ 

С31 „Производство на мебели“ 

С32 „Производство, некласифицирано другаде“ 

С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“ 

 

6. ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДЕВНЯ – 

АКСАКОВО 

 

Територията на МИГ Девня-Аксаково разполага с потенциал за развитие на съществуващите 

неземеделски дейности и стартиране на нови такива. В Стратегията за ВОМР на МИГ Девня – 

Аксаково са предвидени адекватни мерки, за стимулиране на предприемаческата инициатива 

за развитие към неземеделски дейности. 

Мярка 4.2 е възможност за предприятията от хранително-вкусовата промишленост за 

инвестиции в ДМА и повишаване тяхната конкурентоспособност. В същото време 



                                           
 

Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Този анализ е извършен в изпълнение на  подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за местно развитие“ на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020г., одобрен със Заповед № РД 09-529 от 06.06.2018г. на Ръководителя на 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. 

земеделските стопани от производители на суровина могат да преминат към  преработка на 

земеделска продукция, консервиране, сушене и създаване на краен продукт с висока добавена 

стойност  

По мярка 6.4 съществуващите  предприятия и земеделските производители могат да се 

възползват от близостта до черноморските курорти, като от една страна развият занаятите – 

създаване на демонстрационни центрове за традиционни местни занаяти, в които да посрещат 

гости от страната и чужбина, а от друга страна продукцията, произведена от местните 

занаятчии, лесно може да се реализира в големите туристически комплекси, намиращи се в 

близост до територията на МИГ Девня-Аксаково. Развитието на занаятчийството ще доведе до 

възможността за практикуване на хоби туризъм на територията на МИГ, като гостите освен да 

посещават природните забележителности и музеите, ще могат да бъдат организирани  в 

различни дейности, които да удължават престоят им територията. Независимо от липсата на 

достатъчен брой средства за подслон  и места за настаняване на територията, могат да бъдат 

обособени еднодневни турове и при развитие на занаятите да се практикуват следните 

дейности:  

 Посещения на грънчарски работилници – демонстрация и обучение за деца и възрастни. 

Организиране на зелени училища за деца с демонстрация на местни занаяти - 

целогодишно 

 Обучение по тъкачество и багрене с растителни багрила. Багренето с бои от растителен 

произход е познато на хората от дълбока древност. За багрилен материал се ползват 

цветове, стебла, листа, корени на растения. Получените цветове могат да бъдат наситени 

или пастелни с приглушени тонове.  

 Демонстрация и обучение в зографски ателиета.  

 Обучение на деца на пирография.  

 Демонстрация и обучения в сараческо ателие – за възрастни през зимния сезон 

 Организиране на различни сезонни школи и пленери в музея на мозайките 

 Демонстрации на направата на мозайки и г.н. 

Развитието на занаятчийски умения е възможност и услугата да се изнася извън територията, 

като майсторите – занаятчии могат да организират различни школи и демонстрационни 

директно в черноморските курорти. 
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Близостта до туристическите обекти е възможност за  развитие на съпътстващи услуги – 

създаване на обществени перални, за обслужване на местата за настаняване, създаване на 

центрове по озеленяване, от които да се възползват висококатегорийните хотели и т.н. 

 

Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ е отлична възможност както за повишаване 

на квалификацията младежите от територията, така и на земеделските производители за 

придобиване на знания и умения за предприемачество към неземеделски дейности, а на 

управленския персонал и заетите лица в съществуващите МСП – получаването на нови знания 

и допълнителна квалификация с цел подобряване на конкурентоспособността и финансовите 

показатели на МСП. 

Трите мерки, финансирани по ОПИК, ще допринесат за повишаване на 

конкурентоспособността на съществуващите МСП, чрез инвестиции, базирани на ИКТ и 

високите технологии за разширяване на съществуващите производства, оптимизиране на 

процесите и стартиране на нови дейности. Възможността на новорегистрирани предприятия да 

получат финансова помощ, е предпоставка за преминаване към неземеделски дейности.  
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