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СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 

(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ) 

шрифт Times New Roman 12, междуредие 1,15 

1. Описание на МИГ: 
(не повече от 3 страници) 

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ: 

- списък на общините, обхванати от МИГ;  Община Девня, Община Аксаково 

- списък на населените места, обхванати от 

МИГ; 

гр. Аксаково; гр. Девня; гр. Игнатиево; с. Ботево; 

с. Водица; с. Въглен; с. Генерал Кантарджиево; с. 

Доброглед; с. Долище; с. Засмяно; с. Зорница; с. 

Изворско; с. Кипра; с. Кичево; с. Климентово; с. 

Крумово; с. Куманово; с. Любен Каравелово; с. 

Новаково; с. Орешак; с. Осеново; с. Падина; с. 

Припек; с. Радево; с. Слънчево; с. Яребична. 

- брой жители на териториите, обхванати от 

МИГ. 
 29 317 жители 

1.2. Карта на територията: 

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

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

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

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

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

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

29 317 души. 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 
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2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: 

 (не повече от 2 страници) 

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъж-

дания): 

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

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

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

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

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

мездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Во-

дено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ за 

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

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

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

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

придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомогнати от съответните общински админист-

рации и необходимата техническа помощ за разпространение на добрите практики за разработва-

нето на Стратегията на МИГ „Девня-Аксаково“ бе приложен подхода „отдолу-нагоре“ като ос-

новна характеристика на подхода „ВОМР“. 

Цялостният процес по изготвяне на СМР включи следните основни стъпки:  

- Провеждане на проучване, с цел да се установят възприятията на силните и слабите страни на 

територията, от страна на местната общност; потребностите от финансиране по мерки на ПРСР 

2014-2020; инвестиционните намерения; организационния и финансов капацитет за реализиране 

на проекти; информационните нужди; нагласите и доверието към принципите и правилата на под-

хода „ВОМР“; 

- Преглед на основни нормативни, законови и стратегически документи и Планове за развитие 

на двете общини за периода 2014-2020 и регион Варна; 

- Изготвяне на социално-икономически анализ, чрез събиране и обработване на първична ста-

тистическа информация за територията на двете общини, позволяваща оценка на наличните ре-

сурси и анализ на социално-икономическите тенденции;  

- Провеждане на работни срещи, свързани с консултиране подготовката на стратегията, инфор-

мационни срещи, свързани с консултиране на Стратегията с местната общност, идентифициране 

и мотивиране на ключови представители на заинтересованите страни за участие в информацион-

ните събития и общественото обсъждане на Стратегията на МИГ; генериране на инвестиционни 

и проектни намерения. 

Във връзка с популяризиране на процеса на разработка на Стратегията бяха проведени две 

информационни кампании. Първата информационна кампания се проведе преди стартиране про-

цеса на разработка на стратегията и целеше запознаване на потенциалните заинтересовани 

страни със самия процес по изготвяне на СМР, насърчаване на тяхната активност за 

включване в него. В рамките на първата информационна кампания се проведоха  25 информа-

ционни срещи със сто двадесет и шест (126) участника. Втората информационна кампания целеше 

представяне проекта на СМР пред местната общност, както и обратна информация за отзивите на 

общността по заложеното съдържание в разработената стратегия. Тя включи също 25 информа-

ционни срещи, със сто четиридесет и шест (146) участника. 
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Проведени бяха четири информационни срещи- семинари, целящи запознаване на заинтересова-

ните страни с ПРСР, подхода ВОМР и многофондовото финансиране, проучване потенциалните 

потребности на бизнеса и социалната сфера на територията на МИГ, насърчаване диалога между 

заинтересованите страни в процеса на местно планиране, получаване на обратна информация за 

СМР 2014-2020 през призмата на заинтересованите страни. В информационните срещи- семинари 

взеха участие 88 представители на местното население. 

Разпространени бяха информационни материали при всички проведени информационни и ра-

ботни срещи, както и на публични места на територията на МИГ-а. Достъп до електронните ма-

териали има чрез сайта на МИГ „Девня –Аксаково“ www.migda.org.  

Във връзка с процеса на подготовка на стратегията бяха проведени 2 работни срещи за консулти-

ране подготовката на стратегията в гр. Аксаково и гр. Девня с общо 33 участника. Проведени бяха 

три информационни срещи свързани с консултиране на стратегията с местната общност в гр. Ак-

саково,  гр. Девня и гр. Игнатиево. На информационните срещи взеха участие общо 85 предста-

вители на заинтересованите страни. 

Проведено беше обществено обсъждане на разработената стратегия в трите най-големи  населени 

места на територията на МИГ-а, а именно гр. Аксаково,  гр. Девня и гр. Игнатиево с 138 участ-

ника, представители на заинтересованите страни. 

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: 

В разработването на стратегията участваха групи, които имат добро познаване на местните пре-

дизвикателства. Тяхното участие в процеса на разработка на стратегията им даде по-голямо чув-

ство за отговорност и ангажираност към проектите, което им позволява да се възползват най-

добре от местните активи. В разработването взеха участие следните заинтересовани страни: 

Община Девня: 

Осигурява експертна, логистична и техническа подкрепа за организация и провеждане на форуми, 

работни срещи, дискусии, обучения, проучвания. Осигурява актуална информация за събиране 

на база-данни и анализи, в хода на изготвяне на СМР. Осигурява публичност и информация за 

населението на територията, относно процеса на разработване на СМР. 

Идентифицира ключови представители от местната общност и секторните политики за участие в 

процеса на разработване на СМР. Участва в работните и информационни срещи на екипа по раз-

работване на СМР и заседанията на Управителният съвет на МИГ. 

Община Аксаково: 

Осигурява добре функциониращ оперативен офис на МИГ „Девня – Аксаково“ в гр. Аксаково. 

Осигурява експертна, логистична и техническа подкрепа за организация и провеждане на форуми, 

работни срещи, дискусии, обучения, проучвания. Осигурява актуална информация за събиране 

на база-данни и анализи, в хода на изготвяне на СМР. Осигурява публичност и информация за 

населението на територията, относно процеса на разработване на СМР. Идентифицира ключови 

представители от местната общност и секторните политики за участие в процеса на разработване 

на СМР.  Участва в работните и информационни срещи на екипа по разработване на СМР и в 

заседанията на Управителният съвет на МИГ. 

Земеделски производители: Участват в работните и информационни срещи в процеса на попу-

ляризиране и разработка на стратегията. Предоставят информация за инвестиционните си наме-

рения, необходимия финансов ресурс, броя на работните места, които ще осигурят при реализа-

цията на проектите си. Участват в проведеното анкетно проучване относно състоянието на тери-

торията на МИГ-а.  
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Микропредприятия: Участват в работните и информационни срещи в процеса на популяризи-

ране и разработка на стратегията. Предоставят информация за инвестиционните си намерения, 

необходимия финансов ресурс, броя на работните места, които ще осигурят при реализацията на 

проектите си. Участват в проведеното анкетно проучване относно състоянието на територията на 

МИГ-а. 

МСП: Участват в работните и информационни срещи в процеса на популяризиране и разработка 

на стратегията. Предоставят информация за инвестиционните си намерения, необходимия финан-

сов ресурс, броя на работните места, които ще осигурят при реализацията на проектите си. Учас-

тват в проведеното анкетно проучване относно състоянието на територията на МИГ-а. 

Читалища: Участват в работните и информационни срещи в процеса на популяризиране и раз-

работка на стратегията. Предоставят информация за инвестиционните си намерения, необходи-

мия финансов ресурс, специфична информация, необходима за определяне на мерките  на стра-

тегията и финансовите им параметри. 

Местни поделения на вероизповеданията: Участват в работните и информационни срещи в 

процеса на популяризиране и разработка на стратегията. Предоставят информация за инвестици-

онните си намерения, необходимия финансов ресурс, специфична информация необходима за оп-

ределяне финансовия ресурс на мярка 7.6 изцяло насочена към съхраняване на религиозните хра-

мове  на територията на МИГ-а.  

НПО: Участват в работните и информационни срещи в процеса на популяризиране и разработка 

на стратегията. Предоставят информация за проектните  си идеи, необходимия финансов ресурс, 

специфична информация необходима за определяне на мерките на стратегията и техните финан-

сови параметри, където НПО са допустими кандидати.   

Местни малцинствени групи: Представители на тези групи участваха в работните и информа-

ционни срещи в процеса на популяризиране и разработка на стратегията. Предоставят информа-

ция относно проблемите, които срещат, идеи за проекти, които биха допринесли за социално 

включване и активно включване на пазара на труда. Мнението им беше отчетено, чрез включване 

на две мерки, финансирани от ОП “РЧР“, които ще допринесат за подобряване нивото на  обра-

зование и заетост на представителите на тези групи.   

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: 

(не повече от 10 страници) 

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: 

С цел Стратегията да бъде адекватна на нуждите на местната общност и потенциала за развитие 

на територията са събрани и оценени 2 типа данни:1/ статистически, позволяващи оценка на на-

личните ресурси и анализ на социално-икономическата обстановка; 2/ информация от страна на 

местната общност относно инвестиционните намерения, организационен и финансов капацитет 

за реализация на проекти, финансирани от Структурните фондове, събрана чрез анкетно проуч-

ване. За нуждите на анализа бяха оценени природните, социалните и икономически ресурси. 

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 ра-

йон, и заема площ от 581,54 кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи дол, Ветрино, Суворово, Про-

вадия, Аврен, Белослав, Варна. Територията е с непрекъснати граници и обхваща всички 26 насе-

лени 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- 
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7,7%; Водни течения и водни площи- 0,8%; Територии за добив на полезни изкопаеми- 0,3%; Те-

ритории за транспорт и инфраструктура- 1,2%. Релефът на територията е равнинен. Климатът е 

умерено-континентален, с преобладаващи северозападни и източни ветрове. Територията има из-

лаз на Черно море и близостта й до него определя меката зима и липсата на много ниски темпе-

ратури .Средната годишна температура е 23 градуса, което предполага активна вегитация на рас-

тенията по отношение отглеждането на земеделски култури на открито. 

Природни ресурси 

Поземлените ресурси на територията са добри, както в количествено и структурно, така и в ка-

чествено отношение. Почвообразуващите скали в района са предимно глинест льос и по-малко 

типичен льос, върху които са образувани предимно излужени черноземи, карбонатни черноземи 

и чернозем-смолници, които се характеризират с по-високо количество хумус /3,4%/ и високо 

естествено плодородие. Територията е бедна на полезни изкопаеми. Минерални суровини- мер-

гели, варовици и торф са на територията на община Девня. Мергели се добиват в кариерите “Бе-

лите могили”, “Лозенско дере”, “Синур Алча”. Разработени кариери за варовик се  използват при 

производство на цимент. 

Девненските извори са най-големите карстови извори в България. Разположени са в няколко 

групи в подножието на възвишението Голям кайряк. Изворите дават началото на река Девня. Из-

ворните 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. 

Значителна част от територията на МИГ Девня -Аксаково (52% от територията или приблизи-

телно 301,42  кв.км.) попада в екологичната мрежа Натура 2000, целяща да осигури дългосроч-

ното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа, в съответствие 

с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биоло-

гичното разнообразие. Най-известната защитена зона на територията е „Побитите камъни” с площ 

2 313,50 дка. На територията на община Девня попадат части от три защитени зони по Натура 

2000 – „Побити камъни” (BG0000132), “Провадийско-Роякско плато” (BG0000104) и “Варненско-

Белославски комплекс” (BG0000622). На територията на община Аксаково попадат части от пет 

защитени зони по Натура 2000 – “Долината на р. Батова” (BG0000102), “Златни пясъци” 

(BG0000118), “Суха река” (BG0000107), „Побити камъни” (BG0000132), „Батова” (BG0002082). 

„Побити камъни” (BG0000132), представляваща уникален геоложки феномен от варовикови ко-

лони, явяващ се същевременно дом за редица ендемични видове заема територия и от двете об-

щини, явявайки се по този начин предпоставка за създаване на местна идентичност 

Демографска ситуация: 

Общият брой на населението в обхванатата територия е 29 317 души, по данни на Националния 

статистически институт към 31.12.2014 г. (в т.ч. Община Девня- 8 670 жители и Община Акса-

ково- 20 647 жители ), от които- жени 14798 и мъже- 14519. От данните е видно, че процентното 

съотношение на половете на територия е еднакво. От живеещите на територията, 29 317 души 

(60%) са в трудоспособна възраст, 17% са в подтрудоспособна възраст и 23 % са в надтрудоспо-

собна възраст. В сравнение с други райони на страната процентното различие между подтрудос-

пособна и надтрудоспособна възраст не е голямо, което говори за баланс на населението относно 

трудоспособност. Регистрираната безработица в района (общо за двете общини) към 31.12.2015 е 

9,88 %. Разпределението на безработните по образование показва, че най-висок е относителният 

дял на тези без специалност и професия – 60%. Регистрираните лица със средно образование са 
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42%, като тези със средно професионално образование е 35 %,  с работнически професии 36 %, с 

висше образование 6,7 % . Безработицата е най-висока при хората на възраст над 55 г. - 22 %, 

тревожен е факта, че на следващо място се нарежда възрастовата група между 35-39 г., висок е 

процента и на безработните на възраст между 30-39 г. както и 40-44 г. Пазарът на работната сила 

се характеризира с недостиг на квалифицирана работна сила, липса на  икономически сектори за 

хора с работнически професии и професионална квалификация. Фактор за това са сравнително 

големите маси от ниско-квалифицирани и трайно безработни хора, предимно от ромски произход, 

които са изолирани от активния пазар на труда. 

Промишленост: 

Промишлеността е представена в следните подотрасли: 

Химическа промишленост: На територията на МИГ-а се намират няколко от най-големите хими-

чески заводи на страната - "Солвей Соди" АД, "Агрополихим" АД, Завод за брикети в гр. Игна-

тиево, Завод за опаковъчно фолио “Пластхим-Т” АД – гр. Аксаково. 

Хранително – вкусова промишленост: основен дял заема производството на захарни изделия, 

сладкарски изделия и хлебопроизводство,  месни производни, включва преработката на нерафи-

нирана 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. Кантар-

джиево и др. 

Строителство: Строителната промишленост е представена в две направления - производство на 

строителни материали -"Девня Цимент" АД и извършване на строителна дейност - "Заводски 

строежи" АД. Завод за сухи строителни смеси на “Вебер” в с. Изворско 

Производството на електроенергия чрез соларни инсталации и ветроенергийни източници е нов 

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

тип ВЕИ. Отредени терени и изграждане на фотоволтаици и ветрогенератори има в землищата на 

селата Изворско, Новаково, Крумово, Доброглед, Кичево, Любен Каравелово, Климентово, Ген. 

Кантарджиево, Куманово, Ботево, Зорница. 

Селско стопанство: 

Площите за нуждите на селското стопанство са 377 989 дка. Използваната земеделска площ е 231 

521 дка, а обработваемата земя е 220 286 дка 

Растениевъдство: Предимно се отглеждат зърнени култури. Около 52% от обработваемата земя е 

засята с зърнени култури. Техническите култури заемат 37%. Използваните земеделски площи, 

невключени в обработваемата земя са 11 236 дка. От тях 68% са лозя, 21% са постоянно затреве-

ните площи. Регистрираните земеделски производители са 470, като 25 % са в областта на живот-

новъдството. Земеделските кооперации са водещи в зърнопроизводството поради наличието на 

складови бази и техника. Налична складова и техническа база е недостатъчна и силно амортизи-

рана. 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. 

Животновъдство: Благоприятните природо-климатичните условия на територията, наличието на 

голям процент мери и пасища позволяват отглеждането на различни видове животни, което оп-

ределя животновъдството като втори основен подотрасъл на селското стопанство. Доброто зър-

нено и фуражно производство в полската част предопределят развитието на говедовъдството, сви-

невъдството, козевъдството и др. Най-голям е броя на отглежданите птици, следвани от овце и 

говеда.  

Горско стопанство: Горските площи заемат около 25% от територията. Преобладаващи са широ-
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колистните гори. Една трета от горите са със стопанско предназначение. Близостта на територи-

ята до курортните комплекси обуславя търсенето на допълнителни възможностти за увеличаване 

дела на курортните гори и лесопаркове. 

Туризъм: 

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

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

и вилни комплекси от затворен тип. Територията на МИГ-а е в непосредствена близост до атрак-

тивните туристически летни курортни комплекси край морето: КК “св. св. Константин и Елена” 

и КК “Златни пясъци”, основната пътна артерия за КК “Албена”, пресича територията в северната 

й част. Добрите природни предпоставки - съчетанието от природни забележителности, наличието 

на планина и море благоприятстват развитие на селски, ловен и спортен туризъм. Природното 

богатство на Природен парк „Златни пясъци”, защитена местност „Побити камъни” защитените 

зони по Натура 2000, в т.ч. орнитологично — обекти на екотуризма, заедно с културно истори-

ческото наследство, са ресурс за развитие на познавателен туризъм. Състоянието на туристичес-

ката инфраструктура като цяло е незадоволително. Основните проблеми са свързани със състоя-

нието на пътищата към туристическите обекти, извън територията на населените места. Липсват 

указателни и информационни табели, материално-техническа база e остаряла, ограничено е пред-

лагането на информация за посетителите на обектите на място. Средствата за настаняване и хра-

нене са ограничени. 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. 

Техническа инфраструктура: 

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на основни услуги на населението 

в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Тя предоставя физическата среда и 

обхваща обектите и съоръженията за реализиране на услугите в сферата на образованието, здра-

веопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енер-

госнабдяването, телекомуникациите, транспорта, благоустройството, физическата култура, 

спорта и отдиха.  

Основната пътна артерия на територията на МИГ- а е магистрала „Хемус“, осигурявайки достъпа 

до територията от градовете на Северна България и връзка между населените места на територи-

ята на  МИГ-а. Проектираната АМ „Черно море” ще преминава през територията на община Ак-

саково, като нейното изграждане допълнително ще подобри достъпността по оста север-юг. В 

много участъци между населените места, мрежата е значително амортизирана и се нуждае от ре-

хабилитация. Уличната мрежа в населените места е изградена в различна степен. Като цяло е 

силно амортизирана с изключение на гр. Аксаково. Главните пътни коридори преминаващи през 

територията, имащи най-голямо социално-икономическо значение са Варна-София и Варна-Русе. 

На територията на всяка от общините се намират гранични пунктове – второто по големина ле-

тище в България (летище Варна) е разположено на територията на община Аксаково, а второто 

по големина българско пристанище (пристанище Варна Запад) се намира на територията на об-

щина Девня. Ж.П. линия преминава само през територията на община Девня, но осъществява из-

ключително важни за територията на МИГ-а връзки, както по отношение на пътникопревоз, така 

и за товаропренос. Гара Повеляново се използва за превоз на товари и пътници, гара Девня – само 

за превоз на пътници, а гара Кипра осъществява връзката с граничната зона на Румъния. 

Електроенергийната инфраструктура е изградена и е в добро състояние. Водопроводната мрежа 

на цялата територия е силно амортизирана с изключение на гр. Аксаково. Регистрира се сезонен 
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недостиг на вода в някои селища, който се дължи на трайни проблеми с водоснабдяването. Пот-

реблението е със значителна сезонна неравномерност силно увеличено през летния период осо-

бено във вилните зони и населените места с къщи за временно обитаване. Ресурсът на местните 

водоизточници е ограничен и не могат да бъдат осигурени значителни нови водни количества. 

Тежко е положението с изградената канализационна мрежа. Изградена канализация има само в 

по-големите селища. Повечето от селата използват септични ями. Липсват пречиствателни съо-

ръжения за отпадните води, което е причина за безконтролното изпускане на замърсени води и 

причинява замърсявания на околната среда. Селата с население над 1000 жители имат предпос-

тавки за изграждане на канализационна система и централизирано пречистване на битовите води. 

Голяма част от съществуващите напоителни системи са разрушени и ограбени. На практика на-

поителните системи не се използват. Газоснабдяването поради ниската плътност на застрояване 

и големите разстояния е неизгодно икономически. До момента газифициран е гр. Аксаково и гр. 

Девня, както и промишлените зони. Съобщителната мрежа е изградена, съществуват сравнително 

добри телекомуникационни, радиотелевизионни и пощенски мрежи и услуги. Ограничен е дос-

тъпът до Интернет в по-голяма част от селата на територията. Във връзка с подобряване обслуж-

ването на гражданите и бизнеса и въвеждането на електронни услуги от държавните институции 

е наложително подобряване и осъвременяването на ИКТ инфраструктурата в административните 

сгради и комуникационните връзки между населените места.  

Културна инфраструктура: 

Основна част от културната инфраструктура са религиозните храмове. На територията на МИГ 

има 28 религиозна храма /25 в община Аксаково и 3 в община Девня /, съответно структури на 

местните вероизповедания. На една част от сградите са извършени основни и текущи ремонти 

през последните 10 години. Останалите са в лошо състояние и е наложително извършването на 

реновационни дейности. Засилен е интереса към изграждането на нови параклиси в малките на-

селени места.  

На територията е разположен Музеят на мозайките в гр. Девня, който представя римски и ранно 

византийски мозайки от Марцианопол (Marcianopolis). Сградата се нуждае от ремонт, също така 

са необходими инвестиции за неговото промотиране и разширяване на дейността му. 

На територията на МИГ-а има регистрирани 26 читалища / 5 бр. на територията на община Девня, 

21 бр. на територията на община Аксаково/. Сградният фонд се нуждае от реновиране, обзавеж-

дане, обновяване на библиотечния фонд. През последният програмен период чрез проект финан-

сиран по  ПРСР, чрез МИГ „Девня-Аксаково“ бе обновено читалище „Просвета“ в гр. Аксаково.  

Околна среда и източници на замърсяване: 

Атмосферен въздух: Големи емисионни източници на вредни вещества, изпускани в атмосферния 

въздух, са: “Девен” АД, гр. Девня, “Агрополихим” АД, гр. Девня, “Солвей Соди” АД, гр. Девня и 

“Девня Цимент” АД, гр. Девня. В резултат на дейността на тези предприятия съществува потен-

циална възможност от влошаване здравето на населението вследствие замърсяването на атмос-

ферния въздух. В непосредствена близост до гр. Аксаково се намира летище Варна, което не е 

източник на наднормено замърсяване, но през активния туристическия сезон е един от сериозните 

източници на емисии на вредни газове и на шум за съседните урбанизирани територии. 

Почви: Част от земеделските земи на територията на община Девня са екологично замърсени от 

химическата промишлена дейност. Замърсяването е основно от хлориди (засолени почви) като 

размерът им е 2099 дка в землището на село Падина (от тях 55 дка силно увредени) и 60 дка силно 

увредени земеделски земи в землището на град Девня. Независимо от организираното сметоиз-

возване почти по цялата територия възникват т.н. нерегламентирани (незаконни) сметища, както 
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и терени, заети от изхвърляне на строителни отпадъци. По този начин се замърсяват основно зе-

меделски и горски терени. Незаконните сметища водят до трайно замърсяване на почвите и под-

земните води. На територията не се генерират големи количества строителни отпадъци, но на 

практика се депонират нерегламентирано огромни количества, в резултат на усилената строи-

телна дейност в гр. Варна и крайбрежните курортни комплекси. 

Социална сфера: 

Образование: По данни от преброяването през 2011 г., преобладава население със средно образо-

вание – 40% и основно образование, – 35%. Хората с начално образование са 6 %, точно толкова 

са и с незавършено начално образование – 6% , никога не посещавали училище – 2%. Хората с 

висше образование са 8% . Спрямо други части на страната нивото на образование е добро. Проб-

лем е ниското образователно равнище сред маргинализираните групи, което в бъдеще ще окаже 

отрицателен ефект върху трудовия потенциал на територията. На територията функционират 9 

учебни заведения, от тях- 3 средно общообразователни училища, 5 основни училища и 1 профе-

сионална гимназия ( в гр. Девня) за ремонт и поддръжка на машини и съоръжения в химическата 

промишленост. Професионалните училища на територията на МИГ-а са малко, но близостта до 

гр. Варна и разнообразието от учебни заведения в областният град е предпоставка за осигуряване 

на професионално обучение за учениците на територията на МИГ-а. 

Здравеопазване: Здравеопазването на територията е осигурено от мрежа на доболнична помощ. 

Предвид близостта на гр. Варна, населението на територията е обезпечено с болнична помощ , 

чрез съществуващите в големия град болници, като в болница „Св. Анна”, в която община Акса-

ково има и процентно дялово участие с оглед обслужването на нейните граждани. Доболничното 

обслужване се осъществява от 16 лекарски практики, стоматологични практики, медицински цен-

трове. Затруднено е навременното осигуряване на спешна здравна помощ в отдалечените села и 

тези без лекарски практики. В момента няма създадени рехабилитационни центрове. Нуждаещите 

се посещават центрове в гр. Варна, което им отнема време и ресурс /финансов и човешки/. Необ-

ходимо е разнообразяването на предоставяните здравни услуги чрез въвеждането на рехабилита-

ционни и физиотерапевтични услуги за деца и възрастни, наложително е изграждането на цент-

рове за рехабилитация на деца и възрастни и предоставянето на комплекс от социални и здравни 

услуги, въвеждане на междусекторни услуги. 

Социални дейности: 

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата от уяз-

вимите групи да водят самостоятелен начин на живот. Те се разделят на услуги предоставяни в 

общността и услуги предоставяни в институциите. Социалните услуги, които се предоставят в 

общността на територията са: домашен социален патронаж , на територията на община Аксаково 

обслужва 200 потребители, а на територията на община Девня 65 потребителя.  Социалните ус-

луги „личен асистент“ , „домашен помощник“ , „социален асистент“ се предоставят предимно 

чрез ОП „РЧР“ и обхващат 50 потребителя приблизително т.к. цифрата варира в зависимост от 

състоянието на потребителите. На територията на община Девня функционира дневен център за 

възрастни хора. Друга услуга, която се предоставя са клубовете на пенсионера, които са 21 на 

брой за цялата територия /17 за община Аксаково и 4 за община Девня/, където възрастните хора 

се срещат, общуват, обсъждат свои проблеми, включват се в различни занимания. 

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: 

Идентифицираните чрез анализа заинтересовани страни са от различни части на местната общ-

ност: публичния сектор, частния сектор, гражданското общество и отразяват многообразието на 

характера и многопосочността на стратегията. Участието на частния сектор е от решаващо значе-

ние за гарантиране на устойчивостта на проектите и осигуряване на необходимия дял от частно 
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финансиране на проектите.  

Земеделски производители: На територията са регистрирани 470 бр. земеделски производители, 

като 75%  развиват дейност в областта на растениевъдството. Основните проблеми, с които се 

сблъскват земеделските производители са остарялата материална база, с която разполагат в тех-

ните стопанства. Модернизирането на физическите активи на малките земеделски стопанствата е 

от съществено значение за подобряване на икономическите им резултати, тъй като улеснява 

въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата 

продукция, намаляване на производствените разходи и разнообразяването на дейностите в 

стопанството, включително към неземеделските сектори, както и прехода от конвенционално към 

биологично земеделско производство. Инвестиционните намерения на земеделските производи-

тели ще бъдат подкрепени от мярка 4.1, мярка 4.2, мярка 6.4. 

Микропредприятия: Според данни на НСИ на територията има регистрирани 889 микро предп-

риятия, 78 малки предприятия, 10 средни, 3 големи предприятия. От данните е видно, че най-

голям  е дяла на микропредприятията, които са в основата на дребния и средния бизнес. Инвес-

тиционния интерес на микро предприятия са свързани с разкриване на нови и запазване на същес-

твуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението които предоста-

вят, развитие на туристически дейности, съхранението и развитието на традиционни дейности за 

територията. Инвестиционните намерения на микропредприятията ще бъдат подкрепени пре-

димно от мярка 4.1, мярка 4.2, мярка 6.4. 

МСП: Според данни на НСИ на територията има регистрирани 78 малки предприятия, 10 средни, 

3 големи предприятия. Основно малките предприятия са в отрасъла на хранително-вкусовата про-

мишленост и техния интерес е свързан с разширяване и подобряване на услугите за населението 

и разкриване на нови работни места в традиционни за територията дейности. Големите предпри-

ятия са от отрасъла на химическата промишленост. Производителността на труда в хранително-

вкусовата промишленост остава ниска, поради незавършена модернизация и използването на ико-

номически неефективни технологии и оборудване, недостиг на квалифицирани кадри с опит в 

новите технологии и иновациите. Като най-сериозни икономически проблеми бизнеса определят 

недостига на квалифициран персонал, лошо състояние на логистичната бизнес инфраструктура, 

бюрократични пречки пред предприемачите. Инвестиционен интерес при проведените срещи за-

явиха представители на микро – малки- средни- предприятия. Ограниченият финансов ресурс на 

стратегията възпрепятства инвестиционните намерения на „големите предприятия“ , които са из-

вън хипотезата на чл.3 и 4 от Закона за малките и средни предприятия. Инвестиционните намере-

ния на МСП ще бъдат подкрепени предимно от мярка 1.1.1, мярка 1.1.2, мярка 1.1.3, мярка 3.2.2. 

Читалища: На територията функционират 26 читалища /21 читалища в община Аксаково, 5 в 

община Девня/. Танцовите състави към тях са с традиции, като основен белег е приемствеността. 

Читалищата получават множество покани за участие във фестивали и други прояви в страната и 

чужбина, но не могат да финансират тази дейност. Това намалява престижа на формациите и чи-

талищата и не стимулира развитието и включването на нови деца. Друга основна функция на 

читалищата е поддръжката на библиотечния фонд. Основен проблем е недостатъчна възможност 

за периодичното му осигуряване и обновяване. Читалищата срещат трудности с поддръжка на 

сградният фонд, модернизирането и осъвременяването на материалната база /оборудване, обза-

веждане/. Читалищните настоятелства активно заявиха готовност и интерес да осъществяват дей-

ности и реализират проекти в подкрепа развитие културната идентичност на местната общност./ 

мярка 7.2/. 

Местните поделения на вероизповеданията: На територията има 28 религиозна храма /25 в об-
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щина Аксаково и 3 в община Девня /съответно и местни структури на вероизповеданията. Чети-

ринадесет от тях датират от края на ХIX век . На една част от тях са направени основни ремонти. 

Пет от тях се нуждаят от външен и вътрешен ремонт, ремонт на покривните конструкции, подоб-

ряване на площите около храмовете. Двадесет и девет /29/ % от религиозните храмове са ново 

строителство, построени са между 2000-2010 г. , на друга част е извършен ремонт преди по-малко 

от 10 години. При проведените информационни срещи представителите на местните поделения 

на вероизповеданията проявиха интерес и изразиха готовност да кандидатстват с проекти за по-

добряване състоянието на религиозните храмове /мярка 7.6/. 

Общините са ангажирани с осъществяване на националните политики на местно ниво по отноше-

ние на социално-икономическото развитие. Същевременно те имат ясния ангажимент за развити-

ето на местния потенциал /природен, културен, човешки, икономически/. Придържайки се към 

основните приоритети определени в Общинските планове за развитие за периода 2014-2020, чрез 

СМР те доразвиха и подкрепиха основните мерки за развитие на територията им. 

Община Девня: Усилията на общината са насочени към подкрепа на МСП за повишаване на 

капацитета им, насърчаване на иновационната активност. Целта на общината е реализацията на 

мерки за подобряване на качеството на живот и смекчаване на социалните неравенства чрез уве-

личаване на заетостта и доходите и оптимизиране на системите на здравеопазването и социалните 

услуги, образованието и културата. 

Община Аксаково: Община Аксаково поставя акцент върху опазване на околната среда и ща-

дящо използване на териториалните ресурси, развитие на екологично земеделие, подобряване на 

съществуваща инфраструктура, предвид използването на основна част от територията за логис-

тична база на бизнеса. Усилията й са насочени към подобряване на качеството и достъпността до 

здравни, образователни, социални и културни услуги. Повишаване качеството на работната ръка, 

образованието и достъпа до пазара на труда на уязвимите групи от населението. 

Предвид отговорността за осъществяване на политиките на местно ниво, общините са изправени 

пред изпитанието да реализират проекти по най-много приоритети и мерки /мярка 3.2.1, мярка 

3.2.2, мярка 3.1.1, мярка 7.2, мярка 8.1, мярка 7.5/.  

НПО: Неправителствения сектор е представен предимно от Сдружения с нестопанска цел рабо-

тещи в областта на спорта. В зависимост от сферата на дейност неправителствените организации 

се интересуват от мерките подкрепящи инвестиции в спортна инфраструктура, социални услуги, 

заетост и професионално обучение за уязвимите групи /мярка 7.2, мярка 3.3.2/ 

Местни малцинствени групи: Представителите на малцинствените групи са обединени в неп-

равителствени организации, подкрепящи интеграцията и преодоляването на социалната изолация 

на уязвимите групи от населението. Представителите проявиха предимно интерес към мерките, 

които ще способстват за повишаване на образованието и улесняване достъпа до заетост /мярка 

3.2.1, мярка 3.2.2/. 

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: 

 Анализът (SWOT анализ) представя резултатите от социално-икономическия профил и анализ 

на ресурсите на района, в контекста на цялостната визия за настоящото и бъдещото социално-

икономическо и културно развитие на територията Девня-Аксаково. 

Силни страни: 

‐ Територията е с добро геостратегическо положение в близост е Пристанище- Варна –За-

пад, преминава магистрала «Хемус», разположено е летище «Варна». Добра транспортна 

осигуреност- въздушна, железопътна, пътна и водна; 
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‐ Наличие на сравнително ниско ниво на замърсяване на въздуха, водите и почвите на те-

риторията на територията; 

‐ Наличие на обширни екологично чисти и защитени територии; 

‐ Наличие на достатъчен сграден фонд за задоволяване на потребностите на образовател-

ната, здравната системи култура и духовност; 

‐ Добри традиции и успешни практики в организирането на големи културни прояви; 

‐ Положителен механичен прираст. 

Слаби страни: 

‐ Лошо състояние на публичната инфраструктура – влошено състояние на междуселищ-

ната пътна мрежа, социалния и културен сграден фонд. 

‐ Неразвит туристически отрасъл и необособен културно-туристически продукт; 

‐ влошено състояние на техническата инфраструктура- липсва изградена цялостна канали-

зационна система в по-голямата част от населените места; амортизирана пътна и водос-

набдителна инфраструктура. 

‐ Наличие на пустеещи земи и изоставени овощни и лозови насаждения. 

‐ Застаряване на населението, отрицателен естествен прираст; 

‐ Липса  на квалифицирана  работна сила; 

‐ Слабо развити структурна комуникационна мрежа и достъп до интернет до малките насе-

лени места; 

Възможности: 

‐ Реновиране на съществуващия сграден фонд в социалната и здравна сфера; 

‐ Рехабилитация на пътната и водоснабдителна инфраструктури; 

‐ Изграждане на канализационни системи, пречиствателни колектори и станции; 

‐ Оползотворяване ресурсите на  пустеещи земи и изоставени овощни и лозови насажде-

ния; 

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

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

‐ Провеждане на информационни кампании сред малцинствата за подобряване на здравно-

социалния им статус; 

‐ Повишаване грамотността и образованието сред малцинствените групи; 

‐ Насърчаване на социалното предприемачество.  

Заплахи: 

- Липса на достатъчен интерес за инвестиции в земеделието и по-специално овощарство, 

лозарство и зеленчукопроизводство; 

- Недостатъчен капацитет за разработване и управление на проекти, финансирани от Евро-

пейските структурни фондове, предимно в стопанския сектор; 

- Липса на достатъчен финансов ресурс за подобряване на публичната инфраструктура; 

- Липса на квалифицирана работна сила за работа в промишлеността и селскостопанския 

сектор; 

- Липсата на свободен финансов ресурс от страна на бенефициентите за съфинансиране на 

проекти. 

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: 

 На територията преобладава българското население приблизително 81 %, ромското население е 
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13 %, турската етническа общност 5%, други 1 %. Основните проблеми свързани с малцинстве-

ните общности е недостатъчно владеене на българския език, неосъзнаване на образованието като 

ценност, недостатъчна мотивация на родителите децата им да посещават училище; висок процент 

на ромските деца, отпадащи от образователната система; малък дял на роми, участващи в курсове 

за обучение или квалификация. Липсата на образование, води до трудно намиране на работа, сле-

дователно нисък социален статус на ромските семейства, невъзможност на децата им да посеща-

ват училище. Поколения роми попадат в порочния кръг „липса на образование-липса на работа- 

невъзможност за посещение на училище на децата-липса на образование. Ниското ниво на 

здравна култура в етническите групи, води до увреждане на здравето, трайно намалена работос-

пособност, ранна бременност и раждане сред момичетата от ромски произход. Висок е процента 

на здравно неосигурените деца от етническите малцинства, което е последица от липсата на до-

ходност както и специфичен манталитет при разпределяне на финансови постъпления. Основните 

потребности на малцинствените групи са свързани с повишаване на здравната култура на ромс-

кото население, ограмотяване и повишаване на образованието, професионално образование, мо-

тивация за включване в трудова заетост, трудова заетост. На територията на МИГ-а има обосо-

бени населени места с концентрирано ромско население, което създава предпоставки за сегрега-

ция на ромското население. Предоставянето на информационни, социални и здравни услуги са от 

особено значение за преодоляване социалната изолация, както и подкрепата на мерки за запазване 

и изява на тяхната културна идентичност. 

Уязвима група от населението са хората с увреждания, които се нуждаят от различни социални и 

здравни услуги за да се чувстват пълноценни граждани. Лицата с увреждания на територията - 

2103, от тях с физически увреждания 425, с множествени увреждания 888, регистрираните деца с 

увреждания са 108. Голяма част от тях не успяват да се социализират своевременно в общността 

и е наложително да се предприемат мерки за тяхното приобщаване. Не малък е броят на 

възрастните жители на територията, които срещат сериозни затруднения и се нуждаят от 

подпомагане за удовлетворяване на ежедневните нужди – битови, физически, здравословни, 

административни и др.  По справка на Дирекция „Социално подпомагане“ броя на децата със 

степен на увреждане подпомагани от дирекцията на територията на община Аксаково е 85 бр., 

което представлява 2,31% от общия брой на децата до 16 години. От тях 17 са с детска церебрална 

парализа, 10 бр. със сърдечно съдови заболявания, 4 бр. с онкохематологични заболявания, зна-

чителна част са със соматични увреждания. За съжаление за много от заболяванията няма офици-

ална статистика. Лицата с увреждания се нуждаят от адаптирани грижи, оборудвани центрове и 

специалисти, които да ги предоставят. За задоволяване на тези потребности е необходимо създа-

ването на Центрове за социална рехабилитация и интеграция, назначаването на персонал и спе-

циалисти за предоставянето на специализирани услуги. 

4. Цели на стратегията: 

(не повече от 10 страници) 

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

Целите, приоритетите и мерките на Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ 

са формулирани, въз основа на социално-икономическия анализ на територията и проведените 

срещи със заинтересованите страни, партньорите и широката общественост, извършени в изпъл-

нение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите мес-

тно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Евро-

пейски земеделски фонд за развитие на селските райони, изпълняван от МИГ „Девня- Аксаково“. 
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Приоритети на МИГ „Девня- Аксаково“ са изцяло в съответствие с целите на ЕЗФРСР, посочени 

в чл. 4 от Регламент на ЕС 1305/17.12.2013 г., а именно: 

а) насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство /Приоритет 1 на СМР/;  

б) осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с кли-

мата / Приоритет 2 на СМР/ ; 

в) постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските 

райони, включително създаването и поддържането на заетост /Приоритет 3 на СМР/. 

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

живот чрез активизиране на собствения потенциал. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възмож-

ностите за създаване на местен бизнес. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите 

на местната общност от инвестиции за повишаване на капацитета на микропредприятията, мал-

ките и средните предприятия (МСП), насърчаване на иновационната активност, подобряване на 

достъпа до финансиране на МСП, развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив биз-

нес на територията. 

Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната 

среда чрез повишаване на ресурсната ефективност. Приоритетът е насочен към задоволяване 

потребностите на местната общност от развитие на динамична жизнена среда и подобряване ка-

чеството на живот развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специ-

фичния териториален потенциал и продукти от местен характер. 

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и подоб-

ряване жизнената и бизнес средата. Приоритетът е насочен към задоволяване потребностите на 

местната общност от устойчива и качествена заетост за уязвими групи, подобряване достъпа до 

социални услуги на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване 

лица. 

4.2. Специфични цели: 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите 

за създаване на местен бизнес. 

Специфична цел 1.1: Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес. 

Целта е свързана със задоволяване потребностите основно на микро- малките и средни предпри-

ятия, земеделските производители от иновационна дейност в предприятията, засилване на пред-

приемачеството и инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности.  

Специфична цел 1.2: Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието 

на продукти от местен характер. Целта е свързана със задоволяване приоритетно потребностите 

на земеделските производители от инвестиции в земеделските стопанства, инвестиции в прера-

ботка/маркетинг на селскостопанските продукти. 

Приоритет 2: Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда 

чрез повишаване на ресурсната ефективност 

Специфична цел 2.1: Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма 

и свързаните с него услуги. Целта е насочена към задоволяване потребностите на общините и 

юридическите лица с нестопанска цел в сферата на туризма за изграждане и подобряване на ту-

ристическа инфраструктура. 

Специфична цел 2.2: Възстановяване и подобряване на културното и природно наследство. 

Целта е свързана със задоволяване потребността на местните поделения на вероизповеданията за 

опазване и съхранение на религиозните храмове, като част от духовността и културата на мест-

ното население. 
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Специфична цел 2.3: Опазване на природните ресурси и подобряване на управлението им. 

Целта е насочена към осъществяване на залесителни мероприятия с цел предотвратяване ерозията 

на почвите и обогатяване на горския ресурс, осъществявани от общините и други собственици на 

гори. 

Приоритет 3: Насърчаване на социалното приобщаване , намаляване на бедността и подобряване 

жизнената и бизнес средата. 

Специфична цел 3.1: Развитие на динамична жизнена среда. Целта е свързана с подкрепа уси-

лията на общините в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура, както и подобряване на ИКТ инфраструктура в общинските админист-

ративни сгради за създаване на предпоставки за въвеждане на електронни услуги за гражданите 

и бизнеса. 

Специфична цел 3.2: Подобряване на образователното равнище /изм. Решение ОС от 

19.01.2018/. Целта е свързана със задоволяване потребностите на общините и бизнеса от квали-

фицирана работна ръка, както и със задоволяване потребностите на уязвимите групи от социални 

и здравни услуги и др. 

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на 

местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, 

включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация: 

Характеристиките на всяка територия са свързани с притежаваните от нея природни ресурси и 

човешки потенциал. Въз основа на анализа на територията, осъществените срещи с местната об-

щност са определени и основните приоритети на Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня 

–Аксаково“ . Приоритетите от една страна отразяват вижданията на местната общност за нейното 

развитие, а от друга са съобразени с визията за развитие на територията, определена в основните 

стратегически документи на местно, регионално, национално и европейско ниво.  

Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите 

за създаване на местен бизнес“ на СМР е в пряка връзка с постигане на специфична цел 1 на 

Общинския план за развитие /ОПР/ на община Девня: „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“ и специфична цел 1 на ОПР на об-

щина Аксаково: „Постигане на интелигентен растеж чрез развитие на собствения потенциал, съз-

даване на партньорства, акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефек-

тивно опазване на околната среда“. 

Приоритет 2 „Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на околната среда 

чрез повишаване на ресурсната ефективност“ на СМР е в пряка връзка със стратегическа цел 3 

„Устойчиво и интегрирано териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраст-

руктура, на териториалната свързаност, опазване качеството на околната средата“ на ОПР на об-

щина Девня за периода 2014-2020 г. и стратегическа цел 3 „Устойчиво и интегрирано развитие 

чрез подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност, опазване на окол-

ната среда и укрепване на населените места“ на ОПР на община Аксаково за периода 2014-2020 

г. 

Приоритет 3: „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване 

жизнената и бизнес среда“ кореспондира със специфична цел 2 „Подобряване на качеството на 

живот и смекчаване на социалните неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и опти-

мизиране на системите на здравеопазването и социалните услуги, образованието и културата“ на 

ОПР на община Девня и Аксаково за периода 2014-2020 г.  

Обвързаността на целите и приоритетите на общинските планове за развитие със Стратегията за 
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развитие на област Варна и следващите стратегически документи на национално и европейско 

ниво са разписани в самите планове за развитие на общините. 

СМР на МИГ „Девня –Аксаково“ е насочена към прилагане на политиката по десегрегация и де-

институционализация чрез предвидени мерки: 

-  „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“ насочена към преодоляване на 

социална изолация на уязвимите групи в частност деца и възрастни с увреждания; 

-    „Инвестиции в образование и заетост“ насочена към повишаване образованието, ква-

лификацията и осигуряване на заетост за безработни и неактивни млади хора изложени на риск 

от социално изключване, и младежи от маргинализирани общности. 

СМР на територията на МИГ кореспондира пряко с основните стратегически документи за об-

щинските територии, а именно Плановете за развитие на Общините Девня и Аксаково за периода 

2014-2020г., насочени към постигане на стабилни темпове на икономически растеж и нови, по-

високи стандарти на жизнена среда, постигане на интелигентен растеж чрез развитие на собстве-

ния потенциал, създаване на партньорства, акцентиране върху иновации и икономика на знани-

ето, съчетано с ефективно опазване на околната среда, подобряване качеството на живот и смек-

чаване на социалните неравенства чрез увеличаване на заетостта и доходите и оптимизиране на 

здравните и социални услуги, образованието и културата, устойчиво и интегрирано развитие чрез 

подобряване на техническата инфраструктура, териториалната свързаност, опазване на околната 

среда и укрепване на населените места. Общинските планове за развитие се рамкират от плани-

рането на цялата област, изразено от Областната стратегия за развитие на област Варна за периода 

2014-2020. Областната стратегия за развитие посочва проблемите и потенциалите, споделени от 

всички общини, и очертава общи цели и визия за развитие. Задължително изискване към общин-

ските планове е да интегрират насоките на Областната стратегия на област Варна на местно ниво. 

Стратегията за местно развитие е синтез от стратегическите виждания на двете общини и като 

такава е изцяло съобразена с Областната стратегия за развитие на област Варна и следващите 

възходящи стратегически документи от регионално, национални и европейско ниво. Стратегията 

адаптира на местно ниво ключовите теми за развитие, въведени от Кохезионната политика и рег-

ламентите за управление на фондовете на ЕС. Формулираните стратегически цели отразяват об-

щите цели на Стратегията Европа 2020, Териториалния дневен ред на ЕС 2020, Общата стратеги-

ческа рамка на ЕС до 2020, и подхода „ВОМР“. Стратегията е хармонизирана с Националната 

програма за развитие на България 2020, Националната програма за реформи и секторните страте-

гии в страната. Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Аксаково“ е разработена в кон-

текста на значимите европейски, национални и регионални концепции, стратегии и планове. 

При разработката на Стратегията е взета предвид изготвената тематична оценка на СМР на 

МИГ „Девня-Аксаково“ за периода 2007-2013 г.  

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: 

Иновациите в стратегията имат най-различни форми, като всяка допринася за иновативния харак-

тер на стратегията: нови услуги, нови продукти, нови методи на организация, социални иновации 

и т.н. Иновациите се оценяват по отношение на ефективността им в сравнение със съществува-

щите методи и решения, прилагани на територия, както и приложимостта им на местно ниво. 

СМР на МИГ “ Девня -Аксаково“ включва следните иновативни елементи: 

- многофондово финансиране, което е новост за ВОМР на територията на МИГ „Девня –Акса-

ково“ и ще позволи осъществяването на проекти финансирани от ЕСФ, ЕФРР  и ЕЗФРСР.  

- мерки в подкрепа постигане целите на ВОМР, чрез включването на финансиране чрез ЕСФ и 

ЕФРР, посредством оперативни програми: ОП „РЧР“ и ОПИК, което ще доведе до цялостно 
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подобряване благосъстоянието на местната общност и подкрепа прилагането на една от важ-

ните характеристики на подхода „ЛИДЕР“ а именно: осъществяването на „интегрирани и 

мултисекторни дейности“. 

- мярка „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските административни сгради“ с цел 

създаването на база за въвеждането на електронни административни услуги за гражданите и 

бизнеса и подобряване на обслужването им, които от своя страна са иновативни услуги и 

начини на организация на административния процес за територията на МИГ-а.  

- мярка „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“, с която се цели подобряване на 

социалните и здравни услуги за уязвимите групи от общността, което е иновативно от гледна 

точка на предоставянето на комплекс от тези услуги за подобряване на цялостното състояние 

на хората с увреждания; 

- мярка „ Инвестиции в образование и заетост“,с която се цели подобряване връзката между 

образователните структури и бизнеса и същевременно стимулиране на неактивните лица към 

образование и заетост. Подхода за справяне с проблема с ниската образованост и достъпа до 

пазара на труда е иновативен за територията на МИГ-а. 

- мярка „ Подкрепа за иновации в предприятията“, осъществяването на която ще допринесе за 

внедряването на иновации в производствените процеси и повишаване конкурентоспособ-

ността на предприятията при опазване на ресурсите /материални и човешки/. 

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: 
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5. Описание на мерките: 

(не повече от 4 страници за всяка мярка) 

Стратегическа цел 

Постигане устойчиво развитие на района 
и подобряване на качеството на живот 

чрез активизиране на собствения 
потенциал

Приоритет 1

Повишаване на конкурентоспособността  
на местната икономика и възможности 

за създаване на местен бизнес

Специфична цел 1.1

Развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес

6.4 Инвестициионна подкрепа за 
неземеделски дейности

1.1.1 Подкрепа за иновации в 
предприятията /ПО1 ОПИК/

1.1.2 Подкрепа на предприемачеството  
/ПО2 ОПИК/

1.1.3 Капацитет за растеж на МСП /ПО2 
ОПИК/

Специфична цел 1.2 

Модернизиране на земеделските 
стопанства и насърчаване развитието на 

продукти  от местен характер

4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти

Приоритет 2

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

ресурсната ефективност

Специфична цел 2.1

Разнообразяване възможностите за 
заетост чрез развитие на туризма и 

свързаните с него услуги

7.5 Инвестиции за публично ползване в 
инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура

Специфична цел 2.2

Възстановяване и подобряване на 
културното и природно наследство 

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

природното наследство на селата

Специфична цел 2.3

Опазване на природните ресурси и 
подобряване упавлението им

8.1 Залесяване и поддръжка

Приоритет  3

Насърчаване на социалното 
приобщаване , намаляване на бедността 

и подобряване жизнената и бизнес 
средата

Специфична цел 3.1

Развитие на динамична жизнена среда

7.2 Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 
инфраструктура

3.1.1 Изграждане на ИКТ инфраструктура 
в общинските административните сгради

Специфична цел 3.2

Подобряване на образователното 
равнище, достъпа до социални услуги за 

различни уязвими групи, социално 
изолирани или в риск от социална 

изолация

ПО2 ИП2

3.2.1 Въвеждане на междусекторни 
услуги в общността /ОП РЧР/

ПО1 ИП3

3.2.2 Инвестиции в образование и 
заетост

/ОП РЧР/
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Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно:  

ПРСР 

(ЕЗФРСР) 

Мярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Цели 

Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на про-

дукти  от местен характер  

Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ 

„Девня –Аксаково“  

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя инвестиции  за модернизация и ме-

ханизация пряко свързана с намаляване на производствените разходи и пови-

шаване производителността на труда; пряко свързани с подобряване на енер-

гийната ефективност на стопанствата; в недвижима собственост свързана с дей-

ността на земеделските стопанства и др. 

Допустими получатели 

1. земеделски стопани; 

2. признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Уч-

редяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г. 

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да канди-

датстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона 

за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 

и т.2. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 

от Наредба 22/2015 г.  

 

Допустими дейности и разходи 

допустими дейности 

‐ внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на налич-

ните производствени материални и/или нематериални активи;  

‐ насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на 

земеделски продукти;  

‐ опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на 

вредните емисии и отпадъци; 

‐ повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;  

‐ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, 

фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;  

‐ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или 

‐ осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски 

продукти 

Допустими разходи: 

‐ строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, 

използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за 

опазване компонентите на околната среда; 
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‐ закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския 

производствен процес, включително за опазване компонентите на околната 

среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделс-

ките дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съх-

ранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 

‐ създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни 

насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на 

мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производс-

тво на биоенергия; 

‐ закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно 

оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, 

както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 

‐ закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изг-

раждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими мате-

риални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или 

за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 

‐ закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необхо-

дими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени 

дейности на територията на МИГ-а; 

‐ (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) заку-

пуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски 

транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, 

хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средс-

тва за транспортиране на живи животни и птици; 

‐ (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) раз-

ходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни сис-

теми и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на същес-

твуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кла-

денци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо 

оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи 

за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съ-

оръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.; 

‐ (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) заку-

пуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

‐ (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) за ноу-

хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

‐ (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) раз-

ходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хо-

норари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и 

икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществи-

мост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 

подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълне-

ние, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите 
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разходи по проекта. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху 

допустимите разходи за проектирания обект. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 15 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност 

на 200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ 

1. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия раз-

мер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 

2. Финансовата помощ по т.1 се увеличава с 10 на сто за: 

‐ проекти, представени от млади земеделски стопани; интегрирани проекти, 

включително и такива, свързани със сливания на организации на производите-

лите; 

‐ проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включ-

ващи от 6 до 10 земеделски стопани. 

(изм. и доп. с Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

- Проекти с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични 

продукти и/или стопанства в преход към биологично производство на продукти – 

5 точки тежест; 

-  Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води 

до осигуряване на допълнителна заетост в земеделските стопанства – 20 точки 

тежест; 

 до 3 работни места включително – 5 точки; 

 от над 3 до 5 работни места включително – 10 точки; 

 над 5 работни места  – 20 точки; 

- Проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност 

в стопанствата, когато инвестицията води до повишаване на енергийната 

ефективност в стопанството с над 5% – 10 точки тежест; 

- Проекти с инвестиции и дейности, за иновации в стопанствата – 5 точки тежест; 

- Проекти с инвестиции и дейности, осигуряващи изпълнението на интегриран 

проект в рамките на ПРСР 2014 – 2020г – 10 точки тежест; 

- Проекти за колективни инвестиции и такива, представени от 

групи/организации на производители на земеделски продукти – 10 точки тежест; 

- Проекти на земеделски стопани до 40 години – 15 точки тежест; 

- Проекти с включени инвестиции за напояване, представени от кандидати 

земеделски стопани, членове на сдружение за напояване – 5 точки тежест. 

- Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори – 10 

точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“ – 10 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“ – 10 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“ – 10 точки 

тежест; 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански про-

дукти“ 

Цели 
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Модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на про-

дукти  от местен характер; 

Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурен-

тоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишле-

ност на територията на МИГ „Девня –Аксаково“ . 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите: Мярката подкрепя инвестиции в 

процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свър-

зани с къси вериги на доставка; 

 изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими ак-

тиви необходими за производството и маркетинга; инсталиране на нови машини 

и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга и др. 

свързани с процеса на преработка и маркетинг на селскостопански продукти. 

Допустими получатели 

1. земеделски стопани; 

2. признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на произво-

дители" от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 

от Наредба 22/2015 г. 

(изм. и доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) 

Допустими дейности и разходи 

допустими дейности: 

- внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подоб-

ряване на използването им,  

- внедряване на нови продукти, процеси и технологии,  

- намаляване на себестойността на произвежданата продукция,  

- постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС,  

- подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини,  

- опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и 

отпадъци,  

- подобряване на енергийната ефективност в предприятията,  

- подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и 

труд,  

- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследя-

емост,  

- подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез 

преработка на първични земеделски биологични продукти. 

Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните изб-

рани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскос-

топански продукти: 

1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на про-

изводство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/замест-

ващи мляко и млечни продукти; 

2. месо и месни продукти; 

3. плодове и зеленчуци, включително гъби; 
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4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка 

и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни 

продукти;  

5. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) зър-

нени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, пре-

работка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия; 

6. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) расти-

телни и животински масла и мазнини с изключение на производство, прера-

ботка и/или маркетинг на маслиново масло; 

7. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) техни-

чески и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с 

изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютю-

неви изделия, захар и сладкарски изделия; 

8. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) готови 

храни за селскостопански животни (фуражи); 

9. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) гроз-

дова мъст, вино и оцет. 

допустими разходи 

1. изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими ак-

тиви, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, изпол-

звани за опазване компонентите на околната среда; 

2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови 

машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производс-

твения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: 

а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съх-

раняване и др. на суровините или продукцията; 

б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; 

в) опазване компонентите на околната среда; 

г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собстве-

ните нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и 

животинска първична и вторична биомаса; 

д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на ка-

чеството и безопасността на суровините и храните; 

3. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изг-

раждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими мате-

риални активи, предназначени за производствени дейности; 

4. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) заку-

пуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпъл-

нение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията 

на селски район; 

5. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) заку-

пуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни 

средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 

6. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) изг-

раждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са 
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собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и 

са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез фи-

нансов лизинг; 

7. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) заку-

пуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 

8. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) за ноу-

хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски 

марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 

9. (доп. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) раз-

ходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хо-

норари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа 

устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта 

преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото из-

пълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допусти-

мите разходи по проект, включени в т. 1 - 8. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на 15 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност 

на 200 000 евро. 

Интензитет и размер 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. 

(изм. и доп. с Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

- Проекти с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и 

иновации в преработвателната промишленост – 5 точки тежест; 

- Проекти с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по 

мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на 

енергия от биомаса – 5 точки тежест; 

- Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични 

продукти – 5 точки тежест; 

- Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между 

земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост – 10 

точки тежест; 

- Проекти, чието изпълнение води до осигуряване на допълнителна заетост на 

територията на селските райони – 35 точки тежест; 

 до 3 работни места включително – 10 точки 

 от над 3 до 5 работни места включително – 20 точки 

 над 5 работни места  – 35 точки 

- Проекти с включени инвестиции в насочени към чувствителните сектори – 30 

точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Животновъдство“ – 30 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Плодове и зеленчуци“ – 30 точки тежест; 

 инвестиции насочени към сектор „Етеричномаслени култури“ – 30 точки 

тежест; 
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ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 

Цели 

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

Повишаване на инвестициите в неземеделските сектори и развитие на предпри-

емачеството  на територията на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя инвестиции  в неземеделски дей-

ности, насочени към развитие на туризъм; развитие на услуги във всички сек-

тори,  развитие на занаяти. 

Допустими получатели: 

Земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични 

търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или 

Закона за вероизповеданията, физически лица регистрирани по Закона за 

занаятите. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи 

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 ув-

реждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дей-

ности 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; 

допустими разходи 

- Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и 

развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи: 

- а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; 

- б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до 

пазарната стойност на активите; 

- в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари 

на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации от-

носно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания 

за техническа осъществимост; 

- г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен соф-

туер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. 

- Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. 

„а“, „б“ и „г“. 

Финансови параметри за проектите: 

Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност 

на 200 000 евро. 
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Интензитет и размер на финансовата помощ: 

Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи 

и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията 

на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година от-

носно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз към помощта de minimis. 

- (изм. и доп. с ДС №РД50-185/03.09.2019г.) Интензитетът на подпомагане на 

проект за дейности за изграждане и обновяване на туристически обекти и раз-

витие на туристически услуги не може да надвишава 5 на сто от общите до-

пустими разходи. 

(изм. и доп. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 

г.)Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

- Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в т. ч. и за 

технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане 

на директива 2009/125/ЕС – 10 тежест; 

- Проекти, включващи иновации – 20 тежест; 

- Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми 

на туризъм – 20 тежест; 

- Проекти на кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата 

на кандидатстване – 10 тежест; 

- Проекти за производствени дейности – 10 тежест; 

- Проекти, създаващи работни места – 20 тежест 

 създадени до 3 работни места включително – 10 точки 

 създадени от над 3 до 5 работни места включително – 15 точки 

 създадени от над 5 работни места  – 20 точки 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Цели 

Развитие на динамична жизнена среда; 

Подобряване на техническата и социална инфраструктура на територията на МИГ 

„Девня –Аксаково“ ; 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите- Мярката подкрепя инвестиции за строителство, реконс-

трукция и/или рехабилитация на пътища, или ремонт, оборудване, обзавеждане на 

социална, спортна, културна, образователна инфраструктура. 

Допустими получатели: 

‐ Общини в селските райони за всички допустими дейности по мярката с изклю-

чение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализа-

ционната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломе-

рации с под 2 000 е.ж. в селските райони; 

‐ Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 

‐ Читалища за дейности свързани с културния живот; 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 
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Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи: 

- Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи об-

щински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях; 

- Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи 

и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за 

доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръ-

жения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските 

райони; 

- Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, пред-

назначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значе-

ние; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на соци-

ална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 

деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средс-

тва; 

- Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят об-

ществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 

инфраструктура; 

- Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване 

и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, 

вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите прос-

транства; 

- Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образова-

телна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

Финансови параметри за проектите: 

Минимална стойност на допустимите разходи е левовата равностойност на 10 000 

евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ: 

За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е 

налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на 

приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и 

ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в 

размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране 

на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат 

на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие - 70 тежест; 

до 500 жители – 20 тежест; 

от 501 до 2000 жители– 40 тежест; 

от 2001 до 5000 жители – 50 тежест; 

над 5 000 жители – 70 тежест. 

Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности-10 
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тежест; 

Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект-

10 тежест; 

Проекти за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

инфраструктура за социални услуги за деца-10 тежест. 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, ту-

ристическа инфраструктура 

Цели 

Разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните 

с него услуги.  

Подобряване на туристическата инфраструктурата . 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя инвестиции за изграждане, реконст-

рукция, ремонт, закупуване и/или обзавеждане на дребна по мащаби туристическа 

инфраструктура. 

Допустими получатели 

‐ Общини в селските райони; 

‐ Юридически лица с нестопанска цел. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

 

Допустими дейности и разходи 

допустими дейности: 

‐ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеж-

дане на туристически информационни центрове; 

‐ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеж-

дане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното при-

родно и културно наследство; 

‐ Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеж-

дане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; 

‐ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристи-

чески атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или истори-

ческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; 

‐ Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристи-

ческа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристичес-

ките места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пъ-

теки). 

Допустими разходи: 

‐ а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на 

недвижимо имущество; 

‐ б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обза-

веждане до пазарната цена на актива; 

‐ в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архи-

текти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно еколо-

гичната и икономическата устойчивост; 
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‐ г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на ком-

пютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски 

марки. 

‐ Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. 

„а“, „б“ и „г“. 

‐ Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими 

за подпомагане по мярката. 

‐ Разходи различни от посочените в т. „б“, свързани с договора за лизинг, напри-

мер марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни 

разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по мярката. 

Финансови параметри за проектите: 

Минимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

3 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ: 

За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на при-

ходи финансовата помощ за дейностите по мярката е в размер на 100% от общия 

размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи по-

тенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз ос-

нова на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите раз-

ходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен 

потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дей-

ности по проекта-60 тежест; 

до 500 жители-30 тежест; 

от 501 до 2000 жители– 40 тежест; 

от 2001 до 5000 жители – 50 тежест; 

над 5 000 жители – 60 тежест; 

Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности-20 

тежест; 

Проекти, осигуряващи подобряване на околната среда и постигащи екологичен 

ефект и въздействие-20 тежест. 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 7.6  „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановя-

ване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ 

Цели: 

Възстановяване и подобряване на културното и природно наследство; 

Запазване културната идентичност и традиции на територията на МИГ „Девня –

Аксаково“ . 

Обхват на мярката: 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите- възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструк-

ция на сгради с религиозно значение 

Допустими получатели: 

Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица, съг-

ласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по 

силата на чл. 10 от същия закон. 
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Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи: 

допустими дейности: 

‐ възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религи-

озно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване 

на прилежащите пространства 

(изм.. с Решение на ОС от 13.06.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) допустими 

разходи: 

1. възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с ре-

лигиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и 

подобряване на прилежащите пространства; 

2. закупуване на нови машини, оборудване и обзавеждане до пазарната им 

стойност, включително чрез финансов лизинг; 

3. придобиване на патентни и авторски права, лицензи, регистрация на тър-

говски марки, до пазарната им стойност; 

4. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инже-

нери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчи-

вост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди 

подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото из-

пълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на до-

пустимите разходи по проект, включени в т. 1, 2 и 3. 

Финансови параметри за проектите 

Минимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

3 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ 

(1) Финансовата помощ е в размер 100 % от общия размер на допустимите за фи-

нансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията 

не генерират нетни приходи. 

(2) Финансовата помощ е в размер на 75 % от общия размер на допустимите за 

финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвести-

цията ще генерират нетни приходи. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

Брой население в населените места, където ще се извършват допустимите дей-

ности по проекта-60 тежест; 

до 500 жители – 20 тежест; 

от 501 до 2000 жители– 40 тежест; 

от 2001 до 5000 жители – 50 тежест; 

над 5000 жители – 60 тежест; 

Проекти с включени инвестиции според културната и обществената значимост на 

обекта-20 тежест; 

Проекти с обекти с културна значимост -10 тежест; 

Проекти с обекти с обществена значимост – 10 тежест; 

Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности-20 
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тежест; 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 8.1  „Залесяване и поддръжка“ 

Цели 

Опазване на природните ресурси и подобряване на управлението им; 

Съхранение и увеличаване на почвеното плодородие, увеличаване лесистостта и 

възстановяване на горския потенциал на територията на МИГ „Девня –Аксаково“.  

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите- мярката подкрепа инвестиции свързани със залесяване и 

поддръжка на гори. 

Допустими получатели 

‐ Физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, соб-

ственици на земеделски и неземеделски земи; 

‐ Общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи; 

‐ Юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземе-

делски земи, в т.ч. и Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите, управ-

ляващи земеделски и неземеделски земи. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

 

Допустими дейности и разходи: 

- Почвоподготовка; 

- Закупуване на залесителен материал; 

- Транспорт и временно съхранение на залесителния материал; 

- Разходи за труд при залесяване; 

- Третиране на фиданките с необходимите предпазни и защитни материали (нап-

ример, заразяване с мицел или азот фиксираща бактерия, осъществено индивиду-

ално или чрез ограждане на залесената площ); 

- Ограждане на залесената територия (където това е необходимо); 

- Попълване (презасяване или презасаждане); 

- Годишна премия за хектар, която покрива разходите за пропуснатите земедел-

ски доходи и за поддръжка, включително ранни и късни прочиствания, и се изп-

лаща в продължение на максимален срок от 12 години от датата на предоставянето 

ѝ; 

- Превантивни действия срещу дивеч, пасящи животни, вредители и болести, за 

да се осигурят дългосрочни резултати и да се избегне проваляне на залесяването; 

- В случаи, когато поради тежки екологични или климатични условия, не може 

да се очаква чрез засаждането на дървесни видове да се създаде горска покривка, 

бенефициентът може  да създаде и поддържа покривка от храстова растителност, 

като осигурява същото равнище на грижи и опазване, каквото се прилага и за го-

рите; 

- Разходи за закупуване на земя, когато са пряко свързани с изпълнението на про-

екта и не надхвърлят 10 % от общите допустими разходи по проекта. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по 
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проекта, е левовата равностойност на 2 500 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ: 

Подпомагането по тази мярка е 100% от общите допустими разходи за създаване. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

Проекти върху терени на територията на община с ниска лесистост (от по-малко 

от 30% до по-малко от 60%, като се дава приоритет на по-ниският процент) – 40 

тежест; 

Проекти върху терени на територията на община, класифицирана с висок или сре-

ден риск на ерозия(като се дава приоритет на високия риск)- 20 тежест; 

Използваните за залесяване дървесни видове са местни видове и произходи-20 те-

жест; 

Проекти, създаващи работни места - 15 тежест; 

При равни други условия, ще се дава приоритет на по-голямата площ -5 тежест; 
 

ПРСР (ЕЗ-
ФРСР) 

Мярка 3.1.1  „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските админист-

ративни сгради“  

Цели 

Развитие на динамична жизнена среда; 

Подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за 

гражданите и бизнеса на територията на МИГ „Девня –Аксаково“ ; 

Мярката е в съответствие с целите и приоритетите на Регламент (EC) № 1305/2013, 

а именно цел в) постигане на балансирано териториално развитие на икономиките 

и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на за-

етост от чл. 4 Регламент (EC) № 1305/2013 и  с Приоритет 6 „Насърчаване на со-

циалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в 

селските райони, с акцент върху следната област: подобряване на достъпа до ин-

формационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството им 

в селските райони., посочен в  чл. 5 на Регламент (EC) № 1305/2013. 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите- мярката подкрепя инвестиции за структурно комуника-

ционно окабеляване на административните сгради и създаване на условия за пре-

доставяне на общински електронни административни услуги; 

Допустими получатели 

Община Аксаково, община Девня. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи 

- Проектиране на структурна кабелна система; 

- Закупуване на необходимото оборудване и материали за структурно комуника-

ционното окабеляване на сградите; 

- Изграждане на пасивната инфраструктура (полагане кабелните трасета, монти-

ране на крайните точки (розетки, контакти, панели и т.н), подвеждане кабелите 

към опорната точка, аранжиране комуникационните шкафове); 
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- Изграждане на активна (комуникатори, маршрутизатори, сървъри, безжична 

мрежа) инфраструктура; 

- Оборудване на сървърни помещения;  

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи, за които се кандидатства по 

проекта, е левовата равностойност на 20 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ 

Подпомагането по тази мярка, е 100% от общите допустими разходи за създаване. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги в резултат 

на изпълнение на проекта и обхвата на териториално въздействие-70 тежест; 

до 5000 жители– 40 тежест; 

от 5001 до 10 000 жители – 60 тежест; 

над 10 000 жители – 70 тежест; 

Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект-

30 тежест; 
 

ОПОС 

(ЕФРР) 
 не са предвидени мерки 

ОПНОИР 

(ЕФСФ) 
 не са предвидени мерки 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

 Мярка 3.2.1  „Въвеждане на междусекторни услуги в общността “ 

Цели 

Подобряване достъпа до социални услуги за различни уязвими групи, социално 

изолирани или в риск от социална изолация;  

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

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

рани мерки за социално включване. 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен прио-

ритет 2 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните въз-

можности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” на Приори-

тетна ос 2 “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 

ОП „РЧР“ . Дейностите, насочени към ранното детско развитие, подпомагане на 

семействата с деца от уязвимите групи и предоставяне на качествена грижа за 

деца, включително за такива с увреждания чрез интегрирани комплексни услуги, 

услуги по превенция и целенасочени дейности във връзка с улесняване достъпа до 

заетост на родители, полагащи грижи за деца вкъщи. 

Целеви групи: Хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. с 

увреждания; деца и възрастни в риск; служители на доставчици на социални и 

здравни услуги. 

(изм. и доп. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) До-

пустими получатели: 
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Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически ус-

луги на пазара на труда; обучителни организации; доставчици на социални услуги; 

доставчици на здравни услуги, регистрирани поделения на вероизповеданията; об-

щини работодатели. 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи 

допустими дейности: 

‐ Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с уврежда-

ния), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставя-

нето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни 

услуги в общността или в семейна среда; 

‐ Реализация на интегрирани подходи за насърчаване участието на пазара на 

труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства; 

‐ Подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания и други уязвими 

групи чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи 

услуги, вкл. в общността; 

‐ Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез 

целеви действия, насочени към уязвими групи; 

‐ Местни социални дейности за социално включване. 

допустими разходи (изм. с Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-

185/20.09.2018 г.): 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание 

само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 189 

ОТ 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разхо-

дите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, за програмен период 2014 – 2020г. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата рав-

ностойност на  40 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ: 

100 % от общите допустими разходи 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 

Според Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложения, 

одобрена от Комитета по наблюдение на ОП „РЧР“ 

Специфични за територията допълнителни критерии за оценка на проектите и тях-

ната тежест 

- Проекти, създаващи работни места –20 тежест; 

- Проекти, предвиждащи устойчиво предоставяне на услугата за минимум 6 

месеца след приключване на проекта – 20 тежест; 

- Проекти, въвеждащи иновативни услуги – 10 тежест. 
 

ОПРЧР 

(ЕСФ) 

Мярка 3.2.2  „Инвестиции в образование и заетост“ 

(изм. с Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) Цели: 
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Увеличаване броя на безработните младежи извън образование или обучение на 

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

вършили обучение или са включени в заетост.  

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен прио-

ритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в час-

тност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, 

включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите 

хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за 

младежта” на Приоритетна ос 1“ Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” на ОП „РЧР“ . 

Интервенциите са насочени към решаването на проблемите на пазара на труда за 

тези младежи, за които ниското образование, а и свъранзата с това липса на про-

фесионална квалификация и умения, са сред основните причини за невъзмож-

ността да намерят работа. 

Целеви групи: търсещи работа безработни младежи на възраст от 15 до 29 г. вкл. 

с основна или по-ниска образователна степен; 

Допустими получатели: 

Работодатели /МСП/; Община Аксаково, община Девня; НПО 

Задължително изискване е кандидатите да отговарят на разпоредбите на чл.18 от 

Наредба 22/2015 г. 

Допустими дейности и разходи 

допустими дейности 

‐ Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организация на тру-

дови борси и други подкрепящи услуги за заетост; 

‐ Дейности за активиране на икономически неактивни младежи, които не са в об-

разование или обучение, за включването им на пазара на труда, в т.ч. информаци-

онни 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 - мотиваци-

онни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация, обуче-

ние за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности, обучения по 

предприемачество; 

‐ Осигуряване на възможност за заетост, в т.ч. обучение по време на работа (чи-

ракуване) и стажуване, след регистрация като безработно лице; 

‐ Предоставяне на стимули за насърчаване на географската мобилност с цел ра-

бота; 

‐ 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. 

Допустими разходи /изм. Решение ОС от 19.01.2018/: 



36 

 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание 

само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 189 

ОТ 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разхо-

дите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, за програмен период 2014 – 2020г. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата рав-

ностойност на 50 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ 

до 100 % от общите допустими разходи 

По мярката се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по 

смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. от-

носно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Ев-

ропейския съюз (ДФЕС) към помощта de minimis, публикуван в Официален вест-

ник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

1.Според Методология за техническа и финансова оценка на проектни предложе-

ния, одобрена от Комитета по наблюдение на ОП „РЧР“. 

2.Специфични за територията допълнителни критерии за оценка на проектите и 

тяхната тежест: 

- Проекти, създаващи работни места –20 тежест; 

- Проекти, предвиждащи устойчива заетост за минимум 6 месеца след прик-

лючване на проекта – 20 тежест; 

- Проекти, предвиждащи придобиването на професионална квалификация от 

лицата от целевите групи – 10 тежест. 
 

ОПИК 

Мярка 1.1.1  „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“  

Цели: 

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

Повишаване на иновационната дейност в предприятията. 

Обхват на мярката: 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен прио-

ритет 1.1: "Технологично развитие и иновации" на Приоритетна ос 1: „Техноло-

гично развитие и иновации“, в частност тези, които подкрепят иновации в предп-

риятията, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес мо-

дели, се свързва с инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за 

разработване и внедряване на иновации в предприятията. 

Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности свързани с внедряването 

или разработката на иновации, попадащи в тематичните области  на Иновацион-

ната стратегия за интелигентна специализация, а именно: 

ИКТ и информатика:  

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;  

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с 
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другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо 

наследство, развлекателни и образователни игри, „инбедид“ софтуер;  

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;  

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;  

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;  

− езикови технологии;  

− уеб, хибридни и "native" приложения, уеб базирани приложения за създаване и 

експлоатиране на нови услуги и продукти;  

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани ус-

луги 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 индустри-

ални машини, уреди и системи;  

− системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение 

в производството;  

− вграждане на ВЕИ в роботизирани системи с изкуствен интелект;  

− 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 гра-

дове“;  

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спес-

тяване 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 произ-

водства 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, „косми-

чески“ храни);  

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и ден-

тална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена ве-

рига;  

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарс-

твени форми и средства;  
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− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализа-

ция (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, ар-

хивно 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 ал-

тернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически 

възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).  

(изм. и доп. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) До-

пустими получатели: 

Предприятия, разработващи/внедряващи иновации, вкл. и съществуващи предп-

риятия  

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да полу-

чат безвъзмездна финансова помощ в случай че не са микропредприятия, 

по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които 

имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и от 

предприятия , които не са допустими съгласно координацията на ОПИК с 

други програми.  

‐ Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или За-

кона за кооперациите. 

‐ Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно пред-

приятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да полу-

чат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранител-

ните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвести-

ционни фондове. 

‐ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да полу-

чат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими канди-
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дати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финан-

сирани със средства на ЕС. 

Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и ад-

рес на управление на територията на действие на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъ-

ществяват дейностите по проекта на територията на действие на Местната иници-

ативна група. 

(изм. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) Допустими 

дейности и разходи: 

допустими дейности: 

‐ Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производс-

твото 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 внед-

ряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес. 

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Консултиране, под-

помагане и обучение в областта на трансфера на знания; консултиране, подпома-

гане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на не-

материални активи; консултиране, подпомагане и обучение в областта на използ-

ването на стандарти и на правилата, които ги уреждат, 

Допустими разходи: 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание 

само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 189 

ОТ 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разхо-

дите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, за програмен период 2014 – 2020г. 

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи 

дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по 

проекта; 

2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл. разходи за 

разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта. 

3) Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Раз-

ходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания; 

разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, 

защитата и експлоатацията на нематериални активи и др. разходи определени в 

насоките за кандидатстване по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в 

предприятията“ 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата рав-

ностойност на  55 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ до 90% 

По мярката се прилагат правилата за: 

минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. от-носно прилагането на членове 
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107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към по-

мощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

Иновативност и пазарна приложимост на подкрепяната иновация-50 тежест; 

Иновативен капацитет и финансова стабилност на кандидата-20 тежест; 

Конкурентоспособност на предприятието в резултат на изпълнението на проекта 

(прогнозни данни)-10 тежест; 

Реалистичност на разходите по проекта-10 тежест; 

Брой създадени работни места-10 тежест. 
 

ОПИК Мярка 1.1.2  „Подкрепа на предприемачеството“  

Цели: 

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

Подобряване нивото на оцеляване на МСП, включително чрез насърчаване на 

предприемачеството; 

Обхват на мярката: 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен прио-

ритет 2.1: " Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството" на Прио-

ритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП „ в частност тези, 

които допринасят повишаване на предприемаческата активност за икономически 

растеж. 

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 производс-

тва:  

С20 „Производство на химични продукти“  

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“  

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

ние“  

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 из-

даване на музика“  

J60 „Радио- и телевизионна дейност“  

J61 „Далекосъобщения“  

J62 „Дейности в областта на информационните технологии“  

J63 „Информационни услуги“  

М72 „Научноизследователска и развойна дейност“ 
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Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производс-

тва: 

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 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“ 

(изм. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) Допустими 

получатели: 

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. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че не  са микропредпри-

ятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски ра-

йон и от предприятия, които не са допустими съгласно координацията на 

ОПИК с други програми.  

‐ Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или 

Закона за кооперациите. 

‐ Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно 

предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забрани-

телните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 де-

кември 2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и 

на Съвета, Закона за управление на средствата от Европейските струк-

турни и инвестиционни фондове. 

‐ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да по-
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лучат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кан-

дидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, фи-

нансирани със средства на ЕС. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че  са с код на основната 

икономическа дейност по класификация на икономическите дейности / 

КИД-2008/ в една от посечените групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност.  

Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и ад-

рес на управление на територията на действие на МИГ „Девня – Аксаково“ и осъ-

ществяват дейностите по проекта на територията на действие на Местната иници-

ативна група. 

(изм. с Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.)Допустими 

дейности и разходи: 

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 здравеопаз-

ване, в т.ч. социално предприемачество 

допустими разходи: 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание 

само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС № 189 

от 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разхо-

дите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, за програмен период 2014 – 2020г. 

Финансови параметри за проектите 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата рав-

ностойност на  25 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ до 90 %; 

По мярката се прилагат правилата за: 

минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. от-носно прилагането на членове 

107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към по-

мощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

В съответствие с националното законодателство и вътрешните правила на Управ-

ляващия орган на ОПИК; 

Проекти в областите на Информационна стратегия за интелигентна специализа-

ция /ИСИС/ са с приоритет 

Проект създаващ работни места получава- 10 тежест; 
 

ОПИК Мярка 1.1.3 „Капацитет за растеж на МСП“  

Цели 

Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 
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Повишаване на производителността и експортния потенциал МСП на територи-

ята на МИГ. 

Обхват на мярката 

Географски обхват- цялата територия на МИГ “Девня-Аксаково“; 

Обхват на инвестициите-Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен прио-

ритет 2.2: " „Капацитет за растеж на МСП” на Приоритетна ос 2: „Предприема-

чество и капацитет за растеж на МСП „ в частност тези, които подкрепят растежа  

на предприятия чрез насърчаване на използването на информационни и комуни-

кационни технологии и услуги. 

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 производс-

тва:  
С20 „Производство на химични продукти“  

C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“  

C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и 

оптични продукти“  

С27 „Производство на електрически съоръжения“  

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

ние“  

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 из-

даване 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 производс-

тва: 

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 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“ 
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(изм. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) Допус-

тими получатели: 

МСП според НСНМСП /Национална стратегия за насърчаване на малки и средни 

предприятия/, а именно малките и средните предприятия в секторите на добив-

ната промишленост, преработвателната промишленост и услугите (нефинансо-

вите предприятия в секторите от В до М според Класификатора на икономичес-

ките дейности - КИД - 2008). Статусът на предприятията като микропредприятия, 

малки или средни предприятия се определя в съответствие с чл. 3 и чл. 4 от Закона 

за малките и средните предприятия. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че не  са микропредприя-

тия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, 

които имат седалище или клон със седалище на територията на селски ра-

йон и от предприятия , които не са допустими съгласно координацията на 

ОПИК с други програми.  

‐ Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или За-

кона за кооперациите. 

‐ Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно 

предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че не попадат в забранител-

ните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 

2013 г., Регламент (ЕС) № 1301/2013 на европейския парламент и на Съвета, 

Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвести-

ционни фондове. 

‐ Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кан-

дидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, фи-

нансирани със средства на ЕС. 

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че  са с код на основната 

икономическа дейност по класификация на икономическите дейности / 

КИД-2008/ в една от посечените групи сектори на икономическа дейност 

съгласно тяхната технологична интензивност.  

‐ Кандидатите могат да участват в процедура за подбор на проекти и да по-

лучат безвъзмездна финансова помощ в случай че са съществуващи МСП 

според НСНМСП. 

 

Задължително изискване е кандидатите да имат постоянен адрес, седалище и ад-

рес на управление на територията на действие на МИГ „Девня- Аксаково“ и осъ-

ществяват дейностите по проекта на територията на действие на Местната ини-

циативна група. 

(доп. с. Решение на ОС от 19.01.2018г. и ДС №РД 50-185/20.09.2018 г.) Допус-

тими дейности и разходи: 

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 въз-

можности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и 

технологии ще включва мерки за повишаване на производителността, ефектив-

ното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, 

природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси чрез 
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инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на во-

дещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, разширяване на 

производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съ-

ществуващите продукти и услуги и диверсификация на дейността чрез разнооб-

разяване 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 приложе-

ния, включително „виртуализирани―, „облачни―, „мобилни―: за управление на 

бизнеса, включително такива за интеграция на различни звена и локации на да-

дено 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. 

Допустими разходи: 

При отпускане на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат взети под внимание 

само “допустимите разходи”. Те се определят на база изискванията на ПМС                            

№189 ОТ 28 юли 2016г. за определяне на национални правила за допустимост на 

разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвес-

тиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020г. 

Финансови параметри за проектите: 

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата 

равностойност на  25 000 евро. 

Максимална стойност на общите допустими разходи е левовата равностойност на 

200 000 евро. 

Интензитет и размер на финансовата помощ до 90% 

По мярката се прилагат правилата за: 

минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 

1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. от-носно прилагането на членове 

107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) към по-

мощта de minimis, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г. 

Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест: 

В съответствие с националното законодателство и вътрешните правила на Управ-

ляващия орган на ОПИК; 

Проекти в областите на Информационна стратегия за интелигентна специализа-

ция /ИСИС/ са с приоритет; 

Проект създаващ работни места получава- 10 тежест; 
 

ПМДР 

(ЕФМДР) 
не са предвидени мерки 

6. Финансов план: 

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

(не повече от 2 страници) 

Код на мярката Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

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

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 453000.00 7 
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4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

300000.00 5 

6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности 750000.00 12 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширя-

ването на всички видове малка по мащаби инфраструк-

тура 

780000.00 12 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

170000.00 3 

7.6 

Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възс-

тановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на селата 

100000.00 3 

8.1 Залесяване и поддръжка 70000.00 1 

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

Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)  

 0 

 не приложимо 
 0 

 
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента (финанси-

рани от ЕЗФРСР) 

 0 

3.1.1 
Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските адми-

нистративните сгради 

310000.00 5 

 Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР) 
 0 

 не приложимо 
 0 

 Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕСФ)  
 0 

 не приложимо 
 0 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 
 0 

3.2.1 Въвеждане на междусекторни услуги в общността 480000.00 7 

3.2.2 Инвестиции в образование и заетост 1000000.00 16 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)  
 0 

1.1.1 Подкрепа за иновации в предприятията 800000.00 12 

1.1.2 Подкрепа на предприемачеството 350000.00 5 

1.1.3 Капацитет за растеж на МСП 800000.00 12 

 Мерки, финансирани от ПМДР (ЕФМДР) 
  

 не приложимо 
  

  ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 
6363000.00 100 % 

   

  

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общ-

ностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи 

от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 

19.4) 

977 728   25 % 

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: 

(не повече от 2 страници) 

Бюджетното разпределение на средствата по мерки, приоритет и  програми е съобразено основно: 

(1) с визията за развитие на територията, от страна на местната общност и (2) с инвестиционните 



47 

 

намерения, проектната готовност и финансовата възможност на потенциалните бенефициенти да 

кандидатстват с проекти към СМР. 

Мерки, финансирани чрез ПРСР: 

От проведените анализи и дискусии става ясно, че голяма нужда от инвестиции, а също и проек-

тна готовност имат земеделските производители. Те изпитват потребност от инвестиции в земе-

делието, но също така от подкрепа на неземеделски дейности. Микро-  предприятия проявиха 

интерес за инвестиции в неземеделския сектор. Голяма част от тях имат проектна идея, но изпит-

ват необходимост от подкрепа при разработката й, а на по-късен етап от управление на проекта. 

Ето защо основния финансов ресурс е отделен за мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземе-

делски дейности“ в размер на 750 000 лв. и мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 

453 000 лв., мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ -  

200 000 лв. 

Проектната готовност на общините, юридическите лица с нестопанска цел в областта на култу-

рата и спорта за инвестиции в публична инфраструктура, както и самия вид инвестиции обикно-

вено свързан със строително ремонтни дейности налагат заделянето на по-голям финансов ресурс 

в мерки 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфор-

мация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“- 170 000 лв., 7.6 „Проучвания и инвести-

ции, свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и природно наслед-

ство“- 100 000 лв.,, 7.2 „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ –780 000 лв. 

Предвид размера на инвестициите и специфичните бенефициенти /общини и собственици на 

гори, на територията на МИГ-а са отново общините/ най- малко ресурс е заделен за мярка 8.1 

„Залесяване и поддръжка“- 70 000 лв. и 3.1.1 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в общинските 

административни сгради“- 310 000 лв. 

Следващата графика показва процентно разпределения финансов ресурс по мерки финансирани 

от ПРСР. 

 
Мерки, финансирани чрез ОПИК: 

Предвид броя и проектната готовност на бенефициентите по ОПИК, както и специфичните усло-

вия на инвестиционните приоритетите на ОПИК, по-голям ресурс е заделен за мярка 1.1.3 „Капа-

цитет за растеж на МСП“ – 800000 лв. и мярка 1.1.1 „Предприемачество и капацитет за растеж“ 

/ПО2 на ОПИК/ в размер на 800 000 лв.  и представляващи 82 % от финансовия ресурс , финан-

сиран от ОПИК. 

15%

10%

26%
27%

6%
3%

2%

11%

Мерки, финансирани от ЕЗФРСР

мярка 4.1 мярка 4.2 мярка 6.4 мярка 7.2

мярка 7.5 мярка 7.6 мярка 8.1 мярка 3.1.1
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Мерки, финансирани чрез ОП “РЧР“: 

В стратегията са предвидени две мерки за финансиране от ОП“РЧР“ мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в общността“ с бенефициент общини и мярка 3.2.2 „Инвестиции в обра-

зование, и заетост“ с бенефициенти общини, микро-, малки и средни предприятия, ЮЛСНЦ. 

Предвид интереса, проявен на информационните срещи от бенефициентите по-голям финансов 

ресурс е заделен за мярка 3.2.2 в размер на 1000000 лв. и представлява 68% от финансовия ресурс, 

осигурен чрез ОП“РЧР“. 

На следващата графика е посочено разпределението на бюджета на стратегията по оперативни 

програми в проценти. 

 
 

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: 

(не повече от 4 страници) 

Стратегическа 

цел 

Постигане устойчиво развитие на района и подобряване на качеството на 

живот чрез активизиране на собствения потенциал. 

Приоритет 1 Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възмож-

ностите за създаване на местен бизнес. 

Специфична 

цели 

Специфична цел 1.1: Развитие и 

стимулиране на предприемачес-

тво и устойчив бизнес 

Действия 

-  Повишаване на инвестициите в незе-

меделските сектори и развитие на пред-

приемачеството  на територията на МИГ 

/Мярка 6.4/ 

-  Повишаване на иновационната дей-

ност 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 терито-

рията на МИГ /Мярка 1.1.3/ 

Действия 
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Специфична цел 1.2: Модернизи-

ране на земеделските стопанства 

и насърчаване развитието на про-

дукти от местен характер 

- Повишаване конкурентоспособ-

ността на земеделието на територията 

на МИГ/Мярка 4.1/; 

- Подобряване на цялостната дейност, 

икономическата ефективност и конку-

рентоспособността на предприятия от 

хранително-преработвателната про-

мишленост на територията на МИГ  

/Мярка 4.2/ 

Приоритет 2  Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на окол-

ната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност 

Специфична 

цели 

Специфична цел 2.1: Разнообра-

зяване възможностите за заетост 

чрез развитие на туризма и свър-

заните с него услуги 

Действия 

Подобряване на туристическата инфрас-

труктурата /Мярка 7.5/ 

Специфична цел 2.2: Възстановя-

ване и подобряване на култур-

ното и природно наследство 

Действия 

Запазване духовния живот, културната 

идентичност и традиции на територията 

на МИГ /Мярка 7.6/ 

Специфична цел 2.3: Опазване на 

природните ресурси и подобря-

ване на управлението им. 

Действия 

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 по-

добряване жизнената и бизнес средата 

Специфична 

цели 

Специфична цел 3.1: Развитие на 

динамична жизнена среда 

Действия 

- Подобряване на техническата , соци-

ална, спортната, културната и образова-

телна инфраструктура на територията 

на МИГ/мярка7.2/ 

- Подобряване на ИКТ инфраструкту-

рата за въвеждане на електронни услуги 

за гражданите и бизнеса /мярка 3.1.1/ 

Специфична цел 3.2: Подобря-

ване на образователното рав-

нище, достъпа до социални ус-

луги на различните уязвими 

групи, социално изолирани или в 

риск от социална изолация. 

Действия 

-Увеличаване на броя на членове на се-

мейства с деца /включително с уврежда-

ния/, които са започнали да търсят ра-

бота или са в заетост, след предоставени 

интегрирани мерки за социално включ-

ване /Мярка 3.2.1/ 

- Увеличаване броя на безработните мла-

дежи 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 /Мярка 3.2.2/ 
 

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета 

на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба от-

носно оценката: 

(не повече от 12 страници) 
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8.1. Организационна структура на МИГ: 

- организационна структура/схема.  

  

8.2. Управление на МИГ: 

- органи за управление и контрол; 

 

 Общото събрание е колективен върховен орган, в който 

вземат участие всички членове на сдружението. Общото 

събрание при осъществяване на правомощията си взема 

решения по въпроси изрично предвидени в устава. 

Общо събрание на МИГ 

99 учредители

Управителен съвет

9 члена

Екип на МИГ:

Изпълнителен директор;

Експерт по прилагане на СМР;

Счетоводител;

Бенефициенти /публични и 
частни/

Комисия за избор на проекти:

членове на УС;

външни експерти

външни експерти
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Членските права и задължения са непрехвърлими и не 

преминават върху други лица в случай на смърт или 

прекратяване на членството. Упражняването на членски 

права може да бъде предоставено на друг чрез 

упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на 

подписа. 

Управителен съвет и председател на Управителния 

съвет: МИГ „Аксаково-Девня“ се управлява от 

Управителен съвет,  и се  представлява от неговия 

Председател. Членовете на Управителния съвет се избират 

от Общото събрание за срок от 5 (пет) години. 

Управителният съвет е в състав от 9 (девет) члена, които 

са членове на сдружението. Член на Управителния съвет 

може да бъде и юридическо лице – член на сдружението, 

като на заседанията на Съвета, то се представлява от своя 

законен представител или изрично упълномощено 

физическо лице. 

- описание на позициите и изисквани-

ята към изпълнителния директор и 

персонала. 

 

Изпълнителен директор на пълен работен ден (коорди-

ниращи и ръководни функции);  

Изисквания: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „ба-

калавър“; 

2. професионален стаж най-малко 5 години; 

3. управленски опит най-малко две години; 

4. опит в реализиране на проект, програма или стратегия 

със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или 

от други международни донори; 

Експертът по прилагане на стратегията на пълен рабо-

тен ден с функции по информиране, подпомагане и мони-

торинг на проекти, участие в комисии по избор и контрол 

и др. 

Изисквания: 

1. завършено висше образование, най-малко степен „бака-

лавър“; 

2.професионален стаж най-малко две години. 

Счетоводител на пълен работен ден (счетоводство, фи-

нансови консултации и финансов контрол подпомагащи, 

координиращи функции) да отговаря на изисквания на 

чл.18 от Закона за счетоводството.  

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: 

МИГ „Девня –Аксаково“ е създаден през 2010 г. и през програмния период 2007-2013 г. реализира 

Стратегия за местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони, чрез 

договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-148/13.10.2011 г. на стойност 3 059 993,82 

лева. Отворени са осем покани за набиране на проектни предложения, като са подадени общо 37 

предложения. Сдружението е одобрило 26 от тях , които са финансирани от Разплащателната 
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агенция- Държавен фонд земеделие. Стойността на сключените договори е 2 994 691,85 лева. Из-

пълнението на Стратегията по отношение стойността на сключените договори спрямо стойността 

на заложените в стратегията финансови средства е 97,87%. Най-голяма част от реализираните 

средства са в мерки насочени към подобряван качеството на живот. Най-голям брой бенефици-

енти има в реализирането на мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро предприя-

тия“, като стойността на сключените договори по тази мярка е в размер на 1 163 549, лв.  Консул-

тирани са 848 души представители на местния бизнес, неправителствения сектор и общините. 

Освен реализацията на дейности свързани с подкрепа на бенефициентите и одобрението на про-

ектите, екипа на МИГ работи активно за повишаване на обществената активност. Реализирани са 

21 обучения, чрез които е повишен капацитета на 292 участника, представители на органите на 

управление на МИГ, екипа по управление на МИГ, местни лидери. С цел успешна реализация на 

стратегията са извършени 7 проучвания на територията с различна насоченост. 

Община Аксаково и община Девня са водещи партньори в МИГ, които притежават капацитет и 

доказан опит в управлението на проекти. За периода 2007-2014 г. община Девня е реализирала 14 

проекта финансирани от европейските структурни фондове  /ОП “Околна среда“ -1, ОП „“Адми-

нистративен капацитет – 5 бр., ОП“РЧР“ – 4 бр., ОП “Регионално развитие“ -2 бр., ПРСР – 2 бр./. 

Най-много проекти са реализирани по ОП „Административен капацитет“. Проект с най- голям 

финансов ресурс е „Разширение и модернизация на пречиствателна станция за отпадни води-гр. 

Девня на стойност 24 559 863 лева по ОПОС. Общината има опит в управлението на проекти по 

ПРСР чрез реализирания проект за „Доизграждане на битова канализация в с. Кипра“  на стойност 

3 103 942 лева. 

Община Аксаково за периода 2007-2014 г. има реализирани 23 проекта финансирани от европейс-

ките структурни фондове  /ОП “Околна среда“ – 4 бр. , ОП „“Административен капацитет – 6 бр., 

ОП“РЧР“ – 4 бр., ОП “Регионално развитие“ -6 бр., ПРСР – 3 бр./. Общата стойност на проектите 

е над 52 357 571 лева. Най-много проекти са реализирани по ОП “Регионално развитие“ и ОП 

“Административен капацитет“ , но най-голям финансов ресурс е усвоен чрез проект "Изграждане 

на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна / Аксаково /” на стойност 

34 418 964,36 лв. по ОПОС. Община Аксаково е бенефициент по ПРСР чрез МИГ „Девня –Акса-

ково“ по 6 проекта на стойност  707 147 лева и чрез проект "Подобряване на водоснабдителната 

мрежа в с. Кичево, община Аксаково" на стойност 1 351 166,00 лв. 

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: 

Цялостният мониторинг по Стратегията ще се осъществява въз основа на индикаторите и мони-

торинговите доклади, проследяващи изпълнението на проектите от бенефициентите в админист-

ративен и финансов аспект.  

Предвижда се осъществяване на мониторинг на няколко нива:  

1. Мониторинг на цялостното изпълнение на стратегията. Всяка година в срок до 31 януари 

МИГ подава в УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обобщен годишен доклад за извършените дейности, 

свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната кален-

дарна година, по образец, утвърден със заповед от министъра на земеделието и храните или оп-

равомощено от него лице съгласно чл.16 от Наредба №1/ 22 януари 2016 г.за прилагане на мярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“. 

Отговорен за изготвянето на годишния доклад е Изпълнителния директор на МИГ. Докладът от-

чита и включва оценка на изпълнението, напредъка по стратегията, аргументира необходимостта 

от промяна в стратегията. В доклада се включва отчитане индикаторите за изпълнение и изпъл-
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нението по приоритети. В края на периода на реализиране на Стратегията се предвижда провеж-

дане на проучване и анализ на територията, който ще позволи да се регистрира с точност постиг-

натият напредък и развитие, които се дължат на изпълнението на СМР, да се сравнят показате-

лите. Този анализ ще включва проследяване на напредъка, въз основа на ключови индикатори. В 

резултат на анализа следва да се изготви и последваща оценка на изпълнението на стратегията, 

съгласно чл.62 т. 20 от Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на мярка 19.2 „Прилагане на опера-

ции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“. 

2. Мониторинг на изпълнението на проекти от бенефициенти по стратегията. 

Мониторингът е текущ и последващ, като текущият е в процеса на изпълнение на проекта от бе-

нефициента, а последващият е след приключване на проектните дейности. Предвижда се мони-

торингът да се осъществява от експерта по прилагане на стратегията за местно развитие на всеки 

три месеца, ако е текущ и в срок от 1 месец след приключване на дейностите ако е последващ. 

Мониторингът се осъществява, чрез посещения на място и разглеждане на финансово-счетоводна 

документация въз основа, на които експертът по прилагане на СМР изготвя доклад, съдържащ:  

1. Мониторинг на влаганите ресурси- оценка на средствата, които към момента са инвестирани за 

изпълнение на одобрения проект и какъв процент представляват от средствата предвидени в стра-

тегията по съответната мярка.  

2. Мониторинг на изпълнението- доколко се изпълняват планираните дейности в определението 

срокове и съгласно определените в Стратегията процедури.  

3. Мониторинг на резултатите- какви са непосредствените и/или крайни резултати от реализира-

ните от бенефициента дейности и по какъв начин те допринасят за постигане целите на Страте-

гията.  

3. Външен мониторинг - в края на всяка година се извършва външен мониторинг от експерти. 

Външният мониторинг цели подпомагане изготвянето на годишният доклад за изпълнение на 

стратегията. Този мониторинг акцентира върху: интереса на бенефициентите към конкретните 

мерки, разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълне-

нието на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, 

предлагането на адекватни промени, както и установяването на действителния напредък в прила-

гането на СМР. Външният мониторинг цели също така да се установят независимостта, откри-

тостта и обективността при разпределянето на финансовите средства по СМР и подпомагане на 

конкретни бенефициенти и обвързаността им с целите на Стратегията. Този мониторинг цели да 

се установи съответствието между поставените в СМР цели и ефективното усвояване на финан-

совите средства. Ако се установи неизпълнение, то следва да се приложи процес по актуализиране 

на СМР. 

9. Индикатори за мониторинг и оценка: 

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни 

места: 

(не повече от 1 страница) 

ИНДИКАТОРИ за изпълнение на  СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на инфор-

мация 

Брой стопанства, получаващи подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой земеделски стопанства, получаващи 

подкрепа за инвестиции  за преработка и 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 
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търговия на селскостопански продукти 

Брой бенефициери (стопанства), получа-

ващи подкрепа за инвестиции в неселскос-

топански дейности в селските райони 

Брой 7 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура  

Брой 1500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби инфраст-

руктура, включително инвестиции в енер-

гия от възобновяеми източници и спестя-

ване на енергия  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в инфраструктура за отдих/ту-

ризъм  

Брой 2 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура 

Брой 10 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

проучвания/инвестиции, свързани с при-

родното и културното наследство на се-

лата, в т.ч. обекти с висока природна стой-

ност  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура  

Брой 10 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Площ (хектар), която ще бъде залесена (ус-

тановяване ) 

хектар 166 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Неактивни и безработни участници, които 

са започнали да търсят работа или имат ра-

бота, включително като самостоятелно за-

ети лица, след осигурена грижа за дете 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи соци-

ални и здравни услуги 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта по-

лучават квалификация 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта 

имат работа, включително като самостоя-

телно заети лица 

Брой 40 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Безработни участници от ромски произход 

на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при на-

пускане на проекта имат работа, включи-

телно като самостоятелно заети лица 

Брой 20 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 
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Брой предприятия, подпомогнати да въве-

дат нови за фирмата продукти 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой предприятия, подпомогнати да въве-

дат нови за пазара продукти 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой на предприятията, получаващи подк-

репа 

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Нови предприятия, съществуващи две го-

дини след създаването си 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой подпомогнати нови предприятия Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 128 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 3 854 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 3 218 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 
 

9.2. Индикатори по мерки: 

(не повече от 1 страница за индикатори по мярка) 

 Заложените индикатори са „изходни индикатори“ и отчитат резултатите от изпълнението на 

мярката. 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на инфор-

мация 

Брой стопанства, получаващи подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 8 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 450 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 225 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Брой бенефициери, получаващи подкрепа 

за инвестиции  за преработка и търговия на 

селскостопански продукти 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 2 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 204 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 102 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 
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Брой бенефициери (стопанства), получа-

ващи подкрепа за инвестиции в неселскос-

топански дейности в селските райони 

Брой 7 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 21 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 128 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 383 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура  

Брой 1500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби инфраст-

руктура, включително инвестиции в енер-

гия от възобновяеми източници и спестя-

ване на енергия  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 8 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 398 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 398 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

инвестиции в инфраструктура за отдих/ту-

ризъм  

Брой 2 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура 

Брой 10 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 86 500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 86 500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Брой операции, получаващи подкрепа за 

проучвания/инвестиции, свързани с при-

родното и културното наследство на се-

лата, в т.ч. обекти с висока природна стой-

ност  

Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой жители, които се ползват от подоб-

рени услуги/инфраструктура  

Брой 10 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 86 500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 
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Общо публични разходи в евро евро 86 500 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Площ (хектар), която ще бъде залесена (ус-

тановяване ) 

хектар 166 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 30 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 51 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 51 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.1.1 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 198 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 198 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.2.1 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Неактивни и безработни участници, които 

са започнали да търсят работа или имат ра-

бота, включително като самостоятелно за-

ети лица, след осигурена грижа за дете 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Деца, вкл. с увреждания, получаващи соци-

ални и здравни услуги 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 7 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 204 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 204 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 3.2.2 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта по-

лучават квалификация 

Брой 50 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

вкл., с основна или по-ниска образователна 

степен, които при напускане на проекта 

имат работа, включително като самостоя-

телно заети лица 

Брой 40 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Безработни участници от ромски произход 

на възраст до 29 г. вкл., с основна или по-

ниска образователна степен, които при на-

пускане на проекта имат работа, включи-

телно като самостоятелно заети лица 

Брой 20 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 
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Брой създадени работни места Брой 40 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 510 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 510 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.1 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Брой предприятия, подпомогнати да въве-

дат нови за фирмата продукти 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой предприятия, подпомогнати да въве-

дат нови за пазара продукти 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой на предприятията, получаващи подк-

репа 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 5 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 340 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 204 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.2 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

информация 

Нови предприятия, съществуващи две го-

дини след създаването си 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой подпомогнати нови предприятия Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой на предприятията, получаващи подк-

репа 

Брой 1 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 2 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 170 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 102 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.3 ОТ СМР 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на инфор-

мация 

Брой на предприятията, получаващи подк-

репа 

Брой 2 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Брой създадени работни места Брой 4 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо инвестиции в евро (публични + час-

тни) 

евро 1 100 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

Общо публични разходи в евро евро 688 000 Годишни отчети за из-

пълнението на СМР 

 

 

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: 
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(не повече от 2 страници) 

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: 

- прилагане на принципа на равен-

ство между половете; 

 Равнопоставеността на половете e залегнало във всички 

мерки от стратегията за местно развитие на МИГ „Девня-Ак-

саково“. При осъществяване на подготвителните мерки за раз-

работване на стратегията, провеждането на информационни, 

работни срещи бяха поканени и присъстваха представители на 

всички заинтересовани страни без оглед на пол, етническа 

принадлежност или други признаци създаващи условия за 

дискриминация. В съответствие с насоките и приоритетите на 

оперативни програми, в частност „Иновации и конкурентос-

пособност „ В стратегията се обръща внимание на жените 

предприемачи и жените над 50 години, които се считат за уяз-

вима група. Мярка 1.1.1 „Предприемачество и капацитет за 

растеж“ акцентира именно върху тази целева група. Принци-

пите за равнопоставеността между половете стриктно ще се 

следват и спазва при избора на проекти. Мярка 3.2.1 „Въвеж-

дане на междусекторни услуги в общността“, която цели улес-

няване достъпа до заетост на родители, полагащи грижи за 

деца вкъщи е предимно насочена към жените.  

- допринасяне за утвърждаване на 

принципа на равните възмож-

ности; 

 Стратегията предвижда мерки, които предоставят равни въз-

можности за потенциалните бенефициенти. Мярка 3.2.2 „Ин-

вестиции в образование и заетост“ е насочена към придобива-

нето на знания и умения чрез придобиване на квалификация и 

ключови компетенции за заетите лица със средна или по-

ниска степен на образование, както и към маргинализираните 

общности, където проблема с ниската степен на образование е 

най-осезаем. Мярка 3.2.1 „Въвеждане на междусекторни ус-

луги в общността“ е насочена към най-уязвимата част от насе-

лението, децата и лицата с увреждания, предоставянето на 

здравни, рехабилитационни и социални услуги за тях с цел 

преодоляване на социалната изолация. От една страна тази 

мярка ще даде възможност на техните родители за трудова за-

етост, от друга страна тя ще способства за подобряване на тях-

ното физическо и психическо здраве и ще им предостави ра-

вен достъп до услуги. 

- създаване на условия за превен-

ция на дискриминацията. 

 Преодоляването на дискриминацията и подкрепата за осигу-

ряване на равни възможности и равенство между половете са 

основни елементи на Стратегията на за местно развитие за 

осъществяване на нейните цели относно повишаване на ико-

номическата активност, намаляване на безработицата и насър-

чаване на социалното включване. Заложените мерки са насо-

чени към откриването на нови работни места, създаване на по-

добри условия на труд за всички лица в трудоспособна въз-
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раст. Заложена е мярка за повишаване на образованието и про-

фесионалната квалификация на лицата, така че да бъдат съз-

дадени предпоставка за равни възможности до пазара на труда 

в частност на маргинализираните групи. Включени са мерки 

/6.4, 4.1, 4.2, 7.5, 7.6, 8.1, 7.2/ за всички активни лица, които 

искат да подобрят условията на труд. Включена е мярка за не-

активната част от населението младежи от 25 до 29 г. възраст 

с цел да преодолеят пречката „ниско“ образование, за включ-

ване в  трудова заетост /Мярка 3.2.2/. Мярка 3.2.1 е насочена 

към хората в неравностойно положение и техните семейства. 

Действията в стратегията са насочени към превенция на диск-

риминацията относно, пол, етническа принадлежност или фи-

зическо състояние. В рамките на оценката на проектните пред-

ложения, ще бъде оценявана и тяхната съвместимост с прин-

ципа на равенство между половете, недискриминация и дос-

тъпност. Мониторингът за спазване на хоризонталните прин-

ципи ще бъде неизменна част от мониторинга на изпълнява-

ните проекти и отчитане изпълнението на стратегията.  

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): 

 Стратегията за местно развитие на МИГ “Девня-Аксаково“ е в съответствие с приоритетите, за-

ложени в стратегия „Европа 2020”. Мерките са  в съответствие с новите тенденции в областта на 

опазването на околната среда, подкрепят прехода към икономика, която е ниско въглеродна, ус-

тойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите. 

Предвиждат се мерки, насочени към опазването на околната среда и подкрепа за зелен растеж, а 

също така и интегриране на изискванията за опазване на околната среда, ресурсната ефективност. 

Мерките в Приоритет 2 „Насърчаване на интегрирано териториално развитие и опазване на окол-

ната среда чрез повишаване на ресурсната ефективност“  са изцяло насочени в защита на околната 

среда. Мерките са свързани с опазване и възстановяване на природните ресурси /мярка 8.1 „Зале-

сяване и поддръжка“/, възстановяване и подобряване на природното и културно наследство чрез 

инвестиции туристическа  инфраструктура и друга дребна по мащаби инфраструктура в населе-

ните места /мярка 7.5, 7.6/ с религиозно или културно значение. Мерките 7.2 от Приоритет 3  „На-

сърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и биз-

нес средата също са насочени към осъществяването на дейности по опазване на околната среда 

чрез подобряване на инфраструктурата в населите места. Създаването на условия за предоставя-

нето на електронни услуги макар и непряко способства до опазване на околната среда, намаляване 

на въглеродните емисии свързани с  използването на автомобилен транспорт, намаляване изпол-

зването на хартиените документи и съхранението на горите. /Мярка 3.2.1 от Приоритет 3/. 

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: 

 Основна цел, която си поставя настоящата Стратегия за местно развитие е свързана с повишаване 

качеството на живот и развитие на местната икономика, чрез активизиране на местния потенциал, 

осигуряване на трайна заетост и трайни доходи.  Мерките включени в Приоритет 1 „Повишаване 

на конкурентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен биз-

нес“ са насочени към спазване на този принципи при реализацията на Стратегията. Развитие на 

предприемачеството и устойчив бизнес, модернизирането на земеделските стопанства и насърча-

ване развитието на продукти от местен характер са специфични цели на този приоритет, които 
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ще бъдат постигнати чрез мярка 6.4, мярка 1.1.1, мярка 4.1, мярка 4.2 от приоритет 1.  Осъщест-

вяването на тези мерки ще способства до засилване конкурентоспособността на местните произ-

водства чрез въвеждането на нови технологии, процеси, подобряване и модернизация на матери-

алната база.  Мярка 3.2.2 „Инвестиции в образование и заетост“ и мярка 3.2.1 „Въвеждане на 

междусекторни услуги в общността“ от Приоритет 3 на Стратегията е специално насочен към 

повишаване заетостта сред младите хора и уязвимите групи. Един от основните критерии, според 

които ще се оценяват проектите на местно ниво, е свързан с това дали и доколко всяка инициа-

тива, подкрепена чрез Стратегията създава заетост в местната икономика. От друга страна, ще 

бъдат поощрявани проекти на дребния земеделски и неземеделски бизнес, което се прилага като 

успешна мярка за ръст в заетостта. Основен индикатор, който ще се следи при осъществяване на 

стратегията е броя на създадените работни места. 

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: 

 Стратегията на МИГ „Девня-Аксаково“ е многофондова и предвижда подкрепа от от Европейс-

кия земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез ПРСР 2014 – 2020 г. и Евро-

пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПРЧР); Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г. (ОПИК). Приоритетите 

и мерките заложени в Стратегията са изцяло в подкрепа постигане целите на съответните опера-

тивни програми. 

Програмата за развитие на селските райони.  Стратегията за местно развитие на МИГ „Девня- 

Аксаково“ се стреми към постигне специфичните цели за ЕЗФРСР  за развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив бизнес; развитие на динамична жизнена среда и подобряване ка-

чеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодейс-

твие за инициативи от общ интерес; развитие на практики и модели за добро управление и участие 

на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; 

развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален 

потенциал и продукти от местен характер чрез заложените в нея мерки 7.5, 7.6, 8,1 от Приоритет 

2 „Насърчаване на интегрираното териториално развитие и опазване на околната среда чрез по-

вишаване на ресурсната ефективност“,  мерки 6.4, 4.1, 4.2 от Приоритет 1„Повишаване на конку-

рентоспособността на местната икономика и възможностите за създаване на местен бизнес“, 

мерки 7.2 и 3.1.1 от Приоритет 3 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бед-

ността и подобряване на жизнената и бизнес среда“. 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  Стратегията за местно развитие 

на МИГ „Девня- Аксаково“ се стреми към постигне специфичните цели на ОПИК за инвестиции 

в повишаване на капацитета на малките и средните предприятия (МСП) за пазарно развитие, про-

изводителността на труда и намаляване на енергоемкостта и ресурсоемкостта на производството 

на тези територии; насърчаване на иновационната активност, разработването и внедряването на 

иновации от и на тези територии, както и насърчаване на частните инвестиции в научни изслед-

вания и иновации; подобряване на достъпа до финансиране на МСП и насърчаване създаването 

на нови устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и възмож-

ности за повишаване на доходите му чрез заложените в нея мерки 1.1.1 „Подкрепа за иновации в 

предприятията“ , мярка 1.1.2 „Подкрепа на предприемачеството“ и мярка 1.1.3 „Капацитет за рас-

тежна МСП“ от Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и 

възможностите за създаване на местен бизнес“. 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Стратегията за местно развитие на 
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МИГ „Девня- Аксаково“ се стреми към постигне специфичните цели на ОП“РЧР“ за преодоля-

ване на силно изразени негативни процеси в обхванатите територии по отношение на пазара на 

труда и социалното включване; устойчива и качествена заетост за уязвими групи; мобилност на 

работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за по-голямо съответствие 

на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса; подобряване достъпа до социални услуги 

на различни групи социално изключени или в риск от социално изключване лица чрез заложените 

в нея мерки 3.2.1“Въвеждане на междусектрони услуги в общността“ и 3.2.2 „Инвестиции в об-

разование и заетост“ на Приоритет 3 „Подобряване достъпа до социални услуги за различни со-

циално изолирани или в риск от социална изолация“. 

 


