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1. РЕЗЮМЕ 

Настоящата оценка е в изпълнение на Споразумение за изпълнение на стратегия за 

водено от общностите местно развитие РД50-185/29.11.2016 г. между Управляващият 

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

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и СНЦ 

„МИГ Девня – Аксаково“. 

Настоящата оценка обхваща  периода 2020-2021 година, в рамките на изискванията за 

Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ 

по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

 Изпълнението на настоящата оценка, както и всички материали свързана с нея, са  в 

съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно приложение № 2 от 

Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно 

приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение 808/2014 на Комисията от 17 

юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 

райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ОВ, L 2274, 31 

юли 2014 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/669 на Комисията от 28 април 2016 г. 

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 по отношение на изменението 

и съдържанието на програмите за развитие на селските райони, публичността на тези 

програми и коефициентите на преобразуване в животински единици (ОВ, L 115/33, 29 

април 2016 г.) 

Междинната оценка се извършва на основание  чл. 62 т.20 от Наредба № 22 от 14.12.2015 

г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 

развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. в 

съответствие с раздел 8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка от Стратегията 
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за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ , създаден в съответствие с чл.33 и 34 от Регламент 

(ЕС) № 1303/2013. 

2. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА. 

 Вторично/ кабинетно проучване – съдържателен анализ на документацията 

Извършване на преглед на  База данни на МИГ – базата данни на МИГ е най-основният 

източник на информация, което включва  протоколи от заседания на органите на МИГ 

(УС, КИП и др.),  изготвени тримесечни, шестмесечни, годишни доклади и др., преглед 

на електронния регистър на подадените проекти към МИГ „Девня – Аксаково“, преглед 

на информацията от публичния регистър ИСУН и др.  

 Събиране, обобщаване и анализиране на информация от интернет-сайта на МИГ, 

публикации и др. 

 При подбора и съпоставянето на документите са използвани следните критерии: 

- стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на СВОМР; 

нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране и 

мониторинг на СВОМР на местно ниво, залегнали в националното и европейско  

законодателство за регионалното развитие; 

 Анализът и оценката е извършен на базата на: индикатори за постигнати 

резултати и изпълнение, въздействие и цялостна ефективност на досегашното 

изпълнение на СВОМР; ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на 

територията на МИГ-а; политическа и социална ангажираност, административен и 

институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие; 
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3. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ И КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ 

 

Оценката и мониторинга на изпълнение на стратегическите документи представлява 

неразделна част от цикъла на стратегическо планиране. Тя има за цел не само да 

констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в 

стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на 

развитие и управление на територията. Целта на настоящия междинен мониторингов 

доклад е да представи оценка на изпълнението на  Стратегията за ВОМР до края на 

трудната 2021 г., през която голяма част от дейностите, особено за популяризиране на 

Стратегията в условията на пандемия от КОВИД 19 се извършваха в нетипична 

обстановка при спазване на задължителни хигиенни мерки и мерки за дистанция. 

Дейността се извършва в  изпълнение на задълженията на сдружение МИГ Девня-

Аксаково по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

 

 Осигуряване на  прозрачност – дали процедурите,  информацията и всички 

други дейности, свързани с изпълнението на Стратегията са директно достъпни 

за всички заинтересовани страни  и широката общественост, като предоставят 

достатъчно информация, за да бъдат разбирани, наблюдавани и оценявани 

публичните политики и проекти. Прозрачността дава възможност на 

заинтересованите страни да предоставят и  получават информация, която има 

решаващо значение за разкриването на злоупотреби и защита на интересите им. 

Прозрачната система на управление има ясни процедури за публично вземане на 

решения и отворени канали за общуване между заинтересованите страни и 

обществените служители. 

 

 Отговорност на управлението - необходимо е институциите да се опитват да 

отчитат интересите на всички заинтересовани страни при реализацията на 

проектите и политиките, свързани с изпълнението на Стратегията за местно 

развитие. Обществените служители следва да отговарят пред заинтересованите за 
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упражняването на техните правомощия, да вземат мерки при критика или 

изисквания, поставени от гражданите, както и да поемат отговорност за грешки и 

некомпетентност. 

 

 Създаване механизми за участие – до каква степен гражданите получават 

възможност да участват във вземането на решения по отношение на оценката и 

промените при реализацията на публичните политики и проекти - пряко или чрез 

легитимните институции, които представляват техните интереси. 

 

 Оценка ефективността и ефикасността на проектите/политиките по 

изпълнение на Стратегията – институциите постигат резултати, които 

отговарят на обществените нужди, като използват наличните ресурси по най-

добрия начин. Лидерите и обществеността изграждат широка и дългосрочна 

перспектива за добро управление и човешко развитие, както и разбиране за това, 

което ще осигури такова развитие. 

 

Основната цел на настоящата оценка  е да се проследи напредъка в прилагането на 

Стратегията за ВОМР на МИГ Девня-Аксаково  през 2020 и 2021 г. 

 Анализ на постигнатите резултати 

 Анализ на изпълнението по мерки на Стратегията за местно развитие 

 Оценка на изпълнението на Стратегията в сравнение със заложените индикатори 

за изпълнение 

При извършването  на мониторинга и оценката са приложени общоприетите стандартни 

критерии за оценяване на програми и проекти: 

 Релевантност – съответствие на проектните цели и дейности на проблемите, които 

се решават и на нуждите на целевите групи и социалната среда.  

 Ефективност, т.е. до каква степен интервенциите по СВОМР и в частност 

одобрените проекти са ефективни и какви са потенциалните ползи за целевите 

групи;  
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 Оценка на въздействието на СВОМР върху преките бенефициенти по мерките и 

върху по-голямата целева група -  общността в дългосрочен план;  

 Устойчивост, т.е. създадени ли са условия за устойчивост и надграждане на 

постигнатите резултати;  

 Преглед на човешките фактори за управлението и изпълнението на Стратегията 

за местно развитие 

 

В настоящата Междинна оценка на въздействието върху целевата територия от 

изпълнението на СВОМР от страна на Възложителя са поставени следните 

изследователски въпроси, въз основа на които е разработена аналитичната част, 

съдържаща обобщени данни и изводи на база събрана и обработена информация: 

 Оценка на интервенциите на СВОМР на МИГ Девня – Аксаково; 

 Оценка на обосноваността на СВОМР; 

 Оценка на логиката на интервенцията (продукти, резултати, въздейстие); 

 Свързани политики (връзка с общинските планове за развитие на общините Девня 

и Аксаково); 

 Анализ на одобрените от СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” проекти за изпълнението 

на СВОМР; 

 Определяне на въпроси на оценката; 

 Определяне на критерии за оценка и индикатори за оценка; 

 Изчисляване на индикаторите за оценка и анализ на изпълнението на СВОМР. 
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4. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ  

 

4.1 ОЦЕНКА НА ОБОСНОВАНОСТТА НА СВОМР  

Разглежданата стратегия има характер на средносрочен стратегически документ от 

гледна точка на процеса на планиране. 

Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ е изготвена в съответствие с 

клаузите на Договор №РД50-206/07.12.2015 г. за предоставяне на БФП по подмярка 

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Стратегията е многофондова, финансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програмата за развитие на селските 

райони, Европейския социален фонд , чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“. 

Изведени силни страни на територията на общините Девня и Аксаково: 

 Територията е с добро геостратегическо положение в близост е Пристанище- 

Варна –Запад, преминава магистрала «Хемус», разположено е летище «Варна». 

Добра транспортна осигуреност- въздушна, железопътна, пътна и водна; 

 Наличие на сравнително ниско ниво на замърсяване на въздуха, водите и почвите 

на територията на територията; 

 Наличие на обширни екологично чисти и защитени територии; 

 Наличие на достатъчен сграден фонд за задоволяване на потребностите на 

образователната, здравната системи култура и духовност; 

 Добри традиции и успешни практики в организирането на големи културни 

прояви; 

 Положителен механичен прираст. 

 

Изведени възможности на територията на общините Девня и Аксаково: 

 Реновиране на съществуващия сграден фонд в социалната и здравна сфера; 
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 Рехабилитация на пътната и водоснабдителна инфраструктури; 

 Изграждане на канализационни системи, пречиствателни колектори и станции; 

 Оползотворяване ресурсите на  пустеещи земи и изоставени овощни и лозови 

насаждения; 

 Въвеждане на междусекторни услуги за гражданите /социални и здравни/; 

 Подобряване на бизнес условията, чрез въвеждане на електронни общински услуги; 

 Провеждане на информационни кампании сред малцинствата за подобряване на 

здравно-социалния им статус; 

 Повишаване грамотността и образованието сред малцинствените групи; 

 Насърчаване на социалното предприемачество. 

 

Основна стратегическа цел на разработената Стратегия за местно развитие е: 

Постигане устойчиво развитие на района и подобряване на качеството на живот 

чрез активизиране на собствения потенциал. 

 

Приоритети за постигане на основната цел: 

 Приоритет 1 - Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес. 

 Приоритет 2 - Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на 

околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност 

 Приоритет 3 - Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността 

и подобряване жизнената и бизнес средата 

 

Специфични цели и мерки за постигането им: 

 

Приоритет 1 Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес. 

Специфична 

цели 

Специфична цел 1.1: Развитие и 

стимулиране на 

МЕРКИ  

-  Повишаване на инвестициите в 

неземеделските сектори и развитие на 
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предприемачество и устойчив 

бизнес 

предприемачеството  на територията на 

МИГ /Мярка 6.4/ 

-  Повишаване на иновационната 

дейност в предприятията /Мярка 1.1.1/ 

-  Подобряване нивото на оцеляване на 

МСП, включително чрез насърчаване на 

предприемачеството /Мярка 1.1.2/ 

-  Повишаване на производителността и 

експортния потенциал МСП на 

територията на МИГ /Мярка 1.1.3/ 

Специфична цел 1.2: 

Модернизиране на земеделските 

стопанства и насърчаване 

развитието на продукти от 

местен характер 

МЕРКИ  

- Повишаване 

конкурентоспособността на 

земеделието на територията на 

МИГ/Мярка 4.1/; 

- Подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на 

предприятия от хранително-

преработвателната промишленост на 

територията на МИГ  /Мярка 4.2/ 

Приоритет 2  Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на 

околната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност 

Специфична 

цели 

Специфична цел 2.1: 

Разнообразяване възможностите 

за заетост чрез развитие на 

туризма и свързаните с него 

услуги 

МЕРКИ 

Подобряване на туристическата 

инфраструктурата /Мярка 7.5/ 

МЕРКИ 
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Специфична цел 2.2: 

Възстановяване и подобряване на 

културното и природно 

наследство 

Запазване духовния живот, културната 

идентичност и традиции на територията 

на МИГ /Мярка 7.6/ 

Специфична цел 2.3: Опазване на 

природните ресурси и 

подобряване на управлението им. 

МЕРКИ 

Съхранение и увеличаване на почвеното 

плодородие, увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския потенциал на 

територията на МИГ /Мярка 8.1/ 

Приоритет 3 Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и 

подобряване жизнената и бизнес средата 

Специфична 

цели 

Специфична цел 3.1: Развитие на 

динамична жизнена среда 

МЕРКИ 

- Подобряване на техническата , 

социална, спортната, културната и 

образователна инфраструктура на 

територията на МИГ/мярка7.2/ 

- Подобряване на ИКТ 

инфраструктурата за въвеждане на 

електронни услуги за гражданите и 

бизнеса /мярка 3.1.1/ 

Специфична цел 3.2: 

Подобряване на образователното 

равнище, достъпа до социални 

услуги на различните уязвими 

групи, социално изолирани или в 

риск от социална изолация. 

МЕРКИ 

-Увеличаване на броя на членове на 

семейства с деца /включително с 

увреждания/, които са започнали да 

търсят работа или са в заетост, след 

предоставени интегрирани мерки за 

социално включване /Мярка 3.2.1/ 

- Увеличаване броя на безработните 

младежи извън образование или 
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обучение на възраст до 29 г. (вкл.) с 

основна или по-ниска образователна 

степен, които са завършили обучение 

или са включени в заетост /Мярка 3.2.2/ 

 

Между формулираните цели, приоритети и мерки за изпълнение на СВОМР 

съществува пряка връзка и зависимост, реалистични са и се успешно се достигат в 

хода на изпълнението на стратегията . 

 

 

4.2  СВЪРЗАНИ ПОЛИТИКИ 

връзка с общинските планове за развитие на общините Девня и Аксаково 

 

Анализът за свързаните политики е базиран основно на заложеното в общинските 

планове за развитие, секторните стратегии и планове на общините, както и на заложените 

цели в ПРСР 2014-200 и оперативните програми финансиращи Стратегията. 

В общинският план за развитие, община Аксаково е формулирала  следните 

стратегически цели: 

 Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен растеж чрез развитие  на собствения 

потенциал, създаване на партньорства, акцентиране върху иновации и икономика на 

знанието, съчетано с ефективно опазване на околната среда. 

 Стратегическа цел 2: Подобряване качеството на живот и смекчаване на социалните 

неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на здравните 

и социални услуги, образованието и културата 

 Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано развитие чрез подобряване на 

техническата инфраструктура, териториалната свързаност, опазване на околната 

среда и укрепване на населените места 

В общинският план за развитие, община Девня е формулирала  следните стратегически 

цели: 
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 Стратегическа цел 1: Постигане на интелигентен икономически растеж чрез развитие 

на собствения потенциал и акцентиране върху иновации и икономика на знанието, 

съчетано с ефективно опазване на околната среда. 

 Стратегическа цел 2: Подобряване на качеството на живот и смекчаване на 

социалните неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на 

системите на здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата. 

 Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура, на териториалната свързаност, 

опазване качеството на околната средата. 

Видно е, че между стратегическите цели заложени в двата общински плана има почти 

пълно припокриване и това е логично от гледна точка на проблематиката и 

предизвикателствата на Североизточния планов район към който принадлежат и двете 

общини. 

Извършеният анализ на стратегическата цел, специфичните целите и приоритетните 

направления, заложени в Стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, сочи пълно 

съответствие с целите и политиките заложени в посочените горе документи. 

 

4.3   ОЦЕНКА НА ЛОГИКАТА НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Оценка на логиката на интервенцията (продукти, резултати, въздействие). 

 

"Логиката на интервенцията" установява логическите връзки между различните мерки, 

избрани в съответствие с Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, с 

техните оперативни цели и със специфичните и общите цели на СВОМР. 

Логиката на интервенцията е модел на „причинно-следствената“ връзка между всяка 

мярка и общите цели на СВОМР. Тя помага да се проследи очаквания принос на всяка 

мярка към конкретните и общите цели както на СВОМР, така и на Националната 

Стратегия.  
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Логиката на интервенцията проследява действителния принос на всяка мярка за 

постигане както на специфичните цели в избраните приоритетни направления, така и на 

заложената стратегическа цел. 

На този етап от изпълнението на СВОМР може да бъде проследена логиката на 

интервенция само на етап „програмиране“. Резултатите от приетата логика на 

интервенция на етап “изпълнение“, могат да бъдат установени след реализирането на 

дейностите по съответните мерки чрез одобрените проекти. 

В одобрената стратегия за ВОМР е ясно видна връзката между специфичните цели по 

приоритетни направления и предвидените  интервенции чрез свързаните с тях мерки. 

 Приоритет 1: 

Реализацията на специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и 

устойчив бизнес е планирано да се осъществи чрез следните действия: 

 Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на 

предприемачеството  на територията на МИГ с осъществяване на интeрвенции 

чрез мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

 Повишаване на иновационната дейност в предприятията с осъществяване на 

интeрвенции чрез мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“; 

 Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на 

предприемачеството с осъществяване на интeрвенции чрез мярка 1.1.2 „Подкрепа 

на предприемачеството“; 

 Повишаване на производителността и експортния потенциал МСП на 

територията на МИГ с осъществяване на интeрвенции чрез мярка 1.1.3 

„Капацитет за растеж на МСП“. 

 Реализацията на специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства 

и насърчаване развитието на продукти от местен характер е планирано да се 

осъществи чрез следните действия: 
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 -Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ с 

осъществяване на интервенции чрез мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“; 

 -Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната 

промишленост на територията на МИГ с осъществяване на интервенции чрез 

мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. 

 Приоритет 2: 

 Реализацията на специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост 

чрез развитие на туризма и свързаните с него услуги е планирано да се извърши с 

действия за подобряване на туристическата инфраструктурата чрез мярка 7.5 

“Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“; 

 Реализацията на специфична цел 2.2: Възстановяване и подобряване на 

културното и природно наследство е планирано да се осъществи с действия за 

запазване духовния живот, културната идентичност и традиции на територията на 

МИГ чрез мярка 7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“; 

 Реализацията на специфична цел 2.3: Опазване на природните ресурси и 

подобряване на управлението им е планирано да се осъществи е планирано да се 

осъществи с действия за съхранение и увеличаване на почвеното плодородие, 

увеличаване лесистостта и възстановяване на горския потенциал на територията 

на МИГ чрез мярка 8.1  „Залесяване и поддръжка“.  

 Приоритет 3: 

 Реализацията на специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда. 

Подобряване на техническата, социална, спортната, културната и образователна 

инфраструктура на територията на МИГ е планирано да се осъществи чрез 

следните действия: 
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 Подобряване на техническата, социална, спортната, културната и образователна 

инфраструктура на територията на МИГ с осъществяване на интрвенции чрез 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

 Подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за 

гражданите и бизнеса с осъществяване на интрвенции чрез мярка 

3.1.1„Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни 

сгради“. 

 Реализацията на специфична цел 3.2: Подобряване на образователното равнище е 

планирано да се осъществи чрез следните действия: 

 Увеличаване на броя на членове на семейства с деца /включително с увреждания/, 

които са започнали да търсят работа или са в заетост, след предоставени 

интегрирани мерки за социално включване с осъществяване на интрвенции чрез 

мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни услуги в общността “; 

 Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на 

възраст до 29 г. (вкл.) с основна или по-ниска образователна степен, които са 

завършили обучение или са включени в заетост с осъществяване на интрвенции 

чрез мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“. 

От изложеното до тук е видно, че заложените мерки и допустимите по тях дейности 

съответстват на формулираните специфичните цели, които СВОМР си поставя за задача 

да постигне. 

Дейностите и мерките, залегнали в Стратегията,  предвиждат задоволяване на 

идентифицираните потребности на целевите групи и след изпълнението на заложените 

индикаторите би следвало да доведе до постигане на целите на Стратегията. 
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4.4 ОЦЕНКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА СВОМР НА МИГ ДЕВНЯ – 

АКСАКОВО 

През 2020 г. поради наличие на неусвоен финансов ресурс след проведени приеми, са 

обявени нови приеми по мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“, мярка 1.1.1 

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ и мярка 1.1.2 „Подкрепа на 

предприемачеството“  

Съгласно одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие със 

Споразумение №РД50-185/29.11.2016 г., идентифицираните заинтересовани страни на 

територията на МИГ Девня – Аксаково са:  

- земеделски производители; 

- микропредприятия; 

- малки и средни предприятия; 

- читалища; 

- местните поделения на вероизповеданията; 

- Община Девня; 

- Община Аксаково; 

- НПО; 

- Местни малцинствени групи 

За периода на настоящата оценка – октомври 2019 – октомври 2021 г., МИГ Девня – 

Аксаково е извършила следните интервенции: 

 

Осма покана включва прием на проектни предложения по: 

 Процедура BG06RDNP001-19.298 МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, с два крайни срока за кандидатстване: Втори прием 

24.09.2019г. - 10.12.2019г. / след периода на извършване на предходната 

междинна оценка/ 



                                               
  

Европейски структурни и инвестиционни фондове 
 

Този документ е създаден за оценка на процеса на  изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно 
развитие на сдружение „Местна инициативна група Девня-Аксаково" и финансиран по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 
2014-2020 

 

19 

Подадени проектни предложения по подмярка 7.5 втори прием 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG06RDN

P001-

19.298 

„Инвестиции за публично 

ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура“, 

1 390 917,22 лв. 169 970,81 лв. 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 7.5 втори прием 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

ДФЗ/УО 

Стойност на 

БФП одобрена 

от ДФЗ/УО 

1 390 917,22 169 970,81 169 970,81 141 642,36 

 

Девета покана включва прием на проектни предложения по: 

 Процедура BG06RDNP001-19.308 „МИГ „Девня – Аксаково“ – Мярка 7.6 

„Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“, с краен срок за 

кандидатстване: 06.11.2019г. 
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Процедурата е обявена с максимален размер на БФП – 100 000 лв, но няма подадени 

проектни предложения. 

Десета покана включва прием на проектни предложения по: 

Процедура BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня – Аксаково - Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията, с два крайни срока за кандидатстване: първи краен срок за 

кандидатстване: до 17.00 часа на 07.04.2020г.; втори краен срок за кандидатстване: до 

17.00 часа на 31.05.2020г. 

 

Подадени проектни предложения по подмярка 1.1.1 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG16RFO

P002-

1.026 

Подкрепа за внедряване на 

иновации в предприятията 
2 778 610,00 700749,00 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 1.1.1 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

ОПИК/УО 

Стойност на 

БФП одобрена 

от ОПИК/УО 

2 778 610,00 700 749,00 778 610,00 700 749,00 
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С одобрените кандидати е сключен договор за БФП 

Единадесета покана включва прием на проектни предложения по: 

 Процедура BG05M9OP001-1.097 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в 

образование и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 20.04.2020г. 

Подадени проектни предложения по подмярка 3.2.2 – прием до 20.04.2020 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG05M9O

P001-

1.097 

„Инвестиции в 

образование и заетост“ 
3 523 286,50 523 286,50 

 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 3.2.2– прием до 20.04.2020 г. 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

УО ОПРЧР 

Стойност на 

БФП одобрена 

от УО ОПРЧР 

1 169 741,00 169 741, 00 169 741,00 169 741,00 

 

С одобрения кандидат е сключен договор за БФП 
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Дванадесета покана включва прием на проектни предложения по: 

Процедура BG05M9OP001-1.123 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Инвестиции в образование 

и заетост“, с краен срок за кандидатстване: до 29.11.2020г. 

Подадени проектни предложения по подмярка 3.2.2 – прием до 29.11.2020 г. 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG05M9O

P001-

1.123 

„Инвестиции в 

образование и заетост“ 
3 

 

623 554,47 

 

 

623 554,47 

 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 3.2.2– прием до 29.11.2020 г. 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

УО ОПРЧР 

Стойност на 

БФП одобрена 

от УО ОПРЧР 

1 
 

287 017,17 

  

287 017,17 

 

287 017,17 

 

287 017,17 

 

С одобрения кандидат е сключен договор за БФП 
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Тринадесета покана включва прием на проектни предложения по: 

 Процедура BG16RFOP002-2.084 МИГ "Девня-Аксаково" - "Подкрепа на 

предприемачеството", с краен срок за кандидатстване: до 30.12.2020г. 

 

Подадени проектни предложения по подмярка 1.1.2 

Номер на 

процедура 
Име на процедура 

Брой 

подадени 

проектни 

предложе

ния 

Обща 

стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложения 

БФП (в лева) 

BG16RFO

P002-

2.084 

"Подкрепа на 

предприемачеството 
3 

 

1 0878 69,82 

 

 

979 082,84 

 

 

Одобрени проектни предложения по подмярка 1.1.2 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

ОПИК/УО 

Стойност на 

БФП одобрена 

от ОПИК/УО 

3 1 087 868,66 979 081,68 1 087 868,66 979 081,68 

 

С класирания на първо място кандидат е сключен договор, а останалите двама са в 

резервния списък.  
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 Сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Брой 

сключени 

договори  

Стойност на общо допустимите 

разходи по договора 
Стойност на БФП  по договора 

1 
 

311 063,78 

 

279 957,00 

 

Проектни предложения включени в резервен списък:  

Брой 

одобрени 

проектни 

предложения 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

МИГ 

Стойност на 

БФП одобрена 

от МИГ 

Стойност на 

проекта 

одобрена от 

УО ОПРЧР 

Стойност на 

БФП одобрена 

от УО ОПРЧР 

 

2 

 

776 804,88 

 

699 124,28 

 

776 804,88 

 

699 124,28 

 

4.5. ОЦЕНКА  НА ПРИНОСА НА ОДОБРЕНИТЕ ОТ МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

ПРОЕКТИ, В ПЕРИОДА 2020-2021 Г.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР  

Две от отворените за кандидатстване мерки през 2020 г. напълно допринасят за 

изпълнението на заложения приоритет 1 от СВОМР -  Повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на 

местен бизнес. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на местната 

общност от инвестиции за повишаване на капацитета на, малките и средните 

предприятия (МСП), насърчаване на иновационната активност, подобряване на достъпа 

до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив 

бизнес на територията. 
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 Проект „Внедряване на технологичен участък за освидетелстване на 

транспортируеми  газови бутилки, част от иновативна поточна  линия за пълнене на 

втечнен въглеводороден  газ пропан-бутан“, изпълняван от „ГАЗ ТРАНС ПЕТРОЛИУМ“ 

ЕООД. 

 

Общата  стойност на проекта е в размер на 388 410.00 лева, от които БФП е 349 569.00 

лева. 

 

 

Целта на проекта е да се повиши иновационния капацитет и конкурентоспособност на 

Газ Транс Петролиум ЕООД на националния пазар, чрез внедряване в дейността и 

пазарна реализация на производствена иновация - технологичен участък за 

освидетелстване на транспортируеми газови бутилки, част от иновативна поточна линия 

за пълнене на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан в газови бутилки. За реализация 

на основната цел на проекта способства изпълнението на следните специфични цели:  

o Да се закупи необходимото оборудване за функциониране на иновативната 

система, разработка на кандидата;  

o Да се навлезе на нови пазари и да се разшири пазарния дял на фирмата на други 

регионални пазари, вследствие въвеждането на нов клас система; 
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o Да се увеличат приходите от продажби на дружеството вследствие въвеждането 

на иновация, с доказани енерго-ефективни показатели и безопасност при 

експлоатация. 

 

Целевата група на проекта са всички газифицирани домакинства, частни и обществени 

институции и др., които използват природен газ. 

Основна цел на иновацията е повишаване на качеството и безопасността при пълнене на 

газовите бутилки чрез изграждане на иновативна техническа база за проверка на газови 

бутилки с вместимост до 100 куб. дм., преди тяхното запълване, гарантирайки 

безусловно техническата им годност.  

 

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да се повиши качеството на 

предлаганите от фирмата услуги като се въведе иновативна такава, с доказана 

приложимост и коефициент на полезно действие, която ще доведе до намаляване на 

оперативните разходи по поддръжка и експлоатация на уредите и ще позволи работата 

им в режим на пълна енергийна ефективност. 

Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на иновацията. 

Дейността ще бъде извършена чрез закупуване на оборудване за технологичен участък 

за освидетелстване на транспортируеми газови бутилки, част от иновативна поточна 

линия за пълнене 

Индикатори с принос към изпълнението на СВОМР: 

 Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти – 1 брой; 

 Брой предприятия, подпомогнати да раз-работят/въведат нови за пазара продукти – 1 

брой; 

 Брой на предприятията, получаващи под-крепа – 1 брой; 

 Брой създадени работни места – 6 лица; 

 Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 198 590,88 евро; 

 Общо публични разходи в евро - 178 731 евро. 
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 Проект: „Внедряване на производствена иновация за технологично развитие на 

Перилис трейдинг“ ЕООД, изпълнявана от фирма „Перилис трейдинг“ ЕООД 

 

Общата  стойност на проекта е в размер на 390 200.00 лева, от които БФП е 351 180.00 

лева. 

 

 

Внедряването на иновативни продукти, с цел повишаване на общата 

конкурентоспособност на дружеството, е системна и последователна визия на 

ръководството. Необходимостта от ефективен процес за производство на продукти с 

включени пробиотични щамове, провокира ръководството да изобрети и внедри 

технологичен процес с висок производствен капацитет, чрез който дружеството да 

получи конкурентно предимство и използва за производство на продукти на 

конкурентни цени. Във връзка с нарастване на търсенето и потенциала за реализация на 

произвежданите продукти с пробиотичен състав е предвидено внедряването на 

иновативна технологична линия за производство, пълнене, затваряне и етикетиране на 

козметични и почистващи пробиотични продукти.  
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Индикатори с принос към изпълнението на СВОМР: 

 Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти – 1 брой; 

 Брой предприятия, подпомогнати да раз-работят/въведат нови за пазара продукти – 1 

брой; 

 Брой на предприятията, получаващи подкрепа – 1 брой; 

 Брой създадени работни места – 6 лица; 

 Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 199 506,09 евро; 

 Общо публични разходи в евро – 179 555,48 евро. 

 Проект: Подкрепа предприемачеството на "Солид Африкан Уудс" ООД. Общата  

стойност на проекта е в размер на 311 063.78 лева, от които БФП е 279 957.40 лева. 

 

„Солид Африкан Уудс“ ООД е стартиращо, малко предприятие на територията на МИГ 

„Девня-Аксаково“ Проектното предложение допринася за насърчаване на 

предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални 

предизвикателства и секторите на Национална стратегия за насърчаване на малките и 

средни предприятия на целевата територия чрез закупуването на машини за 

производство на декинг  и други дървени изделия от тиково дърво. Продукцията намира 

приложение в строителството и корабостроенето. 
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Индикатори с принос към изпълнението на СВОМР: 

 Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си -1 брой; 

 Брой подпомогнати нови предприятия – 1 брой; 

 Брой на предприятията, получаващи подкрепа – 1 брой; 

 Брой създадени работни места – 11 лица; 

 Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 159 044,39 евро; 

 Общо публични разходи в евро – 143 139,95 евро. 

 

Одобрените проекти по мярка 3.2.2 през 2020 г. напълно допринасят за изпълнението на 

Приоритет 3 от СВОМР - Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на 

бедността и по-добряване жизнената и бизнес средата 

 

 Проект: Инвестиции в образование и заетост на БРАНАКС ЕООД 

 

Общата  стойност на проекта е в размер на 169 741.00 лева – 100% БФП 

 

 

Проектното предложение цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне 

на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от 

социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или 
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обучение на територията на МИГ „Девня-Аксаково“. За постигане на целта в проектното 

предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата 

група чрез включване в обучения по професионална квалификация и ключови 

компетентности. Осигурява се субсидирана заетост до 12 месеца на силно уязвимите 

лица от целевите групи. 

Основни дейности по проекта са свързани с професионално информиране и 

консултиране; психологическо подпомагане, провеждане на мотивационно обучение, 

обучение за придобиване/повишаване на професионална квалификация и за придобиване 

и усъвършенстване на ключови компетентности. След проведените обучения ще бъдат 

назначени на работа в компанията 12 лица.  

Индикатори с принос към изпълнението на СВОМР:  

 Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта получават квалификация – 12 лица; 

 Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица – 12 лица; 

 Брой създадени работни места – 12 лица; 

 Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 86787,20 евро; 

 Общо публични разходи в евро – 86 787,20 евро. 

 Проект Инвестиции в образование, заетост и подкрепящи услуги за млади хора на 

територията на МИГ Девня-Аксаково – Ню Айдиас АД 

 

Финансиране  - 100% БФП - 287 017.17лв. 

Проектът прилага интегриран подход за решаване на част от проблемите на уязвимите 

групи, дефинирани на територията на Община Девня, в частност безработни младежи на 

възраст от 15 до 29 г. вкл. с основна или по-ниска образователна степен и/или от ромски 

произход. Реализирането на проекта ще подкрепи процеса на интеграция на пазара на 
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труда на лицата от рисковите групи. Инвестицията по проекта има изразен социален 

ефект спрямо лица от целевата група, тъй като ще съдейства за включване на човешкия 

капитал в икономиката на общината и ще гарантира подобряване на качеството им на 

живот. Дейностите в рамките на проекта са обвързани с включване в активния трудов и 

социален живот, чрез форма на заетост, даваща възможност за създаването на базови 

социални и трудови умения на лицата.  

Индикатори с принос към изпълнението на СВОМР: 

 Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта получават квалификация – 18 лица; 

 Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта имат работа, включително като самостоятелно 

заети лица – 8 лица; 

 Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат работа, включително 

като самостоятелно заети лица – 10 лица; 

 Брой създадени работни места – 18 лица; 

 Общо инвестиции в евро (публични + частни) – 146 749,55 евро; 

 Общо публични разходи в евро – 146749,55 евро. 

 

4.6. ОЦЕНКА  НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МИГ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВОМР 

 

Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и 

подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати, дейности по 

информиране и публичност.  

През 2019 г. са изпълнени следните дейности: 

 Три публикации са направени във връзка с проведените през периода обучения и 

информационни срещи. Отпечатани са във вестник  „Черно море“  - местни медии 

обхващащи територията на МИГ „Девня – Аксаково“. 
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 Информационни материали: Бюлетини – 6 тиража по 150бр.; 

 Изработка на рекламни материали: Стойка за телефон за кола с два USB входа - 

50 бр.; термос -500 мл - 50 бр.;  соларна преносима батерия - 50 бр.; торбички-

платнени - 50 бр.; сгъваем чадър -50 бр.; Държач за смартфон - 50 бр.; хладилна 

раница - 50 бр.; флаш памет USB - 32 GB - 50 бр.; бутилки с бяло вино от 

територията на МИГ „Девня – Аксаково“, брандирани с логото на МИГ - 20 бр.; 

бутилки с червено вино от територията на МИГ Девня –   Аксаково, брандирани 

с логото на МИГ - 20 бр. 

  Провеждане на еднодневни информационна среща на територията на 

територията на МИГ Девня – Аксаково на тема: „Процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня – Аксаково“ - 

„Инвестиции в образование и заетост“; 

 Провеждане на еднодневнa информационна среща на територията на територията 

на МИГ Девня – Аксаково на тема „Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня – Аксаково“ - „Въвеждане на 

междусекторни услуги в общността“; 

  Провеждане на двудневно обучение на тема: „Подготовка и изпълнение на 

проектни предложения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, финансирани от ЕСФ, чрез 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.“; 

  Провеждане на двудневно обучение на тема: „Подкрепа на предприемачеството 

на територията на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“; 

  Провеждане на двудневно обучение на тема: „Възможности за финансиране на 

проектни предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ и мярка 8.1 „Залесяване 

и поддръжка“. 

През 2020 г. са изпълнени следните дейности: 
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 Публикации - във връзка с проведените през периода информационни срещи са 

направени шест публикации  във вестник „Добруджанска трибуна“; 

 Излъчване в регионална медия на телевизионен репортаж за отразяване дейността 

на МИГ; 

 Изработени са различни видове рекламни материали, като химикали, 

органайзери, чаши за кафе, ключодържатели, тефтери, флаш памет, рекламни 

бутилки вино, рекламни торбички и календари. 

 Бюлетини – подготвени и отпечатани са 6 броя бюлетини с тираж на всеки от по 

150 бр. Бюлетините включват информация за цялостната дейност на МИГ „Девня 

– Аксаково“; 

 Отпечатан е един тираж  от по 3000 бр. брошури; 

 Отпечатване на информационно, пълноцветно списание в един тираж от 500 бр. 

 Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – 

Аксаково“ на  тема: „Представяне на мярка 1.1.2 „Подкрепа на 

предприемачеството“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. Игнатиево; 

 Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – 

Аксаково“ на тема: „Представяне на мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и 

заетост“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 

Девня - Аксаково“, в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. Игнатиево; 

 Провеждане на еднодневна среща/мероприятие на територията на МИГ „Девня – 

Аксаково“ на тема: „Осъществени дейности през 2020 г. в изпълнение на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – 

Аксаково“ и подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите 

местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г.“ в гр. Аксаково, гр. Девня и гр. Игнатиево. 
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През 2020 г. са изпълнени следните дейности: 

 Публикации - във връзка с проведените през периода информационни срещи са 

направени две публикации  във вестник „Добруджанска трибуна“; 

 Изработени са различни видове рекламни материали, като химикали, текстилни 

предпазни маски,  флаш памет, рекламни бутилки вино и рекламни торбички.  

 Бюлетини – подготвени и отпечатани са 4 броя бюлетини с тираж на всеки от по 

150 бр. Бюлетините включват информация за цялостната дейност на МИГ „Девня 

– Аксаково“; 

 Отпечатан е един тираж  от по 3000 бр. брошури; 

 Проведени  пет броя еднодневни информационни срещи на  тема: „Отчет по 

изпълнение Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

„Девня – Аксаково“.  

 Проведено двудневно изложение ”Произведено на територията на МИГ "Девня - 

Аксаково" - територия на традиции, културно и природно наследство“ в гр. 

Аксаково. 

5.  ОЦЕНКА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА  

За целите на мониторинга МИГ  изготвя и поддържа актуална база данни, в която са 

отразени базови индикатори като:  

- брой и стойност на подадените заявления,  

- брой и стойност на одобрените заявления,  

- брой и стойност на сключените договори,  

- брой и стойност на подадените искания за плащане,  

- брой и стойност на одобрените искания за плащане,  

- брой и стойност на успешно приключилите проекти. 
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Цялостният мониторинг по Стратегията се осъществява въз основа на индикаторите и 

мониторинговите доклади, проследяващи изпълнението на проектите от 

бенефициентите в административен и финансов аспект.  
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Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, 

включително брой създадени работни места: Изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

% 

Изпълнение 

към 

30.09.2021 г. 

% 

Вид  Индикатор Мярка Стойност 
Източник на 

информация 

Изпълнение 

Брой стопанства, 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в 

земеделски 

стопанства  

Брой 4 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М4.1 

3,00 75% 3,00 75% 

Брой земеделски 

стопанства, 

получаващи подкрепа 

за инвестиции  за 

преработка и търговия 

на селскостопански 

продукти 

Брой 1 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М4.2 

0,00 0% 0,00 0% 

Брой 7 4,00 57% 4,00 57% 
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Брой бенефициери 

(стопанства), 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в 

неселскостопански 

дейности в селските 

райони 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М6.4 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/ 

инфраструктура  

Брой 1 500 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М7.2 

1963,00 131% 1963,00 131% 

Брой операции, 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в малка 

по мащаби 

инфраструктура, 

включително 

инвестиции в енергия 

от възобновяеми 

източници и 

спестяване на енергия  

Брой 4 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М7.2 

5,00 125% 5,00 125% 

Брой 2 1,00 50% 1,00 50% 
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Брой операции, 

получаващи подкрепа 

за инвестиции в 

инфраструктура за 

отдих/ туризъм  

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М7.5 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктур

а 

Брой 10 000 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М7.5 

8640,00 86% 8640,00 86% 

Брой операции, 

получаващи подкрепа 

за проучвания/ 

инвестиции, свързани 

с при-родното и 

културното 

наследство на селата, 

в т.ч. обекти с висока 

природна стойност  

Брой 4 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

7.6 

0,00 0% 0,00 0% 

Брой жители, които се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктур

а  

Брой 10 000 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

7.6 

0,00 0% 0,00 0% 
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Площ (хектар), която 

ще бъде залесена 

(установяване ) 

хектар 166 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М8.1 

0,00 0% 0,00 0% 

Неактивни и 

безработни 

участници, които са 

започнали да търсят 

работа или имат 

работа, включително 

като самостоятелно 

заети лица, след 

осигурена грижа за 

дете 

Брой 50 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М3.2.1 

26,00 52% 26,00 52% 
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Деца, вкл. с 

увреждания, 

получаващи социални 

и здравни услуги 

Брой 50 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М3.2.1 

27,00 54% 27,00 54% 

Безработни участници 

на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-

ниска образователна 

степен, които при 

напускане на проекта 

получават 

квалификация 

Брой 50 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М3.2.2 

47,00 94% 65,00 130% 

Безработни участници 

на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-

ниска образователна 

степен, които при 

напускане на проекта 

имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети 

лица 

Брой 40 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М3.2.2 

37,00 93% 47,00 118% 
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Безработни участници 

от ромски произход 

на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или 

по-ниска 

образователна степен, 

които при напускане 

на проекта имат 

работа, включително 

като самостоятелно 

заети лица 

Брой 20 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М3.2.2 

12,00 60% 20,00 100% 

Брой предприятия, 

подпомогнати да 

въведат нови за 

фирмата продукти 

Брой 1 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М1.1.1 

3,00 300% 3,00 300% 

Брой предприятия, 

подпомогнати да 

въведат нови за 

пазара продукти 

Брой 1 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М1.1.1 

3,00 300% 3,00 300% 

Брой на 

предприятията, 

получаващи подкрепа 
Брой 4 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М1.1.1,1.1.2,1.1.3 

6,00 150% 7,00 175% 

Нови предприятия, 

съществуващи две 

години след 

създаването си 

Брой 1 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М1.1.2 

0,00 0% 1,00 100% 
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Брой подпомогнати 

нови предприятия 
Брой 1 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

М1.1.2 

0,00 0% 1,00 100% 

Брой създадени 

работни места 
Брой 128 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

111,00 87% 166,00 130% 

Общо инвестиции в 

евро (публични + 

частни) 

euro 3 854 000 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

3060279,41 79% 3346742,68 87% 

Общо публични 

разходи в евро 
euro 3 218 000 

Годишни отчети за 

изпълнението на 

СМР 

2479286,20 77% 2762758,47 86% 
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5.1 АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИНДИКАТОРИТЕ. 

 

Съгласно предоставените данни, през 2021г. е постигнат напредък по следните 

индикатори: 

 Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта получават квалификация; 

 Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-ниска образователна-

на степен, които при напускане на проекта-та имат работа, включително като 

самостоятелно заети лица; 

 Безработни участници от ромски произход на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при напускане на проекта имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица; 

 Брой на предприятията, получаващи подкрепа; 

 Нови предприятия, съществуващи две години след създаването си; 

 Брой подпомогнати нови предприятия; 

 Брой създадени работни места; 

Част от индикаторите не са постигнати по обективни причини: 

 

 Брой бенефициери (стопанства), получаващи подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански дейности в селските райони 

Заложената стойност е 7 стопанства, но са получили подкрепа 4 стопанства.  

Неизпълнението на индикатора е заложено още при изготвянето на СВОМР. С 

предвиденият по мярката финансов ресурс няма възможност да бъдат финансирани 7 

проектни предложения без да са посочени определени ограничения в стойността на 

финансираните проекти. 

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

туризъм 
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Заложената стойност е 2 операции, но са получили подкрепа 1 операция. 

Неизпълнението на индикатора е заложено още при изготвянето на СВОМР. С 

предвиденият по мярката финансов ресурс няма възможност да бъдат финансирани 2 

проектни предложения без да са посочени определени ограничения в стойността на 

финансираните проекти. 

 Брой операции, получаващи подкрепа за проучвания/ инвестиции, свързани с при-

родното и културното наследство на селата, в т.ч. обекти с висока природна 

стойност. 

По индикатора няма постигнат напредък. Причини за неизпълнение на индикатора:  

Отказ от страна на Епархийския съвет да даде съгласие за кандидатстване на църковните 

настоятелства по мярката. 

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

По индикатора няма постигнат напредък. Причини за неизпълнение на индикатора: При 

подготовката на СВОМР през 2016 г. мярка 8.1 е включена с оглед заявения интерес от 

страна на община Аксаково. В писмо с изх. № 2600-449/12.06.2019 г., община Аксаково 

уведомява МИГ Девня - Аксаково, че след влизането в сила на новия лесоустройствен 

план за общинските и държавни гори на територията на област Варна, е установено, че в 

горскостопанския план за община Аксаково не са предвидени територии за залесяване и 

общината не би могла да подготви проект по мярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“, както 

първоначално е възнамерявала. 
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Изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня-Аксаково“ към 30.10.2021 г. 

 

МЕРКИ ПО 

ФОНДОВЕ 

Заявен общ 

размер на 

разходите по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Заявена 

субсидия по 

заявления, 

подадени в 

МИГ 

Одобрен 

общ размер 

на 

разходите 

по проект от 

МИГ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

МИГ 

Одобрен общ 

размер на 

разходите 

по проект от 

УО/ДФЗ 

Субсидия по 

проектите, 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

Мерки, финансирани 

от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 

3 955 662,43 2 909 113,56 3 157 007,40 2 259 772,21 1 951 691,27 1 635 770,84 

Мерки, финансирани 

от ОПРЧР (ЕСФ) 

 

2 336 648,58 

 

2 336 648,58 1 451 365,38 1 451 365,38 1 451 365,38 1 451 365,38 

Мерки, финансирани 

от ОПИК (ЕФРР) 
4 474 342,35 4 026 708,11 3 250 612,29 2 925 350,94 3 250 612,29 2 925 350,94 

Общо  10 766 653,36 9 272 470,25 7 858 985,07 6 636 488,53 6 653 668,94 6 012 487,16 
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6. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПЛАНИРАНЕТО НА МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

 

 Наблюдава се напредък в изпълнението на Стратегията  по Приоритет 1 

„Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес“ и Приоритет 3 „Насърчаване на 

социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и 

бизнес средата“. 

 Предвид постигнатия напредък по прием, оценка и одобрение от страна на МИГ 

на проектни предложения, изходните индикатори, заложени в СВОМР  са почти 

достигнати,  като е очевидно, че изпълнението на стратегията вероятно ще бъде 

постигнато с по-ниски стойности на някои индикатори, например общ брой 

проекти, основно поради високите бюджети на отделните проекти. 

 Броят на подадените проекти, броят на одобрените такива към момента на 

приключване на оценката, размерът на инвестициите, както и бюджетите на 

отделните проекти демонстрират наличие на достатъчен брой бенефициенти с 

необходимия капацитет. Съответно може да се очаква успешно изпълнение на 

СВОМР и заложените резултати. 

 Резултатите от постигането на Стратегически цели са добри. Няма стратегическа 

цел, по която да не са предприети мерки за нейното изпълнение  

 Подписани са 24 договора за БФП, като от тях 3 са изпълнени към момента на 

изготвяне на междинната оценка. 

 Дейностите, проведени от екипа на МИГ по популяризиране на подмерките към 

Стратегията  провокират интерес и подобряване на социалния капитал като цяло. 

Извършените дейности по популяризиране и информиране относно СВОМР, 

обученията, подготовката и кандидатстването с проекти основно допринасят за 

големия интерес на заинтересованите лица към подмерките на Стратегията. 
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7. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 

разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 

фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 

 Програма за развитие на селското стопанство; 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; 

 Национална стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия. 

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

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

 Стратегия за ВОМР на МИГ „Девня- Аксаково“; 

 Годишни доклади за  извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2020 г.; 

 База данни на МИГ  

 Информация от бенефициентите 

 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (СВОМР) - ПОДМЯРКА 

19.2 „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ за 2020г. 

 Официалните страници на УО на оперативните програми; 

 Информационна система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН).; 

 Официалната интернет страница на Европейския съюз, Евростат; 
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 Официална интернет страница на Европейската мрежа за Развитие на селските 

райони 


