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Разработването на Стратегията за 
местно развитие (СМР) на територията 
на МИГ „Девня – Аксаково“ е резултат 
от работа на екип, включващ координа-
тора за осъществяване на дейностите 
по подготвителна мярка 19.1, външните 
експерти, колективния и управител-
ния орган на МИГ, както и широката 
гражданска общественост. Процесът 
на изготвяне на Стратегията бе под-
помогнат от дейностите, в изпълнение 
на Договор №РД 50-206/07.12.2015 
г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по подмярка 19.1 
„Помощ за подготвителни дейности“ 
на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони (ПРСР) за 
периода 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейски 
земеделски фонд за развитие на сел-
ските 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 прила-
гат на местно равнище от местните 
участници, придружени от ясни и про-
зрачни процедури, подпомогнати от 
съответните общински администрации 
и необходимата техническа помощ за 
разпространение на добрите практики 
за разработването на Стратегията на 
МИГ „Дев-ня – Аксаково“ бе приложен 
подходът „отдолу-нагоре“ като основна 
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; потреб-
ностите от финансиране по мерки на 
ПРСР 2014-2020; инвестиционните на-
мерения; организационния и финансов 
капацитет за реализиране на проекти; 
информационните нужди; нагласите и 
доверието към принципите и правилата 
на подхода „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-икономи-
чески анализ, чрез събиране и обра-
ботване на първична статистическа 
информация за територията на двете 
общини, позволяваща оценка на на-
личните ресурси и анализ на социал-
но-икономическите тенденции; 

– Провеждане на работни срещи, 
свързани с консултиране подготов-
ката на стратегията, информационни 
срещи, свързани с консултиране на 
Стратегията с местната общност, иден-
тифициране и мотивиране на ключови 
представители на заинтересованите 
страни за участие в информационните 
събития и общественото обсъждане 
на Стратегията на МИГ; генериране на 
инвестиционни и проектни намерения.

Във връзка с популяризиране на 

процеса на разработка на Стратегия-
та бяха проведени 2 информационни 
кампании. Първата се проведе преди 
стартиране процеса 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 проведо-
ха  25 информационни срещи със 126 
участници. 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 информационни срещи със 
146 участници.

Проведени бяха 4 информационни 
срещи-семинари, целящи запознаване 
на заинтересованите страни с ПРСР, 
подхода ВОМР и многофондовото фи-
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нансиране, проучване потенциалните 
потребности на бизнеса и социалната 
сфера на територията на МИГ, насърча-
ване диалога между заинтересованите 
страни в процеса на местно планиране, 
получаване на обратна информация за 
СМР 2014-2020 през призмата на заин-
тересованите страни. В информацион-
ните срещи- семинари взеха участие 88 
представители на местното население.

Разпространени бяха информацион-
ни материали при всички проведени ин-
формационни и работни срещи, както и 
на публични места на територията на 
МИГ-а. Достъп до електронните мате-
риали има чрез сайта на МИГ „Девня 
–Аксаково“ www.migda.org. 

Във връзка с процеса на подготовка 
на стратегията бяха проведени 2 работ-
ни срещи за консултиране подготовката 
на стратегията в гр. Аксаково и гр. Де-
вня с общо 33 участници. Проведени 
бяха 3 информационни срещи, свър-
зани с консултиране на стратегията с 
местната общност в гр. Аксаково,  гр. 
Девня и гр. Игнатиево. На информа-
ционните срещи взеха участие общо 
85 представители на заинтересованите 
страни.

Проведено беше обществено об-
съждане 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 участници, представители на за-
интересованите страни.

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

В разработването на стратегията 
участваха групи, които имат добро 
познаване на местните предизвика-
телства. Тяхното участие в процеса 
на разработка на стратегията им даде 
по-голямо чувство за отговорност и 
ангажираност към проектите, което им 
позволява да се възползват най-добре 
от местните активи. В разработването 
взеха участие следните заинтересо-
вани страни:

Община Девня:
Осигурява експертна, логистична и 

техническа подкрепа за организация и 
провеждане на форуми, работни сре-
щи, дискусии, обучения, проучвания. 
Осигурява актуална информация за 
събиране на база данни и анализи, в 
хода на изготвяне на СМР. Осигурява 
публичност и информация за населе-
нието на територията, относно процеса 
на разработване на СМР.

Идентифицира ключови представи-
тели от местната общност и секторните 
политики за участие в процеса на раз-
работване на СМР. Участва в работните 
и информационни срещи на екипа по 
разработване на СМР и заседанията 
на Управителния съвет на МИГ.

Община Аксаково:
Осигурява добре функциониращ 

оперативен офис на МИГ „Девня – Ак-
саково“ в гр. Аксаково.

Осигурява експертна, логистична и 

техническа подкрепа за организация и 
провеждане на форуми, работни сре-
щи, дискусии, обучения, проучвания. 
Осигурява актуална информация за 
събиране на база данни и анализи, 
в хода на изготвяне на СМР. Осигу-
рява публичност и информация за 
населението на територията, относно 
процеса на разработване на СМР. 
Идентифицира ключови представите-
ли от местната общност и секторните 
политики за участие в процеса на раз-
работване на СМР. Участва в работните 
и информационни срещи на екипа по 
разработване на СМР и в заседанията 
на Управителния съвет на МИГ.
Земеделски производители:

Участват в работните и информа-
ционни срещи в процеса на популяри-
зиране и разработка на стратегията. 
Предоставят информация за инвести-
ционните си намерения, необходимия 
финансов ресурс, броя на работните 
места, които ще осигурят при реализа-
цията на проектите си. Участват в про-
веденото анкетно проучване относно 
състоянието на територията на МИГ-а. 

Микропредприятия:
Участват в работните и информа-

ционни срещи в процеса на популяри-
зиране и разработка на стратегията. 
Предоставят информация за инвести-
ционните си намерения, необходимия 
финансов ресурс, броя на работните 
места, които ще осигурят при реализа-
цията на проектите си. Участват в про-
веденото анкетно проучване относно 
състоянието на територията на МИГ-а.

МСП:
Участват в работните и информа-

ционни срещи в процеса на популяри-
зиране и разработка на стратегията. 
Предоставят информация за инвести-
ционните си намерения, необходимия 
финансов ресурс, броя на работните 
места, които ще осигурят при реализа-
цията на проектите си. Участват в про-
веденото анкетно проучване относно 
състоянието на територията на МИГ-а.

Читалища:
Участват в работните и информа-

ционни срещи в процеса на популяри-
зиране и разработка на стратегията. 
Предоставят информация за инвести-
ционните си намерения, необходимия 
финансов ресурс, специфична инфор-
мация, необходима за определяне на 
мерките  на стратегията и финансовите 
им параметри.

Местни поделения на вероизпо -
веданията: Участват в работните и 
информационни срещи в процеса на 
популяризиране и разработка на стра-
тегията. Предоставят информация за 
инвестиционните си намерения, необ-
ходимия финансов ресурс, специфична 
информация необходима за определяне 
финансовия ресурс на мярка 7.6 изцяло 
насочена към съхраняване на религиоз-
ните храмове на територията на МИГ-а. 

НПО:
Участват в работните и информа-

ционни срещи в процеса на популяри-
зиране и разработка на стратегията. 
Предоставят информация за проект-
ните си идеи, необходимия финансов 
ресурс, специфична информация не-
обходима за определяне на мерките 
на стратегията и техните финансови 
параметри, където НПО са допустими 
кандидати.  

Местни малцинствени 
групи:

Представители на тези групи участ-
ваха в работните и информационни 
срещи в процеса на популяризиране и 
разработка на стратегията. Предоста-
вят информация относно проблемите, 
които срещат, идеи за проекти, които 
биха допринесли за социално включ-
ване и активно включване на пазара на 
труда. Мнението им беше отчетено чрез 
включване на 2 мерки, финансирани 
от ОП “РЧР“, които ще допринесат за 
подобряване нивото на  образование 
и заетост на представителите на тези 
групи.

3. Описание на ситуацията в райо-
на към момента на кандидатстване:

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

С цел Стратегията да бъде адекват-
на на нуждите на местната общност и 
потенциала за развитие на територията 
са събрани и оценени 2 типа данни: 1/ 
статистически, позволяващи оценка 
на наличните ресурси и анализ на со-
циално-икономическата обстановка; 
2/ информация от страна на местната 
общност относно инвестиционните на-
мерения, организационен и финансов 
капацитет за реализация на проекти, 
финансирани от Структурните фондо-
ве, събрана чрез анкетно проучване. 

Географски 
характеристики:

Територията на МИГ „Девня – Ак-
саково“ обхваща административните 
граници на общините Девня и Акса-
ково. Намира се в северната част на 
Варненска област в Североизточен 
планов район, и заема площ от 581,54 
кв. км.  Тя граничи с общините: Вълчи 
дол, Ветрино, Суворово, Провадия, 
Аврен, Белослав, Варна. Територията 
е с непрекъснати граници и обхваща 
всички 26 населени места от двете 
общини: община Аксаково – 2 града 
и 21 села; община Девня – 1 град и 2 
села. Общата площ е съставена от раз-
лични по предназначение територии 
както следва: Земеделските територии 
заемат 65%; Горските площи – 25%; На-
селени места и други урбанизирани те-
ритории– 7,7%; Водни течения и водни 
площи – 0,8%; Територии за добив на 
полезни изкопаеми – 0,3%; Територии 
за транспорт и инфраструктура – 1,2%. 
Релефът на територията е равнинен. 
Климатът е умерено-континентален, 
с преобладаващи северозападни и 
източни ветрове. Територията има 
излаз на Черно море и близостта й до 
него определя меката зима и липсата 
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на много ниски температури .Средната 
годишна температура е 23 градуса, 
което предполага активна вегетация на 
растенията по отношение отглеждане-
то на земеделски култури на открито.

Природни ресурси
Поземлените ресурси на терито-

рията са добри, както в количествено 
и структурно, така и в качествено от-
ношение. 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 характе-
ризират с по-високо количество хумус 
(3,4%) и високо естествено плодородие. 
Територията е бедна на полезни изко-
паеми. Минерални суровини – мерге-
ли, варовици и торф са на територията 
на община Девня. Мергели се добиват 
в кариерите “Белите могили”, “Лозен-
ско дере”, “Синур Алча”. Разработени 
кариери за варовик се използват при 
производство на цимент.

Девненските извори са най-големите 
карстови извори в България. Разполо-
жени са в няколко групи в подножието 
на възвишението Голям кайряк. Изво-
рите дават началото на река Девня. 
Изворните води излизат по разседи 
под слаб напор. Изворите имат посто-
янен дебит – 2952 л/с4 и постоянна 
температура около 18 градуса. Водите 
са варовити (съдържат 93% калциев 
карбонат и незначителни количества 
магнезиев карбонат, железни, алуми-
ниеви и силициеви окиси). От 1954 г. 
започва постепенното каптиране на 
изворите. Значителна част от терито-
рията на МИГ Девня -Аксаково (52% от 
територията или приблизително 301,42 
кв.км) попада в екологичната мрежа 
„Натура 2000“, целяща да осигури дъл-
госрочното оцеляване на най-ценните 
и застрашени видове и местообитания 
за Европа, в съответствие с основ-
ните международни договорености в 
областта на опазването на околната 
среда и биологичното разнообразие. 
Най-известната защитена зона на те-
риторията е „Побитите камъни” с площ 
2313,50 дка. На територията на община 
Девня попадат части от 3 защитени 
зони по „Натура 2000“ – „Побити ка-
мъни”, “Провадийско-Роякско плато” 
и “Варненско-Белославски комплекс”. 
На територията на община Аксаково 
попадат части от 5 защитени зони по 
Натура 2000 – “Долината на р. Батова”, 
“Златни пясъци”, “Суха река”, „Побити 
камъни”, „Батова”. „Побити камъни”, 
представляваща уникален геоложки 
феномен от варовикови колони, явя-
ващ се същевременно дом за редица 
ендемични видове заема територия и 
от двете общини, явявайки се по този 
начин предпоставка за създаване на 
местна идентичност

Демографска ситуация:
Общият брой на населението в об-

хванатата територия е 29 317 души по 
данни на Националния статистически 

институт към 31.12.2014 г. (в т.ч. Община 
Девня – 8670 жители и Община Акса-
ково – 20 647 жители ), от които – жени 
14 798 и мъже – 14 519. 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 надтрудоспособна възраст. В срав-
нение с други райони на страната про-
центното 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 безра-
ботните по образование показва, че 
най-висок е относителният дял на тези 
без специалност и професия – 60%. 
Регистрираните лица със средно обра-
зование са 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 фактът, че на 
следващо място се нарежда възрас-
товата 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. Фак-
тор за това са сравнително големите 
маси от нискоквалифицирани и трайно 
безработни хора, предимно от ромски 
произход, които са изолирани от актив-
ния пазар на труда.

Промишленост:
Промишлеността е представена в 

следните подотрасли:
Химическа промишленост: На те-

риторията на МИГ-а се намират няколко 
от най-големите химически заводи на 
страната - „Солвей Соди“ АД, „Агро-
полихим“ АД, Завод за брикети в гр. 
Игнатиево, Завод за опаковъчно фолио 
“Пластхим-Т” АД – гр. Аксаково.

Хранително-вкусова промишле-
ност: основен дял заема производ-
ството на захарни изделия, сладкарски 
изделия и хлебопроизводство,  месни 
производни, включва преработката на 
нерафинирана захар от „Девненски 
захарен завод“ ЕООД. Завод за добив 
и преработка на бели меса в гр. Игнати-
ево; Производство на консерви “Амура” 
в гр. Аксаково; Винарска изба в с. Ген. 
Кантарджиево и др.

Строителство: Строителната 
промишленост е представена в две 
направления - производство на стро-
ителни материали – “Девня Цимент“ 
АД и извършване на строителна дей-
ност – „Заводски строежи“ АД. Завод 
за сухи строителни смеси на “Вебер” 
в с. Изворско

Производството на електроенер-
гия чрез соларни инсталации и ветро-

енергийни източници е нов отрасъл в 
промишлеността на общината. Забе-
лязва 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, Кума-
ново, Ботево, Зорница.

Селско стопанство:
Площите за нуждите на селското 

стопанство са 377 989 дка. Използва-
ната 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 затревените площи. 
Регистрираните земеделски произво-
дители са 470, като 25 % са в областта 
на животновъдството. Земеделските 
кооперации са водещи в зърнопроиз-
водството поради наличието на скла-
дови бази и техника. Налична складова 
и техническа база е недостатъчна и 
силно амортизирана. Най-големият 
проблем пред производителите от 
Община Девня е разрушената напо-
ителна система, което е причина за 
спад в производството на плодове и 
зеленчуци. Възстановяването й изис-
ква значителни инвестиции.

Животновъдство: Благоприятните 
природо-климатичните условия на те-
риторията, наличието на голям процент 
мери и пасища позволяват отглеждане-
то на различни видове животни, което 
определя животновъдството като втори 
основен подотрасъл на селското сто-
панство. Доброто зърнено и фуражно 
производство в полската част предо-
пределят развитието на говедовъд-
ството, свиневъдството, 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 
широколистните гори. Една трета от 
горите са със стопанско предназна-
чение. Близостта на територията до 
курортните комплекси обуславя търсе-
нето на допълнителни възможностти за 
увеличаване дела на курортните гори 
и лесопаркове.

Туризъм:
Туризмът е все още неразработе-

на 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. Кон-
стантин и Елена” и КК “Златни пясъци”, 
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години. Останалите са в лошо състоя-
ние и е наложително извършването 
на реновационни дейности. Засилен е 
интересът към изграждането на нови 
параклиси в малките населени места. 

На територията е разположен Музеят 
на мозайките в гр. Девня, който пред-
ставя римски и ранно византийски мо-
зайки 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 регис-
трирани 26 читалища (5 на територията 
на община Девня, и 21 в община Акса-
ково/. Сградният фонд се нуждае от 
реновиране, обзавеждане, обновяване 
на библиотечния фонд. През послед-
ният програмен период чрез проект 
финансиран по ПРСР, чрез МИГ „Де-
вня–Аксаково“ бе обновено читалище 
„Просвета“ в гр. Аксаково. 

Околна среда и източници 
на замърсяване:

Атмосферен въздух: Големи еми-
сионни 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. Дев-
ня. В резултат на дейността на тези 
предприятия съществува потенциална 
възможност от влошаване здравето 
на населението вследствие замърся-
ването на атмосферния въздух. В не-
посредствена 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 землище-
то на село Падина (от тях 55 дка силно 
увредени) и 60 дка силно увредени 
земеделски земи в землището на град 
Девня. Независимо от организираното 
сметоизвозване почти по цялата тери-
тория възникват т.н. нерегламентирани 
(незаконни) сметища, както и терени, 
заети от изхвърляне на строителни 
отпадъци. Незаконните сметища водят 
до трайно замърсяване на почвите и 
подземните води. На територията не 
се генерират големи количества стро-
ителни отпадъци, но на практика се 
депонират нерегламентирано огромни 
количества, в резултат на усилената 
строителна дейност в гр. Варна и край-
брежните курортни комплекси.

Социална сфера:
Образование: По данни от пребро-

яването през 2011 г., преобладава 
население със средно образование 
– 40% и основно образование, – 35%. 
Хората с начално образование са 6 

основната пътна артерия за КК “Албе-
на”, пресича територията в северната й 
част. Добрите природни предпоставки 
– съчетанието от природни забележи-
телности, наличието на планина и море 
благоприятстват развитие на селски, 
ловен и спортен туризъм. Природното 
богатство на Природен парк „Златни 
пясъци”, защитена местност „Побити ка-
мъни” защитените зони по Натура 2000, 
в т.ч. орнитологично – обекти на екоту-
ризма, заедно с културно историческото 
наследство, са ресурс за развитие на 
познавателен туризъм. Състоянието 
на туристическата инфраструктура като 
цяло е незадоволително. Основните 
проблеми са свързани със състоянието 
на пътищата към туристическите обек-
ти, извън територията на населените 
места. Липсват указателни и информа-
ционни табели, материално-техническа 
база e остаряла, ограничено е предла-
гането на информация за посетителите 
на обектите на място. Средствата за 
настаняване и хранене 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 из-
граждане на съвременна туристическа 
инфраструктура.

Техническа 
инфраструктура:

Публичната инфраструктура е осно-
вен 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, здравеопазването и 
социалните грижи, науката и културата, 
водоснабдяването и канализацията, 
енергоснабдяването, телекомуника-
циите, транспорта, благоустройството, 
физическата култура, спорта и отдиха. 

Основната пътна артерия на терито-
рията на МИГ- а е магистрала „Хемус“, 
осигурявайки достъпа до територията 
от градовете на Северна България и 
връзка между населените места на 
територията на МИГ-а. Проектираната 
АМ „Черно море” ще преминава през 
територията на община Аксаково, като 
нейното изграждане допълнително 
ще подобри достъпността по оста 
север-юг. В много участъци между на-
селените места, мрежата е значително 
амортизирана и се нуждае от рехаби-
литация. 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 со-
циално-икономическо значение, са 
Варна–София и Варна–Русе.

На територията на всяка от общините 
се намират гранични пунктове – вто-
рото по големина летище в България 
(летище Варна) е разположено на тери-
торията на община Аксаково, а второто 

по големина българско пристанище 
(пристанище Варна Запад) се намира 
на територията на община Девня. ЖП 
линия преминава само през територия-
та на община Девня, но осъществява 
изключително 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 из-
ключение на гр. Аксаково. Регистрира 
се сезонен недостиг на вода в някои 
селища, който се дължи на трайни 
проблеми с водоснабдяването. По-
треблението е със значителна сезонна 
неравномерност силно увеличено през 
летния период особено във вилните 
зони и населените места с къщи за 
временно обитаване. Ресурсът на мест-
ните водоизточници е ограничен и не 
могат да бъдат осигурени значителни 
нови водни количества. Тежко е поло-
жението с изградената канализационна 
мрежа. Изградена канализация има 
само в по-големите селища. Повечето 
от селата използват септични ями. 
Липсват пречиствателни съоръжения 
за отпадните води, което е причина за 
безконтролното изпускане на замърсе-
ни води и причинява замърсявания на 
околната среда. Селата с население 
над 1000 жители имат предпоставки 
за изграждане на канализационна 
система и централизирано пречиства-
не на битовите води. Голяма част от 
съществуващите напоителни системи 
са разрушени и ограбени. На практика 
напоителните системи не се използ-
ват. 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 теле-
комуникационни, радиотелевизионни и 
пощенски мрежи и услуги. Ограничен 
е достъпът до интернет в по-голяма 
част от селата на територията. Във 
връзка с подобряване обслужването на 
гражданите и бизнеса и въвеждането 
на електронни услуги от държавните 
институции е наложително подобря-
ване и осъвременяването на ИКТ ин-
фраструктурата в административните 
сгради и комуникационните връзки 
между населените места. 
Културна инфраструктура:

Основна част от културната инфра-
структура са религиозните храмове. На 
територията на МИГ има 28 религиозна 
храма (25 в община Аксаково и 3 в об-
щина Девня), съответно структури на 
местните вероизповедания. На една 
част от сградите са извършени основни 
и текущи ремонти през последните 10 
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%, 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 об-
разование е добро. Проблем е ниското 
образователно равнище сред марги-
нализираните групи, което в бъдеще 
ще окаже отрицателен ефект върху 
трудовия потенциал на територията. 
На територията функционират 9 учебни 
заведения, от тях- 3 средно общообра-
зователни училища, 5 основни училища 
и 1 професионална гимназия ( в гр. Де-
вня) за ремонт и поддръжка на машини 
и съоръжения в химическата промиш-
леност. Професионалните училища 
на територията на МИГ-а са малко, но 
близостта до гр. Варна и разнообрази-
ето 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. Ва-
рна, населението на територията е 
обезпечено с болнична помощ , чрез 
съществуващите в големия град болни-
ци, като в болница „Св. Анна”, в която 
община Аксаково има и процентно дя-
лово участие с оглед обслужването на 
нейните граждани. Доболничното об-
служване се осъществява от 16 лекар-
ски практики, стоматологични практики, 
медицински центрове. 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/. 
Необходимо е разнообразяването на 
предоставяните здравни услуги чрез 
въвеждането на рехабилитационни и 
физиотерапевтични услуги за деца и 
възрастни, наложително е изгражда-
нето на центрове 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 въз-
можностите на лицата от уязвимите 
групи да водят самостоятелен начин 
на живот. Те се разделят на услуги 
предоставяни в общността и услуги 
предоставяни в институциите. Соци-
алните услуги, които се предоставят в 
общността на територията са: домашен 
социален патронаж , на територията на 
община Аксаково обслужва 200 потре-
бители, а на територията на община 
Девня 65 потребителя.  Социалните 
услуги „личен асистент“ , „домашен 
помощник“, „социален асистент“ се 
предоставят предимно чрез ОП „РЧР“ 
и обхващат 50 потребителя приблизи-
телно т.к. цифрата варира в зависимост 

от състоянието на потребителите. На 
територията на община Девня функ-
ционира 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 за-
интересовани лица на територията 
на МИГ:

Идентифицираните чрез анализа 
заинтересовани страни са от различни 
части на местната общност: публичния 
сектор, частния сектор, гражданското 
общество и отразяват многообразието 
на характера и многопосочността на 
стратегията. Участието на частния сек-
тор е от решаващо значение за гаран-
тиране на устойчивостта на проектите 
и осигуряване на необходимия дял от 
частно финансиране на проектите. 

Земеделски производители: На 
територията са регистрирани 470 бр. 
земеделски производители, като 75%  
развиват дейност в областта на рас-
тениевъдството. Основните проблеми, 
с които се сблъскват земеделските 
производители са остарялата мате-
риална база, с която разполагат в тех-
ните стопанства. Модернизирането на 
физическите активи на малките земе-
делски стопанствата е от съществено 
значение за подобряване на икономи-
ческите им резултати, тъй като уле-
снява въвеждането на нови процеси и 
технологии за повишаване качеството 
на произвежданата продукция, нама-
ляване на производствените разходи 
и разнообразяването на дейностите в 
стопанството, включително към незе-
меделските сектори, както и прехода 
от конвенционално към биологично 
земеделско производство. Инвести-
ционните намерения на земеделските 
производители ще бъдат подкрепени от 
мярка 4.1, мярка 4.2, мярка 6.4.

Микропредприятия: Според данни 
на НСИ на територията има регистри-
рани 889 микро предприятия, 78 малки 
предприятия, 10 средни, 3 големи 
предприятия. От данните е видно, че 
най-голям  е дяла на микропредприя-
тията, които са в основата на дребния 
и средния бизнес. Инвестиционния 
интерес на микро предприятия са 
свързани с разкриване на нови и за-
пазване на съществуващи работни 
места, разширяване и подобряване 
на услугите за населението които пре-
доставят, развитие на туристически 
дейности, съхранението и развитието 
на традиционни дейности за терито-
рията. Инвестиционните намерения 
на микропредприятията ще бъдат под-
крепени предимно от мярка 4.1, мярка 
4.2, мярка 6.4.

МСП: Според данни на НСИ на те-
риторията има регистрирани 78 малки 
предприятия, 10 средни, 3 големи 
предприятия. Основно малките пред-

приятия са в отрасъла на хранител-
но-вкусовата промишленост и техния 
интерес е свързан с разширяване и 
подобряване на услугите за населе-
нието и разкриване на нови работни 
места в традиционни за територията 
дейности. Големите предприятия са от 
отрасъла на химическата промишле-
ност. Производителността на труда в 
хранително-вкусовата промишленост 
остава ниска, поради незавършена 
модернизация и използването на ико-
номически неефективни технологии и 
оборудване, недостиг на квалифицира-
ни кадри с опит в новите технологии и 
иновациите. Като най-сериозни иконо-
мически проблеми бизнеса определят 
недостига на квалифициран персонал, 
лошо състояние на логистичната биз-
нес инфраструктура, бюрократични 
пречки пред предприемачите. Инвес-
тиционен интерес при проведените 
срещи заявиха представители на микро 
– малки- средни- предприятия. Огра-
ниченият финансов ресурс на страте-
гията възпрепятства инвестиционните 
намерения на „големите предприятия“ 
, които са извън хипотезата на чл.3 и 4 
от Закона за малките и средни предпри-
ятия. Инвестиционните намерения 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 функ-
ционират 26 читалища /21 читалища в 
община Аксаково, 5 в община Девня/. 
Танцовите състави към тях са с тради-
ции, като основен белег е приемстве-
ността. Читалищата получават множе-
ство покани за участие във фестивали и 
други прояви в страната и чужбина, но 
не могат да финансират тази дейност. 
Това намалява престижа на формаци-
ите и читалищата и не стимулира раз-
витието и включването на нови деца. 
Друга основна функция на читалищата 
е поддръжката на библиотечния фонд. 
Основен проблем е недостатъчна въз-
можност за периодичното му осигуря-
ване и обновяване. Читалищата срещат 
трудности с поддръжка на сградният 
фонд, модернизирането и осъвреме-
няването на материалната база (обо-
рудване, обзавеждане). Читалищните 
настоятелства активно заявиха готов-
ност и интерес да осъществяват дей-
ности и реализират проекти в подкрепа 
развитие културната идентичност на 
местната общност. (мярка 7.2).

Местните поделения на вероиз-
поведанията: На територията има 28 
религиозна храма (25 в община Акса-
ково и 3 в община Девня) съответно и 
местни структури на вероизповедани-
ята. 14 от тях датират от края на ХIX 
век. На една част от тях са направени 
основни ремонти. 5 от тях се нуждаят от 
външен и вътрешен ремонт, ремонт на 
покривните конструкции, подобряване 
на площите около храмовете. 29% от 
религиозните храмове са ново строи-
телство, построени са между 2000-2010 
г., на друга част е извършен ремонт 
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зованието сред малцинствените групи;
• Насърчаване на социалното пред-

приемачество. 
Заплахи:
• Липса на достатъчен интерес за 

инвестиции в земеделието и по-специ-
ално овощарство, лозарство и зелен-
чукопроизводство;

• Недостатъчен капацитет за раз-
работване и управление на проекти, 
финансирани от Европейските струк-
турни 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 бъл-
гарското население приблизително 
81 %, ромското население е 13%, тур-
ската етническа общност 5%, други 
1%. Основните проблеми свързани с 
малцинствените общности е недоста-
тъчно 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, участ-
ващи в курсове за обучение или ква-
лификация. Липсата на образование, 
води до трудно намиране на работа, 
следователно нисък социален статус 
на ромските семейства, невъзможност 
на децата им да посещават училище. 
Поколения роми попадат в порочния 
кръг „липса на образование–липса на 
работа–невъзможност за посещение 
на училище на децата–липса на об-
разование. Ниското ниво на здравна 
култура в етническите групи, води до 
увреждане на здравето, трайно нама-
лена работоспособност, ранна бремен-
ност и раждане сред момичетата от 
ромски произход. Висок е процента на 
здравно неосигурените деца от етниче-
ските малцинства, което е последица 
от липсата на доходност както и спе-
цифичен манталитет при разпределяне 
на финансови постъпления. Основните 
потребности на малцинствените групи 
са свързани с повишаване на здрав-
ната култура на ромското население, 
ограмотяване и повишаване на образо-
ванието, професионално образование, 
мотивация за включване в трудова 
заетост, трудова заетост. На територия-
та на МИГ-а има обособени населени 
места с концентрирано ромско насе-
ление, което създава предпоставки 
за сегрегация на ромското население. 
Предоставянето на информационни, 
социални и здравни услуги са от осо-
бено значение за преодоляване соци-

преди по-малко от 10 години. При про-
ведените информационни срещи пред-
ставителите на местните поделения на 
вероизповеданията проявиха интерес 
и изразиха готовност да кандидатстват 
с проекти за подобряване състоянието 
на религиозните храмове (мярка 7.6).

Общините са ангажирани с осъщест-
вяване на националните политики на 
местно ниво по отношение на социал-
но-икономическото развитие. Съще-
временно те имат ясния ангажимент 
за развитието на местния потенциал 
(природен, културен, човешки, иконо-
мически).

Община Девня: Усилията на община-
та са насочени към подкрепа на МСП за 
повишаване на капацитета им, насър-
чаване на иновационната активност. 
Целта на общината е реализацията на 
мерки за подобряване на качеството 
на живот и смекчаване на социални-
те неравенства чрез увеличаване на 
заетостта и доходите и оптимизиране 
на системите на здравеопазването и 
социалните услуги, образованието и 
културата.

Община Аксаково: Община Аксако-
во поставя акцент върху опазване на 
околната среда и щадящо използване 
на териториалните ресурси, развитие 
на екологично земеделие, подобрява-
не на съществуваща инфраструктура, 
предвид използването на основна част 
от територията за логистична база на 
бизнеса. Усилията й са насочени към 
подобряване на качеството и достъп-
ността до здравни, образователни, со-
циални и културни услуги. Повишаване 
качеството на работната ръка, образо-
ванието и достъпа до пазара на труда 
на уязвимите групи от населението.

Предвид отговорността за осъ-
ществяване 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 работещи в областта 
на спорта. В зависимост от сферата 
на дейност неправителствените ор-
ганизации 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 неправителстве-
ни организации, подкрепящи интегра-
цията и преодоляването на социалната 
изолация на уязвимите групи от насе-
лението. Представителите проявиха 
предимно интерес към мерките, които 
ще способстват за повишаване на об-
разованието 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-икономиче-
ския профил и анализ на ресурсите на 
района, в контекста на цялостната ви-
зия за настоящото и бъдещото социал-
но-икономическо и културно развитие 
на територията Девня–Аксаково.

Силни страни:
• Територията е с добро геострате-

гическо положение в близост е Прис-
танище- Варна–Запад, преминава 
магистрала „Хемус“, разположено е 
летище „Варна“. Добра транспортна 
осигуреност – въздушна, железопътна, 
пътна и водна;

• Наличие на сравнително ниско ниво 
на замърсяване на въздуха, водите 
и почвите на територията на терито-
рията;

• Наличие на обширни екологично 
чисти и защитени територии;

• Наличие на достатъчен сграден 
фонд за задоволяване на потребно-
стите на образователната, 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 междуселищната пътна мрежа, 
социалния и културен сграден фонд.

• Неразвит туристически отрасъл и 
необособен културно-туристически 
продукт;

• влошено състояние на техническата 
инфраструктура – липсва изградена 
цялостна канализационна система в 
по-голямата част от населените места; 
амортизирана пътна и водоснабдител-
на инфраструктура.

• Наличие на пустеещи земи и изо-
ставени овощни и лозови насаждения.

• Застаряване на населението, отри-
цателен естествен прираст;

• Липса на квалифицирана  работна 
сила;

• Слабо развити структурна комуни-
кационна мрежа и достъп до интернет 
до малките населени места;

Възможности:
• Реновиране на съществуващия 

сграден фонд в социалната и здравна 
сфера;

• Рехабилитация на пътната и во-
доснабдителна инфраструктури;

• Изграждане на канализационни 
системи, пречиствателни колектори и 
станции;

• Оползотворяване ресурсите на 
пустеещи земи и изоставени овощни и 
лозови насаждения;

• Въвеждане на междусекторни услу-
ги за гражданите (социални и здравни);

• Подобряване на бизнес условията, 
чрез въвеждане на електронни общин-
ски услуги;

• Провеждане на информационни 
кампании сред малцинствата за по-
добряване на здравно-социалния им 
статус;

• Повишаване грамотността и обра-
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в) постигане на балансирано тери-
ториално развитие на икономиките и 
общностите в селските райони, вклю-
чително създаването и поддържането 
на заетост.

Стратегическа цел: Постигане 
устойчиво развитие на района и подо-
бряване качеството на живот чрез ак-
тивизиране на собствения потенциал.

Приоритет 1: Повишаване на конку-
рентоспособността на местната иконо-
мика и възможностите за създаване на 
местен бизнес. Приоритетът е насочен 
към задоволяване потребностите на 
местната общност от инвестиции за 
повишаване на капацитета на микроп-
редприятията, малките и средните 
предприятия (МСП), насърчаване на 
иновационната активност, подобря-
ване на достъпа до финансиране 
на МСП, развитие и стимулиране на 
предприемачество и устойчив бизнес 
на територията.

Приоритет 2 : Насърчаване на 
интегрирано териториално развитие и 
опазване на околната среда чрез по-
вишаване на ресурсната ефективност. 
Приоритетът е насочен към задоволя-
ване потребностите на местната общ-
ност от развитие на динамична жизнена 
среда и подобряване качеството на 
живот развитие на териториална иден-
тичност, маркетинг и марки на база на 
специфичния териториален потенциал 
и продукти от местен характер.

Приоритет 3: Насърчаване на со-
циалното приобщаване , намаляване 
на бедността и подобряване жизнената 
и бизнес средата. Приоритетът е насо-
чен 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 из-
ключване лица.

4.2. Специфични цели:
Приоритет 1: Повишаване на кон-

курентоспособността на местната ико-
номика 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 предприемачеството и 
инвестиционна подкрепа за неземе-
делски дейности. 

Специфична цел 1.2: Модернизи-
ране на земеделските стопанства и 
насърчаване развитието на продукти от 
местен характер. Целта е свързана със 
задоволяване приоритетно потребно-
стите на земеделските производители 
от инвестиции в земеделските стопан-
ства, инвестиции в преработка/марке-
тинг на селскостопанските продукти.

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

вишаване на ресурсната ефективност
Специфична цел 2.1: Разнообразя-

ване възможностите за заетост чрез 
развитие на туризма и свързаните с 
него услуги. Целта е насочена към за-
доволяване потребностите на общини-
те и юридическите лица с нестопанска 
цел в сферата на туризма за изграж-
дане и подобряване на туристическа 
инфраструктура.

Специфична цел 2.2: Възстановя-
ване и подобряване на културното и 
природно наследство. Целта е свър-
зана със задоволяване потребността 
на местните поделения на вероизпо-
веданията за опазване и съхранение 
на религиозните храмове, като част от 
духовността и културата на местното 
население.

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 со-
циалното приобщаване , намаляване 
на бедността и подобряване жизнената 
и бизнес средата.

Специфична цел 3.1: Развитие на 
динамична жизнена среда. Целта е 
свързана с подкрепа усилията на общи-
ните в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки 
по мащаби инфраструктура, както и 
подобряване на ИКТ инфраструктура 
в общинските административни сгра-
ди за създаване на предпоставки за 
въвеждане на електронни услуги за 
гражданите и бизнеса. 

Специфична цел 3.2: Подобряване 
на образователното равнище, достъ-
па до социални услуги на различните 
уязвими групи, социално изолирани 
или в риск от социална изолация. 
Целта е свързана със задоволяване 
потребностите на общините и бизнеса 
от квалифицирана 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 конкретна-
та територия, разработени въз основа 
на местните потребности и потенциал, 
в съответствие с политиките на нацио-
нално, регионално и местно ниво, вклю-
чително и с политиките по десегрегация 
и деинституционализация:

Характеристиките на всяка тери-
тория са свързани с притежаваните 
от нея природни ресурси и човешки 
потенциал. Въз основа на анализа на 
територията, осъществените срещи 
с местната общност са определени и 
основните приоритети на Стратегията 
за местно развитие на МИГ „Девня 
–Аксаково“ . Приоритетите от една 
страна отразяват вижданията на мест-
ната общност за нейното развитие, а 
от друга са съобразени с визията за 

алната изолация, както и подкрепата на 
мерки за запазване и изява на тяхната 
културна идентичност.

Уязвима група от населението са хо-
рата 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 пред-
приемат мерки за тяхното приобщава-
не. Не малък е броят на възрастните 
жители на територията, които срещат 
сериозни затруднения и се нуждаят от 
подпомагане за удовлетворяване на 
ежедневните нужди – битови, физиче-
ски, здравословни, административни 
и др. По справка на Дирекция „Соци-
ално 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 го-
дини. От тях 17 са с детска церебрална 
парализа, 10 бр. със сърдечно съдови 
заболявания, 4 бр. с онкохематологич-
ни заболявания, значителна част са 
със соматични увреждания. Лицата с 
увреждания се нуждаят от адаптирани 
грижи, оборудвани центрове и спе-
циалисти, които да ги предоставят. За 
задоволяване на тези потребности е 
необходимо създаването на Центрове 
за социална рехабилитация и инте-
грация, назначаването на персонал 
и специалисти за предоставянето на 
специализирани услуги.

4. Цели на стратегията:
4.1. Цели на стратегията и прио-

ритети за развитие на територията:
Целите, приоритетите и мерките на 

Стратегията за местно развитие на 
МИГ „Девня – Аксаково“ са формули-
рани, въз основа на социално-иконо-
мическия анализ на територията и про-
ведените срещи със заинтересованите 
страни, партньорите и широката об-
щественост, извършени в изпълнение 
на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ по подмярка 19.1 „Помощ 
за подготвителни дейности“ на мярка 
19 „Водено от общностите местно раз-
витие“ от ПРСР за периода 2014-2020 
г., съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски земеделски фонд за 
развитие на селските райони, изпълня-
ван от МИГ „Девня–Аксаково“.

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 конкурентоспособ-
ността на селското стопанство; 

б) осигуряване на устойчивото упра-
вление на природните ресурси и на 
дейности, свързани с климата;

7БРОЙ 1
октомври 2017 г.



в контекста на значимите европейски, 
национални и регионални концепции, 
стратегии и планове.

4.4. Описание на иновативните ха-
рактеристики на стратегията:

Иновациите в стратегията имат 
най-различни форми, като всяка допри-
нася за иновативния характер на стра-
тегията: нови услуги, нови продукти, 
нови методи на организация, социални 
иновации и т.н. Иновациите се оценя-
ват по отношение на ефективността 
им в сравнение със съществуващите 
методи и решения, прилагани на те-
ритория, както и приложимостта им на 
местно ниво. СМР на МИГ “ Девня -Ак-
саково“ включва следните иновативни 
елементи:

• многофондово финансиране, което 
е новост за ВОМР на територията на 
МИГ „Девня – Аксаково“ и ще позволи 
осъществяването на проекти финанси-
рани от ЕСФ, ЕФРР  и ЕЗФРСР. 

• мерки в подкрепа постигане целите 
на ВОМР, чрез включването на финан-
сиране чрез ЕСФ и ЕФРР, посредством 
оперативни програми: ОП „РЧР“ и 
ОПИК, което ще доведе до цялостно 
подобряване благосъстоянието на 
местната общност и подкрепа прила-
гането на една от важните характе-
ристики на подхода „ЛИДЕР“ а именно: 
осъществяването на „интегрирани и 
мултисекторни дейности“.

• мярка „Изграждане на ИКТ инфра-
структура в общинските администра-
тивни сгради“ с цел създаването на 
база за въвеждането на електронни 
административни услуги за гражданите 
и бизнеса и подобряване на обслуж-
ването им, които от своя страна са 
иновативни услуги и начини на органи-
зация на административния процес за 
територията на МИГ-а. 

• мярка „Въвеждане на междусектор-
ни услуги в общността“, с която се цели 
подобряване на социалните и здравни 
услуги за уязвимите групи от общност-
та, 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 подобрява-
не връзката между образователните 
структури и бизнеса и същевременно 
стимулиране на неактивните лица към 
образование и заетост. Подхода за 
справяне с проблема с ниската обра-
зованост 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 про-
цеси и повишаване конкурентоспособ-
ността на предприятията при опазване 
на ресурсите (материални и човешки).

развитие на територията, определена 
в основните стратегически документи 
на местно, регионално, национално и 
европейско ниво. 

Приоритет 1 „Повишаване на кон-
курентоспособността на местната ико-
номика 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 потен-
циал и акцентиране върху иновации 
и икономика на знанието, съчетано 
с ефективно опазване на околната 
среда“ и специфична цел 1 на ОПР 
на община Аксаково: „Постигане на 
интелигентен растеж чрез развитие 
на собствения потенциал, създаване 
на партньорства, акцентиране върху 
иновации и икономика на знанието, 
съчетано с ефективно опазване на 
околната среда“.

Приоритет 2 „Насърчаване на 
интегрирано териториално развитие и 
опазване на околната среда чрез пови-
шаване на ресурсната ефективност“ на 
СМР е в пряка връзка със стратегическа 
цел 3 „Устойчиво и интегрирано тери-
ториално развитие чрез подобряване 
на техническата инфраструктура, на 
териториалната свързаност, опазване 
качеството на околната средата“ на 
ОПР на община Девня за периода 2014-
2020 г. и стратегическа цел 3 „Устойчиво 
и интегрирано развитие чрез подобря-
ване на техническата инфраструктура, 
териториалната свързаност, опазване 
на околната среда и укрепване на 
населените места“ на ОПР на община 
Аксаково за периода 2014-2020 г.

Приоритет 3: „Насърчаване на со-
циалното приобщаване, намаляване на 
бедността и подобряване жизнената и 
бизнес среда“ кореспондира със специ-
фична цел 2 „Подобряване на качест-
вото на живот и смекчаване на социал-
ните неравенства чрез увеличаване на 
заетостта и доходите и оптимизиране 
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 прио-
ритетите на общинските планове за 
развитие със Стратегията за развитие 
на област Варна и следващите стра-
тегически 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 деинституционали-
зация 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, квалификацията и 
осигуряване на заетост за безработни 
и неактивни млади хора изложени на 
риск от социално изключване, и мла-
дежи от маргинализирани общности.

СМР на територията на МИГ ко-
респондира пряко с основните стра-
тегически документи за общинските 
територии, а именно Плановете за 
развитие на Общините Девня и Акса-
ково 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 собствения потенциал, създаване 
на партньорства, акцентиране върху 
иновации и икономика на знанието, 
съчетано с ефективно опазване на 
околната среда, подобряване качест-
вото на живот и смекчаване на социал-
ните неравенства чрез увеличаване на 
заетостта и доходите и оптимизиране 
на здравните и социални услуги, об-
разованието и културата, устойчиво и 
интегрирано развитие чрез подобря-
ване на техническата инфраструктура, 
териториалната свързаност, опазване 
на околната среда и укрепване на насе-
лените места. Общинските планове за 
развитие се рамкират от планирането 
на цялата област, изразено от Област-
ната стратегия за развитие на област 
Варна за периода 2014-2020. Областна-
та стратегия за развитие посочва про-
блемите и потенциалите, споделени от 
всички общини, и очертава общи цели 
и визия за развитие. Задължително 
изискване към общинските 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 следващи-
те възходящи стратегически документи 
от регионално, национални и евро-
пейско ниво. Стратегията адаптира на 
местно ниво ключовите теми за раз-
витие, въведени от Кохезионната по-
литика и регламентите за управление 
на фондовете на ЕС. Формулираните 
стратегически цели отразяват общите 
цели на Стратегията Европа 2020, Те-
риториалния дневен ред на ЕС 2020, 
Общата стратегическа рамка на ЕС до 
2020, и подхода „ВОМР“. Стратегията 
е хармонизирана с Националната про-
грама за развитие на България 2020, 
Националната програма за реформи 
и секторните стратегии в страната. 
Стратегията за местно развитие на 
МИГ „Девня-Аксаково“ е разработена 
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Този бюлетин е създаден в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общно-
стите местно развитие №РД50-185/29.11.2016 г., финансирано със средства по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г., Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с финансовата подкрепа на Европей-
ските структурни и инвестиционни фондове


