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КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ 
ДОЛ, ПРОВАДИЯ И СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

Какво представлява МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия? 
• Територия и организация

Територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия е разположена в
Североизточна България и съвпада с територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия, 

част от Варненска област.  Територията, обхваната от Местна инициативна група Възход-Ветрино, 
Вълчи дол, Провадия, е 1284 кв.км. На територията има 57 населени места, от които 2 града /Вълчи 

дол и Провадия/ и 55 села. В края на 2016г. населението е 35 770 души.

Карта на територията:
• Структура на Местна инициативна група Възход-

Ветрино, Вълчи дол, Провадия
СНЦ „МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия ” 

е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ 
с дейност в обществена полза. Седалището на МИГ е в 
с.Ветрино.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Върховен орган на сдружението е Общото събрание, 
съставено от всичките си членове. Към днешна дата 
членове на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия 
са 65 юридически и физически лица. Партньорството 
включва представители на над 50 % от населените места 
на територията на МИГ: от публичния сектор – трите 
общини Ветрино, Вълчи дол и Провадия, от стопанския 
сектор -  31 представители и от нестопанския сектор 
- 31 представители, съответно с постоянен адрес и 
със седалище на територията на МИГ. Нито един от 
представените сектори в Общото събрание не превишава 
49 на сто от имащите право на глас.

Управление на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия – органограма
Общото събрание /ОС/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет (УС). 
Управителният съвет /УС/ е постоянно действащ орган за управление на Сдружението. 

Дейността му се ръководи от Председател. УС се състои от 7 лица: двама членове са представители на 
общинските власти на Ветрино и Провадия, трима са представителите на стопанския сектор (по един 
за всяка община) и двама са представители на нестопанския сектор (от община Вълчи дол и от община 
Провадия). 

Изпълнителни и оперативни органи
Оперативното ръководство по прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие 

се осъществява от Изпълнителния 
директор на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия, който управлява екипа, 
включващ Експерт по прилагане на СВОМР 
и Счетоводител.

Комисията за подбор на проектни 
предложения /КППП/ е помощен орган, 
който подпомага пряко дейностите по 
прилагане на Сратегията.

Управление на МИГ Възход-
Ветрино, Вълчи дол, Провадия – 

органограма



ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА
НА МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

Територията на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия има благоприятно географско 
положение. През нея преминава трасето на автомагистрала „Хемус”, свързваща град Варна с град 
София, както и ж.п. линията между тези два града. 

Територията на МИГ попада в района на Лудогорско-Добруджанските масиви. Релефът е 
равнинен и хълмисто-платовиден с изобилие на изключително плодородни почви, подходящи за 
земеделски дейности. МИГ попада в преходно-континенталната климатична област, като климатът на 
района е силно повлиян от близостта на Черно море и от равнинния и хълмисто-платовиден релеф. 
Тези дадености, съчетани с близостта до развитата Варненска черноморска туристическа зона и добре 
разработената транспортна мрежа дават възможност за извършване на конкурентни икономически 
дейности в областта на производството и маркетинга на селскостопанска продукция и на храни, както 
и развитие на туризъм. 

Територията разполага с уникални природни ресурси, съхранена природа и богато биологично 
разнообразие. Голяма част от община Провадия попада в националната екологична мрежа „НАТУРА 
2000“, включваща защитена зона „Провадийско-Роякско плато” и скалните масиви Невша-Венчан и 
Комунари. В общината има четири защитени територии: защитените местности „Славейкова гора“, 
„Снежанска кория“, „Голямата канара“ и „Пробитият камък–Цар Борисов лопен“. В община Вълчи 
дол се наблюдават защитените растения конски кестен и ориенталския глог. В община Ветрино част 
от землищата са включени в националната екологична мрежа Натура 2000. В общината се намират 
защитена зона „Таушантепе” и защитена местност „Голямо и малко було”. Това са предпоставки за 
развитието на разнообразни форми на туризъм, устойчиво горско стопанство, природосъобразно 
земеделие и животновъдство.

Плодородието на почвите в съчетание с благоприятния преходно-континентален, повлиян 
от Черноморието, климат формират потенциал за разнообразяване на земеделските дейности 
на територията чрез развитието на растениевъдни производства – лозарство, овощарство, 
зеленчукопроизводство. Богатството от повърхностни и подпочвени води и изградената база от 15 
микроязовира са факторни условия, благоприятстващи развитието на поливно земеделие в региона.

В границите на МИГ се експлоатира единственото за страната солно находище „Мирово”. 
Предвид все по-широкото разпространение на халотерапията (солна терапия) като метод за лечение 
на редица заболявания, е необходимо да се проучат възможностите за приложимост на каменната 
сол от региона на Провадия в СПА и Уелнес процедурите

Наличието на минерален извор на територията на град Провадия представлява нереализиран на 
този етап потенциал за развитие на балнеолечение и СПА – туризъм.

Голямото разнообразие от защитени местности и зони на територията на трите общини, включени 
в МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, представлява широка основа за развитие на екологичен 
туризъм, както и фототуризъм. Съществуват условия и за риболовен туризъм.

Географското местоположение на изследваната територия – близостта до Шумен, Добрич и Варна, 
както и до пристанище Варна-Запад и Летище Варна, достъп до жп линии Варна-София, Варна-Русе и 
автомагистрала „Хемус”, е фактор с положително въздействие за разгръщане потенциала на общините 
в МИГ за: разширяване на съществуващите пазари и идентифициране на нови пазарни ниши, развитие 
на туризма, ресурсно осигуряване на различни производствени дейности.

Демографската структура на населението се характеризира с намаляване на броя на населението, 
застаряване, ниска раждаемост, намаляване броя на сключените бракове, отрицателен естествен 
прираст, засилени миграционни процеси и намаляване на населението в трудоспособна възраст. Това 
се дължи както на отрицателните стойности на естествения прираст, така и на миграцията, най-често 
на хора в активна, трудоспособна възраст към други икономически по-силно развити региони или 
страни. 

Застаряващото население на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия 
показва потребност от разширени и нови услуги за населението – социални, здравни  и други. В 
същото време води до намаляване на работната сила, за чието преодоляване са необходими усилия 
в посока интензификация на производствата, ново оборудване и технологии, които да изискват по-
малко работна сила и освен това да предлагат по-добри и привлекателни условия на труд.

Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общините са 
демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната 
квалификация и пазара на труда. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на 
подотраслово ниво – за някои професионални направления и професии. Бързо нарастват нуждите 
от квалифицирана работна ръка, свързани с въвеждането и използването на нови производствени 
технологии, информационни и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани 



кадри предпочитат да напуснат родните места и да работят в големите  градове или в чужбина.
През изминалите години са предприети редица ремонтни дейности, модернизация и обновяване 

на ЦДГ и училищата. Благодарение на инвестициите на общинските администрации, включително с 
подкрепата на Европейския съюз, подобряването на условията и материалната база на образованието 
е факт, което представлява основен фактор за подобряване обучението на учениците на територията 
на МИГ. 

Системата на здравеопазването е добре развита, но като цяло не покрива нуждите от здравна 
помощ на населението. Има само едно болнично заведение в гр.Провадия. В община Вълчи дол 
има филиал за спешна помощ към ЦСМП–Варна. Съществуват проблеми, свързани с достъпа до 
медицинска помощ в малките населени места, особено в трудно достъпните райони и районите със 
смесено население. Проблемите се дължат както на организацията на медицинското обслужване, така 
и на намаляващия брой медицински специалисти през последните години. 

Предоставяните социални услуги на територията на МИГ са насочени към преодоляване на 
социалната изолация, приобщаване и социална закрила на хора в неравностойно положение, хора с 
увреждания и възрастни хора. Въпреки постигнатия напредък по отношение деинституционализацията 
и сравнително разнообразния кръг от социални дейности, трябва да се посочи необходимостта от 
разширяване обема и обхвата на предоставяните социални услуги, предимно по отношение на 
самотните възрастни хора, чийто брой се очаква да нараства, предвид тенденцията на застаряване на 
населението. 

Средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението на територията 
на МИГ са читалищата, музеите, библиотеките, галериите, религиозните домове на различните 
вероизповедания. Дейността се осъществява от 47 читалища, Исторически музей и Художествена 
галерия. Основните потребности в сферата на културата са свързани с обновяване на сградния фонд, 
обзавеждането и оборудването, както и от подкрепа за съхраняване на културното наследство.

Преобладаващата част от предприятията на територията на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, 
Провадия са микропредприятия – 93,2 %, едва 6-7 % от отчетените предприятия са малки, средни или 
големи. 

Икономическите показатели на общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино притежават по-ниски 
стойности от средните за област Варна, което ги поставя на едно от последните места по степен на 
икономическо развитие на областно ниво. Структуроопределящи отрасли за местната икономика са 
селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, производство на строителни материали, 
алтернативен селски туризъм. В структурата на икономическите сектори, според броя предприятия 
водещ е сектор Търговия, следван от  Селското стопанство. Промишлеността е слабо представена в 
рамките на територията на местния регион.

Наблюдаваната през последните години предприемаческа активност в общините Провадия, 
Ветрино и Вълчи дол не допринася съществено за икономическото развитие на района, поради липсата 
на производства, осигуряващи висока добавена стойност. Приоритет за постигането на устойчива 
възходяща динамика на икономическите процеси в дългосрочен план следва да бъде развитието на 
преработващата промишленост, затваряйки цикъла „суровина-краен продукт”. 

Общините Провадия, Вълчи дол и Ветрино имат добра обезпеченост от местни суровини 
в областта на хранително-преработвателната промишленост на зърнени култури, и по-слабо на 
зеленчуци и плодове. Затова възможностите за развитие на общините са свързани с изграждането на 
хранително-вкусова промишленост, съпътстваща основните селскостопански производства, развитие 
на оранжерийно производство и създаване на условия за алтернативен туризъм.

Зърнопроизводството е водещият сектор в земеделието на трите общини. Предвид наличния 
потенциал от почвени и климатични условия, неблагоприятен в икономически и социален аспект е 
факта, че интензивните от гледна точка на работната сила селскостопански производства – лозарство, 
овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство заемат много малък дял в структурата на 
земеделието. Животновъдството не е основен, а развиващ се подотрасъл в района. Причините се 
коренят, както в икономическите условия на производство и реализация на продукцията (високи 
производствени разходи при ниски изкупните цени), така и в остарялото и амортизирано оборудване, 
санитарно-хигиенните изисквания в сектора, дребния размер на стопанствата и в резултат слабата 
инвестиционна активност, липсата на инициативност по посока коопериране на производителите 
и др. Пчеларството е добре развито, поради подходящото съчетание между климат, растителност и 
професионален опит. 

На територията на МИГ съществува потенциал за развитие на културен, исторически, селски, 
риболовен и екотуризъм, което се обуславя от редица благоприятни предпоставки - природни ресурси 
и богатото културно-историческо наследство. Близостта до големите туристически центрове (Варна, 
Златни пясъци и Албена) дава възможност за развитие на „уикенд туризъм”. Съществуват условия за 
развитие на екотуризъм - с.Невша е защитена зона с изключително висока значимост, Таушан тепе 



е едно от трите места в България, в които се провежда популяризация сред хората за проучване и 
опазване на растителното биоразнообразие, две екопътеки в местността „Кошу баир” и в местността 
„Клюнка” край Вълчи дол, ски писта в местността „Кошу баир” до гр.Вълчи дол. Района има ресурс за 
развитие на спортен риболов, след инвестиции за изграждане на съоръжения и благоустрояване на 
терените в непосредствена близост до микроязовирите и язовир Генерал Киселово, които са зарибени 
и се ползват за любителски риболов. В община Ветрино има четири зарибени язовира в райони с 
живописна природа, създаващи условия за развитие и на водни спортове.

МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия разполага с добре развита пътна и улична мрежа, 
равномерно разпределена на територията й, но тя се нуждае от обновление и модернизация /има 
улици без трайна настилка/. Магистрала „Хемус” е  основна връзка между София и Варна, поради 
което има важно социално-икономическо значение за развитието на територията. В град Провадия 
трудно се осъществява транспортната комуникация от двете части на града, разделени от жп линията 
Варна – София.

Степента на изграденост на водопроводната мрежа  в населените места е 100%, но състоянието 
й не е особено добро. Положените преди повече от 40 години предимно етернитови тръби се нуждаят 
от поетапна подмяна. Цялостна канализационна мрежа има само гр.Провадия. Частично изградена 
(80%) е канализационната мрежа и външните колектори в гр.Вълчи дол. В община Ветрино частична 
канализация има изградена само в с.Ветрино. Сериозен проблем за водоснабдяването са много 
високите загуби на вода и необходимостта от спешна реконструкция и подмяна с полиестерни тръби, 
както и с включване на нови водоизточници с оглед подобряване качествата на подаваната питейна 
вода на населението. 

Съобщителната инфраструктура е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително 
добро ниво. Пощенски и далекосъобщителни услуги се предлагат във всички селища на общините. 
На територията на МИГ имат покритие и трите мобилни оператори. Изграждането и гарантираното 
предлагане на Интернет услуги за целия обществен сектор, включително улеснен достъп за хората, е 
необходима и задължителна стъпка към информационното общество.

Всички населени места в общините са електрифицирани. Остарелите мрежи и ниската им 
надеждност в някои райони оказват негативно влияние на снабдяването на консуматори в рамките на 
нормативните параметри. Община Вълчи дол има потенциал за производство на енергия и екогорива 
от възобновяеми източници – използване на слънчевата енергия и оползотворяване на големите 
количества биоразградими отпадъци от аграрния сектор.

Основен замърсител на приземния въздух на територията са битовите отоплителни тела /
населението се отоплява приоритетно с дърва и въглища/, селскостопанските дейности по време на 
есенно и пролетно обработване на почвата, наторяване и третиране с препарати за растителна защита, 
както и автотранспорта. Необходимо е осигуряване на бюджетни средства за ремонт и подобряване 
състоянието на пътищата от IV–ти клас и амортизираната улична мрежа.

Благоприятна е и следва да продължи тенденцията за разширяване газифицирането на 
общинските имоти.

За целите на разработване на Стратегията за ВОМР на МИГ Възход – Ветрино, Вълчи 
дол, Провадия беше направено проучване и анализ на потенциала за развитие и SWOT анализ на 
територията, със следните резултати: 







Настоящият материал е изготвен по проект “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия” съгласно 

Споразумение № РД РД 50-49/13.06.2018г. по подмярка 19.2 “ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР” и по подмярка 19.4 “ТЕКУЩИ РАЗХОДИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ВОМР” на Мярка 19 “ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” от ПРСР 2014 - 2020.  
Стратегическа цел на Стратегията за ВОМР: „Превръщането на територията на МИГ „Възход - Ветрино, 

Вълчи дол, Провадия“ в устойчив селски район с развити туризъм и услуги за населението, конкурентен местен 
бизнес и селско стопанство, подобрени условия за живеене с активна местна общност“

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА:

с.Ветрино, област Варна,
ул. ”Г.С.Раковски”  №26,
тел.: 0877 107 272,
e-mail: mig_vazhod@abv.bg
www.mig-vazhod.com, www.eufounds.bg


