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Приложение № 2 

 

 

 

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО, 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД  

 

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ 

 

 

Период на отчитане 

 

01.01.2012 – 31.12.2012 

Пореден номер на доклада 

 

2 

Номер на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 

РД50-148/13.10.2011 

Данни за предходни доклади 

(попълва се входящия номер/дата на 

предходните доклади) 

Рег.индекс 41-03-45 от 15.02.2012 

Седалище и адрес на управление на МИГ 

 

 

Гр. Девня, бул. „Съединение“ 78, ет.2 

Председател на Управителен орган / 

представляващ МИГ 

 

Свилен Янчев Шитов 

Телефон, факс, електронен адрес, 

интернет страница 

 

Тел. 0519-47068, e-mail: mig_da@abv.bg 

www.migda.org  

 

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

1. Съдържание  

1. Списък на съкращенията (ако е необходимо) 

2. Кратко резюме на извършената дейност: 

През 2012 година Сдружение МИГ «Девня – Аксаково» изпълни следните дейности по прилагане 

на одобрена СМР: 

 

 

                 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –  

Европа инвестира в селските райони 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

2007 – 2013 г. 

mailto:mig_da@abv.bg
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2.1. Публикуване на Покани за прием на проектни предложения към одобрена СМР; 

 

ПЪРВА ПОКАНА 

- Отваряне на Първа покана за кандидастване с проектни предложения по индикативния график 

към СМР в периода 26.03.2012-31.07.2012, п мерки 121,123,312,313,321,322; 

- Регистриране на заявления на кандидати 

- Сформиране на две оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

първа покана заявления за кандидастване; 

- Приемане на докладите на оценителните комисии от Управителняи съвет и одобрение на 

решенията на комисиите за класиране на проектни предложения по първа покана; 
 

ВТОРА ПОКАНА 

Отваряне на Втора покана за кандидастване с проектни предложения по индикативния график 

към СМР в следните периоди: 

По мярка 121 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 123 – 17.09.2012 – 18.01.2013 

По мярка 312 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 313 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 322 – 01.10.2012 – 18.01.2013 
 

ТРЕТА ПОКАНА 

Отваряне на Трета покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 321от СМР в 

следните периоди: 

По мярка 321 – 03.12.2012 – 18.01.2013 

 

2.2. Дейности по информация и публичност: 

 

През 2012 година екипа на МИГ „Девня-Аксаково“ извърши следните дейности във връзка с 

популяризиране, информация и публичност на СМР: 

- Организиране и провеждане на информационни срещи в общинските центрове и 

периферните населени места, както следва: 

1. Информационна среща в с. Кичево 13.07.2012г. 

2. Информационна среща в гр. Игнатиево 16.07.2012г.  

3. Информационна среща в с. Кипра 17.07.2012г.  

4. Информационна среща в гр. Аксаково съвместно с Интермедия ООД на 31.10.2012г. 

5. Информационна среща в с. Водица 22.11.2012г. 

6. Информационна среща в с. Л. Каравелово 22.11.2012г. 

7. Информационна среща в с. Въглен 28.11.2012г. 

8. Информационна среща в с. Зорница 28.11.2012г. 

9. Информационна среща в гр. Аксаково 29.11.2012г. 

10. Информационна среща в с. Куманово 02.12.2012г. 

11. Информационна среща в с. Кичево 02.12.2012г. 

12. Информационна среща в с. Осеново 03.12.2012г. 

13. Информационна среща в с. Климентово 03.12.2012г. 

14. Информационна среща в с. Генерал Кантарджиево 06.12.2012г. 

15. Информационна среща в с. Орешак 07.12.2012г. 

- Участие на представители на МИГ в две радио интервюта и две интервюта отразени в 

печатни местни издания; 

- Излъчване на рекламен радио клип; 

- Изработка на информационни и рекламни материали – брошура, бюлетин, листовка, 

календари, тефтери, значки, транспаранти, банери и др.; 

- Поставяне на информационни табла във всички населени места, доставка на подвижна 

градинска шатра с маси и столове за провеждане на информационни срещи на открито; 
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3. Цели на стратегията за местно развитие. 

Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, 

природното и културното наследство. 

 Цялостната стратегическа рамка, включваща специфичните цели и приоритети са описани 

по-долу в т. 6. 

 

3. 1.Кратко описание на изпълнението на СМР:  

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

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

преодоляването им. 

 

Таблица 1  

 

Индикатор Цел за 

периода 2007 

– 2013 според 

СМР 

 

Постигнато 

за периода 

на годишния 

доклад 

Постигнато за 

периода от 

началото на 

прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат 

от годишния 

доклад 

Обща площ на територията, обхваната от 

МИГ (в км2)  
581.6 

Общ брой на населението, обхванато от 

МИГ в СМР 

29 222 

(по данни на НСИ към 31.11.2011 г.) 

Брой проекти, финансирани от СМР  32* 0 0 

Брой участници, успешно завършили 

обучение  
100 

19 50 (31 бр. от 2011 

и 19 бр. от 2012) 

 

 

* Прилагаме по-долу извадка на таблиците заложени в стратегията на „МИГ Девня – Аксаково“. 

Към момента на подписване на тристранният договор мярка 421 не беше включена в одобрения 

индикативен план. Поради тази причина в настоящият доклад сме намалили заложените 

индикатори, като сме извадили заложените такива за мярка 421. 
 

 

 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР  

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Брой проекти, финансирани по 

СМР 

Брой 34 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

Брой 32 0 0 

Създадени работни места Брой  14 0 0 

Участници, завършили успешно 

обучение 

Брой  100 0 0 

Жени, завършили успешно 

обучение 

Брой 50 0 0 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 421 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено 

за периода 

на доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 1 0 0 

Брой проекти за междутериториално 

сътрудничество 

Брой 1 0 0 

Брой проекти за транснационално 

сътрудничество 

Брой 1 0 0 

МИГ Девня – Аксаквово се възползва от възможността и кандидаства по Първата отворена 

покана по мярка 421 през м. Декември 2012 година, с проект за техническа помощ за 

транснационално сътрудничество. 

4. Управление на Местната инициативна група. 

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

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

ангажиран с прилагането на стратегията и т.н.  
 

През 2012 година бяха извършени следните промени в структурите на МИГ Девня – Аксаково: 

4.1. Промяна в екипа на МИГ: освободени 2 лица, съответно на позиции „Експерт по прилагане 

на СМР“ (Владимир Ботушаров) и „Счетоводител“ (Дияна Иванова) и назначени нови от дата 

01.02.2012 г (Антонина Георгиева и Валентина Габровска). За новите назначения е получено 

одобрение от УО. 

4.2.  Промяна в екипа на МИГ: Освободен от длъжност Изпълнителен директор, по негова молба 

от дата 08.07.2012г. (Александра Павлова) 

4.3 Променен е законният предсртавител на МИГ, с решение на Общо събрание от 31.08.2012 г. 

(Атанас Кузев е сменен със Свилен Шитов) 

4.4. Възстановен от Районен съд Девня и със заповед на Председател на УС на МИГ от дата 

30.10.2012г Изпълнителен Директор (Росица Попова). Изпратено уведомление до УО на дата 

06.11.2012 и получено потвърждение от УО на дата 19.12.2012 

 

5. Индикатори. 

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

индикатори от СМР. 
 

Таблица 2 

Вид индикатор Индикатор Цел до 

края на 

стратег

ията 

 

Постигнато в периода, 

обхванат от доклада  

Постигнато за 

периода от началото 

на прилагане на 

стратегията, 

включително 

периода, обхванат от 

годишния доклад 

Изходен 

Брой консултирани потенциални 

бенефициенти 

0 35 (9 с писмени 

консултации и 26 

посетили офиса на 

МИГ за консултация) 

35 

Брой на участниците в дейностите за 

придобиване на умения и постигане 

на обществена активност (включени 

са и лицата присъствали на 

информационните срещи) 

100 158 

(19 бр. от обучения на 

екипа и УС на МИГ и 

139 участници в инфо 

срещи) 

189 

Брой подадени заявления за 0 10 10 
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Таблица 3 

Индикатор Стойност съобразно специфичните цели 

за периода 2007-2013 

Стойност съобразно постигнатото за 

периода на отчитане  

Брой дейности за придобиване на 

умения и постигане на обществена 

активност 

В одобрената стратегия на МИГ 

Девня – Аксаково, няма заложен 

подобен индикатор. 

Дейности 9 бр: 

1.Проучвания и анализи – 1 бр. 

2.Обучения на екипа – 2 бр.  

3. Поддържане на интернет 

страница – 1 бр. 

4. Печатни публикации – 2 бр. 

5. Отпечатване на рекламни и 

нформационни материали – 10 

вида (12 340 бр.) 

6. Радиопредаване 2 бр. 

7. Преовди – 100 стр. 

8. изработка и монтаж на табели – 

3 вида (33 бр.) 

9.Информационни срещи 15 бр. 

Брой на участниците в дейностите 

по обучение  
100 

19  

 

Брой на участниците в дейностите 

по информиране 

В одобрената стратегия на МИГ 

Девня – Аксаково, няма заложен 

подобен индикатор. 
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В следващата таблица сме поставили индикаторите заложени в СМР на „МИГ Девня – Аксаково“  

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по СМР 

Брой 32 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

Брой 31 0 0 

Резултат 

Създадени работни места Брой  14 0 0 

Участници, завършили 

успешно обучение 

Брой  100 0 0 

Жени, завършили успешно 

обучение 

Брой 50 0 0 

 

 

6. Прилагане на Стратегия за местно развитие. 

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

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

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

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

приложения план, разработен от МИГ.  
 

1. Цел на стратегията – формулировката по стратегията: 

Увеличаване на стойността на територията, посредством използване на традициите, природното и  

културното наследство. 

2. Стратегически цели - формулировката по стратегията  

кандидатстване по СМР (в 

одобрената СМР няма заложен такъв 

индикатор) 

Дял на одобрените заявления за 

кандидатстване, % 

32 5  (15,63%) 5 (15,63%) 
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2.1. Конкурентоспособност посредством повишаване добавената стойност на земеделските продукти 

2.2. Подобряване на околната среда и селската територия посредством опазване на природните ресурси 

2.3. Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на условията за заетост 

 

 

3. Специфични цели – цялостна стратегическа рамка 

Приоритети/ 

Стратегически 

цели 

Конкурентоспособност 

посредством повишаване 

добавената стойност на 

земеделските продукти 

Подобряване на 

околната среда и 

селската територия 

посредством опазване 

на природните ресурси 

Подобряване на качеството на 

живот и разнообразяване на 

условията за заетост 

Специфични 

цели 

1. Подпомагане на земеделски 

производители, участващи в 

микроверига  

2. Създаване и/или обновяване на 

логистични структури за 

обслужване на микроверигите 

3. Подпомагане на 

преработвателни предприятия, 

обслужващи микровериги на 

земеделските производители 

4. Оползотворяване на 

пустеещите земи чрез 

залесяване 

5. Интегриране на 

отрасъла с други 

отрасли 

6. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

7. Създаване и развитие на 

микропредприятия 

8. Създаване на условия за 

промотиране на местни 

туристически продукти и продажба 

на територията 

9. Подобряване на услугите за 

населението и бизнеса  

 

Мерки за 

финансиране 

121. Модернизиране на 

земеделските стопанства 

123. Добавяне на стойност към 

земеделски и горски продукти 

223. Първоначално 

залесяване на 

неземеделски земи 

311. Разнообразяване към 

неземеделски дейности 

312. Подкрепа за създаване и 

развитие на микропредприятия 

313. Насърчаване на 

туристическите дейности 

321. Основни услуги за 

населението и икономиката в 

селските райони 

322. Обновяване и развитие на 

населените места 

 

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

настоящата година.  

За периода на отчитане на настоящият доклад, по одобрена индикативна таблица бяха 

заложени следните мерки от СМР със съответнния разполагаем бюджет: 

МЯРКА РАЗПОЛАГАЕМ БЮДЖЕТ ЗА 2012 ГОД. 

121 355 569,89 

123 234 699,60 

312 1 163 718,85 

313 391 166,00 

321 97 791,50 

322 391 166,00 

 

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

 

5.1. Публикуване на Покани за прием на проектни предложения към одобрена СМР; 
 

 

ПЪРВА ПОКАНА 

- Отваряне на Първа покана за кандидастване с проектни предложения по индикативния график 

към СМР в периода 26.03.2012-31.07.2012, п мерки 121,123,312,313,321,322; 
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- Регистриране на заявления на кандидати 

- Сформиране на две оценителни комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили по 

първа покана заявления за кандидастване; 

- Приемане на докладиде от оценителните комисии от Управителняи съвет и одобряване на 

решенията на комисиите за класиране на проектни предложения по първа покана; 
 

ВТОРА ПОКАНА 

Отваряне на Втора покана за кандидастване с проектни предложения по индикативния график 

към СМР в следните периоди: 

По мярка 121 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 123 – 17.09.2012 – 18.01.2013 

По мярка 312 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 313 – 01.10.2012 – 18.01.2013 

По мярка 322 – 01.10.2012 – 18.01.2013 
 

ТРЕТА ПОКАНА 

Отваряне на Трета покана за кандидастване с проектни предложения по мярка 321от СМР в 

следните периоди: 

По мярка 321 – 03.12.2012 – 18.01.2013 

 

5.2. Дейности по информация и публичност: 

През 2012 година екипа на МИГ „Девня-Аксаково“ извърши следните дейности във връзка с 

популяризиране, информация и публичност на СМР: 

- Организиране и провеждане на информационни срещи в общинските центрове и 

периферните населени места, както следва: 

1. Информационна среща в с. Кичево 13.07.2012г. 

2. Информационна среща в гр Игнатиево 16.07.2012г.  

3. Информационна среща в с. Кипра 17.07.2012г.  

4. Информационна среща в гр. Аксаково съвместно с Интермедия ООД на 31.10.2012г. 

5. Информационна среща в с. Водица 22.11.2012г. 

6. Информационна среща в с. Л. Каравелово 22.11.2012г. 

7. Информационна среща в с. Въглен 28.11.2012г. 

8. Информационна среща в с. Зорница 28.11.2012г. 

9. Информационна среща в гр. Аксаково 29.11.2012г. 

10. Информационна среща в с. Куманово 02.12.2012г. 

11. Информационна среща в с. Кичево 02.12.2012г. 

12. Информационна среща в с. Осеново 03.12.2012г 

13. Информационна среща в с. Климентово 03.12.2012г. 

14. Информационна среща в с. Генерал Кантарджиево 06.12.2012г. 

15. Информационна среща в с. Орешак 07.12.2012г. 

 

- Участие на представители на МИГ в две радио интервюта и две интервюта отразени в 

печатни местни издания; 

- Излъчване на рекламен радио клип; 

- Изработка на информационни и рекламни материали – брошура, бюлетин, листовка, 

календари, тефтери, значки, транспаранти, банери и др.; 

- Поставяне на информационни табла във всички населени места, доставка на подвижна 

градинска шатра с маси и столове за провеждане на информационни срещи на открито; 

 

6. Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период: 

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

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

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

различните приоритетни групи бенефициенти, до каква степен изпълнението на подпомогнатите 
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проекти допринася за постигането на целите на СМР. Посочват се стойност и брой на сключените 

договори по различните мерки. Сравнява се напредъка по отделните дейности с планирания 

график. Задължително се описва включването на жени, младежи и хора в неравностойно 

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

кандидатствали с проекти. 

6.1. 

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

ПРСР).  

Земеделското производство е важно както за икономиката на територията, така и за запазване на 

нейния традиционен селски имидж. Земеделските производители срещат трудности при 

адаптацията си към съвременните икономически условия, и много от тях напускат бизнеса. 

Поради това има опасност територията да загуби селския си облик, а това (селскостопанското 

производство) е важен компонент от системата на традициите. 

 

На територията на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО се забелязва недостиг на мениджърски умения и 

умения за изграждане на партньорства у земеделските производители. Те не могат да се 

възползват от близкостоящите пазари, каквито безспорно се явяват областния град Варна и 

Черноморските курорти. Друга пазарна възможност се явява търсенето на самата територия (от 

субектите в хотелиерския и ресторантьорския бизнес). 

Подпомагането на единични земеделски производители има ограничен ефект върху територията. 

Затова са предвидени интервенции към участници във вериги, състоящи се от земеделски 

производители и субекти от други сектори – например земеделски производители и търговци, или 

земеделски производители и производители от ХПП и ресторантьори, или земеделски 

производители производители от ХПП и търговци. Според съвременните маркетингови 

изследователи, в днешно време конкуренцията не е между отделните пазарни субекти, а от повече 

или по-малко интегрирани (обикновено по вертикала на производствената верига) вериги. 

Същевременно, видно е, че една верига би създала повече добавена стойност за територията и 

вероятно би улеснила разпространението на иновациите в сравнение със ситуация, когато 

участниците в нея се разглеждат като независими пазарни субекти. 

Съвременната икономика е икономика на ограничените ресурси, в т.ч. и финансови. Това налага 

да се прави обоснован избор при влагането им. Рационалното поведение означава да влагаме там, 

където очакваме най-висок ефект.  Поради тази причина, ограничените финансови ресурси, с 

които разполага МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО налага те да бъдат правилно разпределени и 

вложени с очакване на най-висока добавена стойност за територията. Затова, по тази мярка ще 

бъдат подпомагани само земеделски производители и предприятия от ХПП, които са участници 

във вериги. По този начин ефектите от помощта ще се разпространят и върху другите участници 

във веригата и ще подобрят нейната конкурентоспособност. Добавената стойност в резултат от 

подпомогнатите проекти ще бъде по-голяма от добавената стойност директно създадена от 

бенефициентите по проектите. 

Това ограничение за избор на проекти за подпомагане ще има стимулиращ ефект за обединяване 

на пазарните субекти, подпомагайки и косвено (освен пряко) конкурентоспособността на 

територията. 

 

МЕРКИ: 

 121. Модернизиране на земеделските стопанства – насочена към инвестиции в 

стопанствата на земеделски производители, участници в мрежи, както и за асоциации на 

земеделски производители за инфраструктура, от която се ползват всички участници в 

асоциацията. 

Цел на мярката: 

1. подобряване цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства 

чрез модернизирането на производствените условия и въвеждането на нови процеси и 

технологии, допринасящи за производството на качествени земеделски продукти; 

2. подобряване опазването на околната среда; 
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3. спазване стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските 

стопанства по отношение сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и 

хуманното отношение към животните. 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 8 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 8 0 0 

Общ обем на публичните 

средства 

лева 355 569,89 

 

0 0 

Резултат 

Брой стопанства въвели нов 

продукт или 

техника/технология 

Брой 4 0 0 

 

 

 123. Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти – насочена към предприятия 

от ХПП, участващи във вериги. 

Цел на мярката: 

Финансова помощ се предоставя за изпълнение на проекти, които допринасят за постигане 

на целите на мярката: 

1. подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и 

конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост 

чрез: 

а) по-добро използване на факторите за производство; 

б) въвеждане на нови продукти, процеси и технологии; 

в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

2. постигане на съответствие със стандартите на Общността; 

3. подобряване опазването на околната среда. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР  

Вид индикатор 
 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 0 0 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 234 699,6 

 

0 0 

Резултат 

Брой предприятия, въвели 

нови продукти, процеси и 

технологии 

Брой 2 0 0 

 

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

На територията на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО, разглеждането на околната среда е през  

призмата на разходите, които са необходими за нейното опазване, за сметка на аспекта на ресурса, 

който представлява. Непосредствените ефекти са опазване на почвената покривка на 

неземеделската (в т.ч. и изоставена земеделска земя). Отложен ефект ще бъде върху подобряване 

на въздуха, особено предвид химическото и праховото замърсяване на въздуха на определени 
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части от територията на МИГ-а. Бенефициентите ще трябва да докажат, че проекта е консултиран, 

а ефекта от него ще бъде и за други (икономически) сектори.  

 

Качеството на околната среда се явява важно от няколко гледни точки: 

 важен фактор за качеството на живот на територията на МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО; 

 основен фактор за земеделското производство; 

 ресурс за развитие на устойчив туризъм (селски, рекреационен, ловен); 

 важен фактор за биоразнообразието. 

От една страна е необходимо е да се създадат условия, които допринасят за водене на качествен 

начин на живот на местното населението на територията на МИГ-а, но същевременно позволяват 

да се повиши стойността на съществуващите природни и екологични системи. Ефектите от 

изпълнението на този приоритет ще бъдат подпомогнати чрез реализирането на проекти и по 

другите два приоритетите. Важно хоризонтално изискване за проектите от СМР НА МИГ ДЕВНЯ 

– АКСАКОВО е проектите да бъдат не само неутрални по отношение на околната среда, но да 

влияят положително върху нейните компоненти. 

 

МЕРКИ: 

• 223. Първоначално залесяване на неземеделски земи – кандидатите ще трябва да 

докажат разпростиране ефектите от проекта върху други сектори на икономиката. 

Цел на мярката: 

1. увеличаване на лесистостта в равнинните райони;  

2. намаляване на ерозията и предпазване на земята от маргинализация; 

3. подобряване на водния баланс на територията на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО. 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 223 ОТ СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 0 0 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 288 973,88 

 

0 0 

Резултат 
Залесена площ неземеделски 

земи 

ха 50 0 0 

 

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

разнообразяване на селската икономика (ос 3 от ПРСР).  

Това е основният приоритет в стратегията. Той е крайъгълният камък около който са положени 

другите два. Територията не представлява сума от блага (продукти, услуги и привлекателен 

селски пейзаж). Тя е живота за местното население, тя е изживяване както за потребителя, така и 

за местното население, тъй като то е част от територията. В този смисъл територията на МИГ 

ДЕВНЯ АКСАКОВО се консумира в цялост. 

Съхранените традиции, разнообразието от обичаи, занаятите и материални паметници оказват 

влияние и върху социалното развитие на дадена територия. На много от тези социални функции 

отговарят ползи от икономически тип. Икономическият размер на традициите е, всъщност, 

директно свързан с ползите, произлизащи от стойността на използване и неизползване на 

културния и капитал. Същевременно, използването на културния капитал генерира доходи, които 

позволяват неговата реставрация и съхранение, запазвайки го за бъдещите поколения. 

По този приоритет ще бъдат финансирани проекти на участници в конкурентни вериги със 

земеделски производители (производители на опаковки, изграждане и поддържане на логистични 

центрове). Като особено важни се считат проектите за интегриран туризъм, позволяващи 

валоризация на природното и културното наследство, интегриране на селското стопанство с 
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другите сектори от местната икономика, и в резултат, добавяне на стойност за територията, която 

надхвърля ползите на отделните стопански, граждански и публични субекти (синергетичен 

ефект). 

 

Съчетаването на традиционното земеделско производство, традиционната кухня и знаяти, 

духовното наследство, материални паметници на културата и природни феномени може да 

постигне създаването на продукт-територия, който да намери своята уникална позиция в 

съзнанието на потребителя. Глобализацията на икономиката прави все по-трудно създаването на 

уникални за потребителите продукти, но селските територии имат предимството да разполагат с 

разнообразни ресурси, които при това са вътрешно свързани. 

Земеделските домакинства са по-затворени ситеми в сравнение с градските. Голяма част от 

продуктите, които консумират са тяхно собствено производство. Разглеждането на самите себе си 

единствено като земеделски производители е неосъзнаване на възможности за доходи. Те биха 

могли да предлагат на потребителите на територията изживяването да си част от сплотена 

общност като предлагат услугата „нощувка и закуска” (B&B – bed and breakfast). Или могат да 

разнообразят своята дейност чрез занаятчийско производство – така, както е традиционно за едно 

селско семейство. По този начин могат да допълнят своите доходи като предлагат не просто 

земеделска и занаятчийска продукция, а продуктът земеделско стопанство. 

Положителен синергетичен ефект за стойността на територията би имало подпомагането на 

микропредприятия, участници в микровериги. Например предоставящи логистична 

инфраструктура или произвеждащи опаковки за вериги предлагащи селскостопанска продукция 

на пазара в областния град и курортите. Или могат да предлагат интегриран туристически 

продукт, включващ традиционна храна, разглеждане на природни забележителности и посещения 

на ферми, представяне на духовното наследство. 

На територията на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО липсват предложители на консултантски услуги 

към местния бизнес. Същевременно читалищата са жизнени организации с добри позиции сред 

местното население. Пред тях стоят задачите да се приспособят към съвременните обществени 

условия. Един от пътищата за тяхното развитие е да се превърнат в съвременни културно-

информационни центрове. СМР на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО предлага финансиране на 

читалищните организации за обособяване на информационни центрове за местния бизнес. 

За успешното маркетиране на продуктът територия, обаче, е необходимо, партньорство между 

публичния, частния сектор и читалищата. Необходимо е изграждане и поддържане на 

инфраструктура, на която да се представят обичаи и занаяти и такава, която води до обектите за 

разглеждане. Необходимо е селската среда да бъде благоустроена и приятна за местното 

население и посетителите. Предложителите от частния сектор трябва да бъдат осигурени, също 

така, и с необходимата транспортна екологична и ИКТ инфраструктура. Промоцията и 

продажбата на продукта територия не е по силите на отделни предложители или дори на отделни 

самостоятелни сектори (бизнес, читалища), затова се налага общините да подпомогнат по 

подходящ начин тези сектори. Не на последно място, не бива да се губи фокуса върху нуждите на 

местното население. Външните потребители на територията консумират една среда, в която 

взаимодействието с местните хора е част от продукта. Те трябва да срещнат приятелски 

настроени, доволни и горди от своето съществуване хора, защото това е важен фактор, определящ 

качеството на продукта, който потребяват. Инвестционните нужди за обществена инфраструктура 

многократно надвишават бюджета на СМР и ще бъдат осигурени от местните власти чрез 

кандидатстване за подкрепа по други програми. По СМР на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО се 

финансират проекти, базиращи се на общите традиции (подкрепа за инвестиции в 

инфраструктура за представяне на местни обичаи и занаяти), общото минало (туристически 

пътеки и благоустрояване на населените места по пътя Марцианопол – Новиодунум) и общите 

природни забележителности (еко пътеки и друга инфраструктура във връзка с общата защитена 

територия „побити камъни”). 

 

МЕРКИ: 

 311. Разнообразяване към неземеделски дейности – инвестиционна подкрепа за земеделски 

производители, предлагащи продукта „земеделско стопанство” 
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Цел на мярката: 

1. насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности; 

2. насърчаване на създаването на възможности за заетост и повишаване на доходите 

територията на МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО; 

3. насърчаване на развитието на интегриран туризъм на територията на МИГ ДЕВНЯ - 

АКСАКОВО. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР  

Вид 

индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани по 

мярката  

Брой 4 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 4 0 0 

Общ размер на публичните 

средства 

лева 136 908,1 

 

0 0 

 

 312. Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия – подкрепа за участници в 

микровериги 

Цел на мярката: 

1. насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в микропредприятия за 

неземеделски дейности в селските райони; 

2. насърчаване на предприемачеството в селските райони; 

3. насърчаване развитието на интегриран туризъм в селските райони 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР  
Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено за 

периода на 

доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 10 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 10 0 0 

Общ обем на публичните 

средства 

лева 1 163 718,85 

 

0 0 

Общ брой на създадените 

работни места 

Брой 10 0 0 

 

 313. Насърчаване на туристическите дейности – инвестиционна подкрепа за изграждане и 

ремонт на обществена инфраструктура водеща до местата за разглеждане, инфраструктура 

за представяне на обичаи и занаяти на открито, информационни центрове, ИКТ 

инфраструктура за интернет резервации 

Цел на мярката: 

1. насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез 

подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; 

2. разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и 

съоръженията за посетители в селските райони. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 313 ОТ СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено 

за периода 

на доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 0 0 

Общ обем на инвестициите лева 391 166,00 

 

0 0 
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Общ брой на създадените 

работни места 

Брой 4 0 0 

 

 321. Основни услуги за населението и икономиката в селските райони – подкрепа за 

изграждане на центрове за услуги на бизнеса 

Цел на мярката: 

1. подобряване достъпа до услуги, свързани с информационните и комуникационните 

технологии. 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено 

за периода 

на доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 0 0 

Общ обем на инвестициите 
лева 97 791,50 

 

0 0 

 

 322. Обновяване и развитие на населените места – подкрепа за подобряване на селската 

среда в населените места с най-голям потенциал за развитие на интегриран селски туризъм 

Цел на мярката: 

Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията 

на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР  

Вид индикатор 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края 

на стратегията  

Изпълнено 

за периода 

на доклада 

Изпълнено от 

началото на 

прилагане на СМР 

Изходен 

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

Брой 2 0 0 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 2 0 0 

Брой на селата, където се 

изпълняват дейностите  

 2 0 0 

Общ обем на инвестициите 
лева 391 166,00 

 

0 0 

Резултат 

Население в селските райони, 

което се ползва от 

подобрената среда 

брой 500 0 0 

6.2. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията  

6.2.1.По оси и  мерки (%); 

МЯРКА СТОЙНОСТ ПРОЦЕНТ 

121 355 569,89 11,62 

123 234 699,60 7,67 

223 288 973,88 9,44 

311 136 908,10 4,47 

312 1 163 718,85 38,03 

313 391 166,00 12,78 

321 97 791,50 3,20 

322 391 166,00 12,78 

 

ОС СТОЙНОСТ ПРОЦЕНТ 
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1 590 269,49 19,29 

2 288 973,88 9,44 

3 2 180 750,45 71,27 

 

В одобрената СМР Приоритет 3, се явява карйъгълния камък на Стратегия за местно развитие на 

МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО. За неговото изпълнение ще бъдат финансирани проекти по мярка 

413 (ос 3) от ПРСР. Ще бъдат подпомагани проекти от широк спектър – земеделски 

производители, които да разнообразят дейността си към неземеделска, предприятия, необходими 

за функционирането на конкурентни вериги, туристически организации, общински проекти, 

добавящи стойност към усилията на частния сектор и проекти на читалища, осигуряващи бизнеса 

с консултански услуги. Разнообразието на подпомаганите дейности (съответно, техният голям 

брой) наложиха по мярка 413 да бъдат заложени най-много средства от бюджета. 

Земеделското производство, като традиционен отрасъл за територията, се нуждае от подпомагане 

– от една страна заради икономическото значение за населението от селските територии, а от 

друга бе обосновано значението на отрасъла за изграждането на имидж и местна идентичност. 

Ще бъдат подпомагани земеделски производители и предприятия от ХПП, участници в 

конкурентни вериги. Това следва да доведе до увеличана добавена стойност на отрасъла и 

територията като цяло. 

За съжаление болшинството от атрактивните дейности по Мярка 412 (например, 

агроекологичните плащания) не са допустими за включване в стратегията за местно развитие. 

Това определя малкия размер на бюджета, който е определен за проекти по тази мярка. 

6.3. Бенефициенти (частни/публични мерки, съгласно одобрена СМР - %). 

ЧАСТНИ МЕРКИ – 72,23 % 

МЯРКА СТОЙНОСТ 

121 355 569,89 

123 234 699,60 

223 288 973,88 

311 136 908,10 

312 1 163 718,85 

СУМА 2 179 870,32 

  ПУБЛИЧНИ МЕРКИ – 28,77 % 

МЯРКА СТОЙНОСТ 

313 391 166,00 

321 97 791,50 

322 391 166,00 

СУМА 880 123,50 

Поне 28% от средствата ще бъдат за публични проекти. Останалите средства ще бъдат 

изразходвани за проекти на частния сектор 72 %. 

Причината за сравнително малкия процент от средствата за публични проекти е, че 

инвестционните нужди за обществена инфраструктура многократно надвишават бюджета на СМР 

и ще бъдат осигурени от местните власти чрез кандидатстване за подкрепа по други програми. По 

СМР на МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО ще бъдат финансирани проекти, базиращи се на общите 

традиции (подкрепа за инвестиции в инфраструктура за представяне на местни обичаи и занаяти). 

6.3. Одобрени проекти от КИП на МИГ по първа покана за кандидастване: 

 

МЯРКА кандидат бенефицент обща стойност на инвестицията 

121 ЗК "Съединение"  267 185,94 
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6.3.1. по териториален признак 
 

ОБЩИНА ПРОЦЕНТ 

ОБЩИНА ДЕВНЯ 36,17 

ОБЩИНА АКСАКОВО 63,83 

 

6.3.2. по видове бенефициенти 
 

ВИДОВЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПРОЦЕНТ 

ЧАСТНИ 83,68 

ПУБЛИЧНИ 16,32 

 

6.3.3. по мерки 
 

МЯРКА ПРОЦЕНТ 

121 36,18 

312 47,51 

322 16,31 

 

7. Проблеми.  

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

проблеми и предприетите мерки за тяхното отстраняване. 

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

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

Липсата на достатъчен капацитет на МИГ в оценителния процес и липсата на 

унифицирани оценителни листи за всички МИГ-ове,  забави приключването на оценката за 

проектни заявления по първа покана на МИГ Девня – Аксаково. 

- Какви мерки следва да бъдат предприети. 

1. Предложението ни е да бъдат предоставени унифицирани оценителни листи за 

нуждите на КИП в МИГ за всяка мярка, които да бъдат допълнени и адаптирани от 

МИГ-овете за съобразяване с конкретните изисквания на стратегиите и процедурните 

наръчници. Това би спестило време и минимизирало риска от пропуски и грешки при 

оценителния процес на МИГ.  

2. Да бъде предоставен унифициран софтуерен продукт за база данни и архивиране на 

информацията за нуждите на МИГ-овете; 

3. Предлагаме да се оранизират практически обучения за екипи на МИГ на теми: 

3.1. „Коректно отчитане на дейности и разходи по Мярка 431. Изисквания на УО и ДФЗ-

РА“ 

3.2. „Възможни казуси в оценителния процес на КИП“ 

 

8. Информиране. 
Описание на дейностите, които дават публичност на СМР, като семинари, публикации в пресата – 

местни/ регионални/национални медии.  
 

121 ЕТ "Валтамар - Васил Василев" 252 810,41 

312 "Трейдсток" ООД 303 730,00 

312 ЕT "Вая турс - Станимира Янчева" 379 360,00 

322 Община Аксаково 234 629,12 

  ОБЩО 1 437 715,47 
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За периода на настоящият доклад бяха извършени следните дейности с цел информиране: 

- печатен материал на тема „МИГ Девня-Аксаково подпомага икономическото 

развитие на двете общини“ от 20.12.2012г. публикуван във вестник „Народно дело“. 

- печатен материал на тема „МИГ Девня – Аксаково удължи срока на прием на 

заявления по втора покана“ от 22-23.12.2012г. публикуван във вестник „Народно дело“. 

- 1 Рекламно радио интервю с председателя на УС и ИД на МИГ, 10 минутно, излъчено 

на 13.12.2012 г. по Радио Варна 

- 1 Рекламно радио интервю с председателя на УС и ИД на МИГ, 10,45 минутно, 

излъчено на 21.12.2012 г. по Дарик Радио 

- 1 рекламен радио клип 20 секунден, излъчен в Радио Варна, в период от 7 дни, в 

часовия пояс 07:00-19:00 ч. 

- поставени затворени информационни табла в населените места на територичта на 

МИГ 

- изготвени транспарант – един с размер 200х60 см. и два транспаранти (двустранни 

банери) със сглобяема стойка за рекламни банери. 

- Доставка на една подвижна шатра в комплект с 10 пластмасови столчета и 2 PVC 

маси. Целта е да се използва за информационните дни на открито в населените места. 

- Отпечатване на следните информационни материали: флаер, листовка и бюлетин. 

 

9. Планирани дейности.  

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

придобиване на умения и постигане на обществена активност. 
 

- организиране на информационни срещи в общинските центрове и периферните  

населени места 

1. Информационна среща в с. Кичево 13.07.2012г. 

2. Информационна среща в гр. Игнатиево 16.07.2012г.  

3. Информационна среща в с. Кипра 17.07.2012г.  

4. Информационна среща в гр. Аксаково съвместно с Интермедия ООД на 31.10.2012г. 

5. Информационна среща в с. Водица 22.11.2012г. 

6. Информационна среща в с. Л. Каравелово 22.11.2012г. 

7. Информационна среща в с. Въглен 28.11.2012г. 

8. Информационна среща в с. Зорница 28.11.2012г. 

9. Информационна среща в гр. Аксаково 29.11.2012г. 

10. Информационна среща в с. Куманово 02.12.2012г. 

11. Информационна среща в с. Кичево 02.12.2012г. 

12. Информационна среща в с. Осеново 03.12.2012г. 

13. Информационна среща в с. Климентово 03.12.2012г. 

14. Информационна среща в с. Генерал Кантарджиево 06.12.2012г. 

15. Информационна среща в с. Орешак 07.12.2012г. 

- Участие на МИГ в работна среща като домакин на делегация от Литва с представители на 

техни организации прилагащи подхода ЛИДЕР - 28.08.2012. 

- За периода на отчитане бяха планирани, заложени и изпълнени две обучения на екипа 

ангажиран в прилагането на СМР. Обученията се организираха и осъществиха след 

проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет  „Организиране и провеждане на 

две двудневни обучения на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно 

развитие на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково””. За тази дейност беше избран за изпълнител 

фирма „АБ ИНВЕСТМЕНТ“ ООД. 

 

Първото обучение се проведе в периода 11-12.12.2012 г. вкл. на тема „Стратегическо и 

организационно развитие, планиране и финансово управление на НПО”.  

Обучение на 14 (четиринадесет) лица (членовете на УС и персонала на МИГ) за  два дни, във 

връзка с необходимостта от повишаване на управленския и административен капацитет на 

екипите, ангажирани в прилагането на Стратегията за местно развитие и институционалното 
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укрепване на Сдружение „МИГ Девня-Аксаково”.  

Цел на обучението: да се повиши капацитета на ръководството и персонала на Сдружението 

при планирането, изпълнението и мониторинга на дейностите, заложени в СМР, за успешното 

й прилагане, да се подобрят познанията на отговорните лица,  както по отношение 

провеждането на процедури по реда на ЗОП, така и при провеждането на процедурите от 

оценителните комисии за разглеждане, оценка и класиране на проектни предложения на 

потенциалните бенефициенти. 

 

Второто обучение се проведе в периода 13-14.12.2012 г. вкл. на тема „Управление, 

мониторинг, оценка на проекти/актуализиране на стратегии за местно развитие за целите на 

успешно прилагане на СМР на МИГ Девня-Аксаково” 

Обучение на 5 (пет) лица (персонала на МИГ) за  два дни, във връзка с необходимостта от 

повишаване административния капацитет на екипа, ангажирани в прилагането на Стратегията 

за местно развитие на Сдружение „МИГ Девня-Аксаково”.  

Цел на обуението: да се повиши капацитета на ръководителя на екипа и на персонала на 

Сдружението по отношение на процеса на управление, мониторинг, оценка на проекти, 

качествено консултиране на потенциалните бенефициенти, както и процедурите и възможните 

стъпки за актуализиране на стратегията, при необходимост. 
 

 

 

10. Финансово изпълнение на СМР  
Таблица 4 
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Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на доклада 01.01.2012 – 31.12.2012 година 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

бро

й 

лева брой лева брой лева брой лев

а 

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

121 
Модернизиране на земеделските 

стопанства 

3 

643 066,40 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

123 
Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване 

на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

223 
Първоначално залесяване на неземеделски 

земи 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

311 
Разнообразяване към неземеделски 

дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

312 
Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия 
5 1 167 953.00 

1 67 965.00 

(оттеглен) 

0 0.00 0 0.00 

313 Насърчаване на туристическите дейности 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

321 
Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони 

1 97 500.00 1 97 500.00 

(отхвърлен) 

0 0.00 0 0.00 

322 
Обновяване и развитие на населените 

места 

1 234 629,12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2.1. Между-териториално и транс-национално 

сътрудничество 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ОБЩО: 10 2 143 148,50 

2 165 465,00 

 

0 0.00 0 0.00 
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Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код на 

мярката  

 

Име на мярката 

 

За периода на прилагане на стратегията, вкл. настоящия доклад 

Подадени 

заявления 

Отхвърлени 

/оттеглени/ 

анулирани 

заявления 

Сключени 

договори 

Изплатени 

 

бро

й 

лева брой лева брой лева брой лев

а 

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в 

това число мерките от ос 1 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

121 
Модернизиране на земеделските 

стопанства 

3 

643 066,40 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 

123 
Добавяне на стойност към земеделски и 

горски продукти 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване 

на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

223 
Първоначално залесяване на неземеделски 

земи 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ 

разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР) 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

311 
Разнообразяване към неземеделски 

дейности 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

312 
Подкрепа за създаване и развитие на 

микропредприятия 
5 1 167 953.00 

1 67 965.00 

(оттеглен) 

0 0.00 0 0.00 

313 Насърчаване на туристическите дейности 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

321 
Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони 

1 97 500.00 1 97 500.00 

(отхвърлен) 

0 0.00 0 0.00 

322 
Обновяване и развитие на населените 

места 

1 234 629,12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2.1. Между-териториално и транс-национално 

сътрудничество 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ОБЩО: 10 2 143 148,50 

2 165 465,00 

 

0 0.00 0 0.00 
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Таблица 6  

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

от СМР 

Код 

на 

мярк

ата 

Име на мярката Име на 

бенефициента 

Общ размер 

на разходите, 

за които се 

кандидатства 

със 

заявлението 

за 

подпомагане, 

лв. 

Одобрена 

сума (общо 

допустими 

разходи по 

проекта), лв 

Процент 

на 

субсидия

та по 

проекта, 

% 

Одобрен 

размер на 

субсидията

, лв 

Размер 

на 

изплатен

ите от 

РА 

средства, 

лв 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121 Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЗК 

"Съединение" 

267 185,94 

 

267 185,94 

 

40 106 874,38 

 

 

121 Модернизиране 

на земеделските 

стопанства 

ЕТ "Валтамар - 

Васил Василев" 

252 810,41 

 

252 810,41 

 

40 101 124,16 

 

 

312 Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприят

ия 

"Трейдсток" 

ООД 

 

303 730,00 

 

303 730,00 

 

70 212 611,00 

 

 

312 Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприят

ия 

ЕT "Вая турс - 

Станимира 

Янчева" 

379 360,00 

 

379 360,00 

 

70 265 552,00 

 

 

322 Обновяване и 

развитие на 

населените места 

Община 

Аксаково 

234 629,12 

 

234 629,12 

 

100 234 629,12 

 

 

ОБЩО: 1 437 715,47 1 437 715,47  920 790,66  

 

Таблица 7  

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

подпомагане (отхвърлени/оттеглени/анулирани заявления) 

Код 

на 

мярк

ата 

Име на мярката Име на 

бенефициента 

Размер на 

разходите, за 

които 

кандидатства със 

заявлението за 

подпомагане, лв. 

Отхвърлено/отте

глено/анулирано 

заявление 

(Моля, посочете 

вярното) 

Мотиви за отхвърляне на 

заявлениято 

(Посочва се мотивът за 

всеки бенефициент с 

отхвърлено заявление за 

подпомагане) 

1 2 3 4 5 6 

312 Подкрепа за 

създаване и 

развитие на 

микропредприятия 

ET "Георги 

Георгиев - 

Финпро" 

67 965,00 

 

оттеглено  

321 Основни услуги за 

населението и 

икономиката в 

селските райони 

Община Девня 97 500,00 

 

отхвърлен Отхвърлен от КИП на етап 

допустимост. Общините не са 

допустим кандидат по мярка 

321 към одобрена СМР на 

МИГ 

ОБЩО: 165 465,00   

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

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

 

11. Мониторинг и оценка. 

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

Прилагат се доклади от текущи и/или междинни оценки, изготвени от МИГ. 
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Съгласно разписаните правила и процедури по СМР на СНЦ „ МИГ Девня Аксаково“ се 

предвижда: 

- ежегоден счетоводен одит, който към момента на изготвяне на настоящият доклад не е 

извършен.  

- цялостен счетоводен одит от външени експерти след приключване на реализацията на СМР към 

Септември 2015 година. 

През 2012 година е възложен и изготвен финансов одит за отчетната 2011 година. 

През 2012 година е възложен и изготвен следния междинен анализ „Анализ и оценка на 

изпълнението на СМР за 2012 година“ 
 

 

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

Списък на ключовите достижения и конкретни резултати   
 

Одобрената СМР на МИГ Девня - Аксаково се откроява с два иновативни подхода. 

На първо място - наличието на партньорство ще бъде необходимо условие за финансиране на проектите 

от СМР. Кандидатите трябва да докажат, че техни доставчици или техни клиенти ще бъдат местни 

актьори. По този начин ще бъдат постигнати два ефекта: 

 Ще бъде осигурен ливъридж (лостов) ефект – създаването на добавена стойност на целевата територия 

ще бъде по-голямо от ефекта на единичния проект. Допълнително, интигритетът на СМР заложен при 

фазата на планиране ще бъде осигурен чрез реализацията на проектите. 

 Ще бъде стимулирано съвместното планиране на действия на местните актьори. По този начин 

прилагайки на практика подхода „учене чрез правене” ще бъде повишен капацитета за планиране на 

местната общност. Постигнатото въздействие ще бъде материализирано през следващите програмни 

периоди. 

На второ място отбелязваме разбирането ни, че планирането представлява отворен процес. В този 

смисъл, ние не гледаме на поелите до момента роля местни актьори и на идентифицираните до момента 

партньорства като на единствените възможни на целевата територия. Осъзнаваме факта, че местните 

общности все още са с ограничен капацитет за планиране и съответно за ангажиране със съвместни 

действия. Също така, следва да се имат предвид предубедеността на местните актьори относно 

прозрачността на замисъла на инициативата.   

 

13. Приложения  

 

Дата: 14 Февруари 2013    Подпис............................... 

Гр. Девня      СВИЛЕН ШИТОВ 

                                                                                             Председател на Управителния съвет на 

                                                                                             Сдружение „МИГ Девня – Аксаково” 


