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1. Обхват на ангажимента, нормативно основание и методология 

 

1.1. Обхват на ангажимента 

Основна цел на ангажимента е извършване на оценка на изпълнението на етап 

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и на подкрепените 

операции във връзка с тази стратегия за 2018 година в рамките на изискванията за 

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

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

Като основен резултат от ангажимента се очаква да бъде направена междинна 

оценка на извършените от МИГ дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно население“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. за периода 2017-2018 година. 

За постигане на основната цел и получаване на основните резултати на 

ангажимента ще бъде събрана, обработена, систематизирана и анализирана 

информация за:  

 извършените от МИГ дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции 

в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за периода 2017-2018 

година. 

 подкрепените операции във връзка със стратегията на МИГ за периода 

2017-2018 година.  

 извършените от МИГ дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР“ за мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. за периода 2017-2018 година. 

Изготвената оценка ще бъде представена в Доклад с резултати, мнения и 

препоръки относно извършените от МИГ дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на 
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операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. за периода 2017-2018 година. 

Междинната оценка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) и на подкрепените операции във връзка с тази стратегия за 

периода 2017-2018 година ще бъде извършена в съответствие с Националното и 

Европейското законодателство, както и с програмните документи на МИГ. Докладът и 

приложените към него документи и материали ще бъдат представени на български език 

в електронен формат и на хартиен носител. 

 

1.2. Нормативно основание 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие 2016-2023 г. 

Стратегията за водено от общностите местно развитие 2016-2023 г. (СВОМР, 

Стратегията) на Местната инициативна група Лясковец – Стражица (МИГ), която 

обхваща територията на общините Лясковец и Стражица, е одобрена със Споразумение 

за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-

196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ Лясковец - 

Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на 

финансовата помощ по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия 

за ВОМР" и във връзка с изпълнението Наредба № 22 от 14.12. 2015 г. за прилагане на 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

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

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

В Системата за мониторинг и оценка на СВОМР са предвидени Процедури за 

мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР, чрез които се проследява 

напредъкът в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на Стратегията. 

МИГ прилага система за текущ мониторинг и оценка в съответствие с препоръките на 
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Общата рамка за мониторинг и оценка на програмите за развитие на селските райони и 

на ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Тази система включва всички дейности за мониторинг и оценка: 

- текущо събиране на данни за мониторинговите индикатори и актуализиране на 

индикаторите.  

- обобщаване и анализ на събраните данни по мониторинговите индикатори - най-

малко два пъти годишно; 

- външна оперативна оценка, свързана с оперативни или стратегически въпроси 

по изпълнение на Стратегията като цяло или отделни приоритети или мерки, при 

необходимост;  

- външна междинната оценка, при необходимост;  

- последваща оценка в последната година от изпълнението на Стратегията.  

Основната цел на системата за текущ мониторинг и оценка е да следи 

непрекъснато процеса на изпълнение на Стратегията и промените в средата, за да се 

анализира своевременно напредъкът, качество и проблемите в изпълнението, и да се 

предприемат навременни корекции, ако това е необходимо.  

Основни индикатори за финансов мониторинг са: 

- Брой на подадените заявления (по мерки, и пол и възраст на кандидата); 

- Стойност на подадените заявления (по мерки, и пол и възраст); 

- Брой на одобрените заявления (по мерки, и пол и възраст на кандидата); 

- Стойност на одобрените заявления (по мерки, и пол и възраст); 

- Брой на сключените договори (по мерки, и пол и възраст на бенефициента); 

- Стойност на сключените договори (по мерки, и пол и възраст на бенефициента); 

- Брой на подадените искания за плащане (по мерки); 

- Стойност на подадените искания за плащане (по мерки); 

- Брой на одобрените искания за плащане (по мерки); 

- Стойност на одобрените искания за плащане (по мерки); 

- Брой на успешно приключилите договори (по мерки, и пол и възраст на 

бенефициента); 

- Стойност на успешно приключилите договори (по мерки, и пол и възраст на 

бенефициента). 
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Външна междинна оценка: 

Външна междинна оценка се провежда, само ако е необходима за промяна на 

Стратегията или при възникване на значителни проблеми в изпълнение на Стратегията, 

затова нейните конкретни цели и методи се определят преди началото на провеждане. 

Всяка междинна оценка трябва да оцени напредъка в изпълнението на мерките на 

основата на изходните индикатори и индикаторите за резултат, да направи изводи и 

препоръки за подобряване на изпълнението.  

 

1.3. Методология 

В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в 

развитието, съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да 

задоволи. Оценяването е систематична дейност, която  се извършва на основата на 

обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, стратегия, 

програма или проект.  

Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, 

ефективността, въздействието, устойчивостта на проект, програма, стратегия или 

политика съобразно предварително определените цели на проекта, програмата, 

стратегията или политиката. Тя се основава на текущите доклади, изготвени по време 

на прилагането, но може да включва и допълнителни проучвания от външни 

наблюдатели. 

Основната цел на оценяването е подобряване на опита на администрацията в 

планирането и прилагането на публични програми и политики, поради което  

основните цели на оценяването на стратегии и програми са свързани с планиране, 

изпълнение и отчетност. Оценката е от важно значение, за да се идентифицират 

тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират 

действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да 

се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на 

оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга. 

Основните критерии, които се използват  за постигане на обективна преценка, са 

критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и 

устойчивост. 
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В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на планирането, за 

проверка на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност - и времевия 

момент на оценката се различават предварителна, междинна и последваща оценка. 

Всички те ползват повечето от обективните критерии, но за различните видове оценки 

различните критерии имат различна тежест: 

Основни оценъчни 

въпроси 

Предварителна 

оценка 

Междинна и 

текуща оценка 

Последваща оценка 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 

В този цикъл на оценяването междинната оценка поставя фокуса върху 

изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху 

изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато  

фокусът върху подобряването на качеството и релевантността на планирането се 

постига чрез: 

• изследване на промените в контекста на стратегията;  

• актуален преглед на изпълнението на стратегията;  

• извършване на необходимите промени, за да се максимализира въздействието на 

стратегията.  

Междинната оценка се осъществява след началото на изпълнението на плана, 

много често - в средата на плановия период (в този случай се нарича оценка в средата 

на периода). Този  подход е възприет в регулациите за структурните фондове, като 

основната ѝ функция е препрограмирането - промяната на плановия документ въз 

основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение. При тази оценка са 

особено силно изразени инструменталната, обучителната и корективната функция на 

оценяването, респ. обратната връзка. 
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Междинната оценка включва: анализ на резултати от предишни оценки, оценка 

на продължаващата валидност на анализа на силните и слабите страни и потенциала, 

оценка на продължаващата уместност и съгласуваност на стратегията, оценка на 

ефективността на количественото определяне на целите, оценка на ефективността и 

ефикасността на изпълнението до момента и на очакваните въздействия (вероятно 

постигане на общите цели въз основа на напредъка по отношение на специфичните и 

оперативните цели)  и на тази основа - на политиката и разпределението на 

финансовите ресурси, оценка на качеството на прилагането и организацията на 

мониторинга. 

Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на СВОМР, 

нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и 

осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в 

частност - подобряване на координацията. 

Изпълнението на СВОМР се осъществява паралелно с изпълнението на 

общинските планове за развитие и с областната стратегия за развитие. Доколкото има 

връзка с изпълнението, СВОМР е свързана с реализирането на общинските планове за 

развитие на общините на територията на МИГ и с областната стратегия за развитие. В 

този смисъл, междинната оценка трябва да е предхождана и от оценка, свързана с 

изпълнението на общинските планове на територията на съответната МИГ.  

За да отговори на нуждите на актуализацията, междинната оценка на СВОМР 

трябва да отговори на стандартите на стратегическото текущо оценяване: да направи 

преглед на съгласуваността и релевантността на стратегията на СВОМР, на промяната в 

ситуацията и на актуалните потребности на развитието, като се произнесе еднозначно 

относно валидността на целите или необходимостта за тяхната промяна, а оттам – и 

относно цялостно преориентиране на стратегията.  

При избора на методи за осъществяване на междинната оценка се използват 

насоките на Eвропейската комисия (ЕК), описани в базирания  в интернет инструмент 

за оценка на социално-икономическото развитие EVALSED   и  Работен документ на 

ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на 

програмния период”. 
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Практиката с оценките и ситуацията със СВОМР сочи, че в много случаи при 

оценката един по-непрецизен оценителен подход може да се окаже по-полезен от 

разгънатите класически методи, тъй като осигурява навременна оценка или просто е 

единствената разумна възможност за оценка. 

Валидните източници на информация за междинните оценки на СВОМР 

включват, но не се изчерпват с данни на Националния статистически институт (НСИ), 

данни на административната статистика на Агенцията по заетостта, както и данни от 

други надеждни регионални и местни източници на информация. Макар че тази 

разпоредба не се отнася пряко до СВОМР, принципите за официалност и надеждност 

на информацията запазват своята сила.  

Едновременно с това информационното осигуряване на оценката е проблем както 

за определянето на индикаторите, така и за осъществяването на самата оценка. Основен 

принцип при набирането на информация за междинната оценка на СВОМР е 

максималното оползотворяване на наличната мониторингова информация от следните 

източници: 

•  доклади или отчети за изпълнението на СВОМР, ако са налични; 

• официалната интернет страница на Местна Инициативна група ; 

• официалните страници на управляващите органи на оперативните програми, 

управляващи средствата от ЕСИФ в България. 

Подходящо е при оценяването това да се извърши преди да се пристъпи към 

допълнителни проучвания за набиране на първична информация. Във връзка с това е 

особено важно доброто систематизиране и архивиране на наличната информация. 

Успешното осъществяване на междинна оценка на СВОМР предполага и изисква 

целите да са количествено изразени и индикаторите да са предварително определени. 

Индикаторите трябва да имат стойности, които посочват изходното състояние, както и 

целеви стойности за постигане посредством стратегията  (ресурсни, процесни, за 

продукт, резултат и въздействие и др.). 
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2. Оценка на напредъка по изпълнението на дейности 

 

2.1. Оценка на напредъка по изпълнението на дейности по ПМ 19.2 относно 

обявени процедури, получени проекти, договорени средства 

 

Годишният план за дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година, 

приет на проведено Общо събрание на 29.01.2018 г., са предвидени следните дейности 

по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

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

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" за периода от 

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. със съответните им индикативни бюджети за одобрение и 

финансиране на проекти на бенефициенти по мерките на МИГ: 

 

1. Мерки от ПРСР, предназначени за селското стопанство и местния бизнес: 

1.1. Мярка МИГ 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени 

средства  в размер на  600 000 лева публичен принос в Стратегията; 

1.2. Мярка МИГ 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” с предвидени средства  в размер на 300 000 лева публичен принос в 

Стратегията; 

1.3. Мярка МИГ 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с 

предвидени средства в размер на 600 000 лева публичен принос в Стратегията. 

 

2. Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

2.1. Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с предвидени 

средства  в размер на 800 000 лева публичен принос в Стратегията. 

2.2. Мярка МИГ 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура” с предвидени средства в размер на 400 000 лева 

публичен принос в Стратегията. 
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3. Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР): 

3.1. Мярка МИГ01. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, 

развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” с 

предвидени средства в размер на 233 745 лева публичен принос в Стратегията. 

 

4. Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 

4.1. Мярка МИГ02. „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица” с предвидени средства в размер на 400 000 лева публичен 

принос в Стратегията. 

4.2. Мярка МИГ03.  „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица” с предвидени средства в размер на 

186 000 лева публичен принос в Стратегията. 

4.3. Мярка МИГ04. „Социални иновации за активно социално включване” с 

предвидени средства в размер на 500 000 лева публичен принос в Стратегията. 

4.4. Мярка МИГ05. „Насърчаване развитието на местна социална икономика и 

нови работни места в социални предприятия“ с предвидени средства в размер на 400 

000 лева публичен принос в Стратегията. 

Общата  индикативна сума на публичния принос за проекти на бенефициенти на 

МИГ за 2018 г. е 4 419 745 лева/ 

 

В Годишната програма за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година, също приета на 

проведено Общо събрание на 29.01.2018 г., са предвидени индикативни срокове за 

подбор на проектни предложения по всички одобрени мерки.  

Анализ на реализацията на Годишния план и Годишната програма за изпълнение 

на Стратегия за водено от общностите местно развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ 

за 2018 година по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

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

http://www.eufunds.bg/


www.eufunds.bg 

Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 12 от 56 

население“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

периода 2017-2018 година е представен в следната таблица: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на  

процедурата 

Индикативна 

дата на 

обявяване на 

процедурата 

Индикативен 

срок за подаване 

на проектни 

предложения 

Дата на 

обявяване на 

процедурата 

Краен срок за 

подаване на 

проектни 

предложения 

1 Мярка МИГ4.1. 

„Инвестиции в 

земеделски 

стопанства” 

Март 

2018 г. 

Май 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

Ноември 

2018 г. 

Септември 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение при обявяването на първия прием по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции 

в земеделски стопанства”. Подадени са общо 10 проектни предложения. Общата стойност на 

всички подадени проектни предложения е 880 602.23 лв., от които обща стойност на БФП за 

всички подадени проектни предложения е 480 243.81 лв. и общата стойност на собственото 

финансиране за всички подадени проектни предложения е 400 358.42 лв. 

2. Разгледани са подадените 10 проектни предложения и 9 от тях са одобрени от 

Комисията за прием на проектни предложения. До техническа и финансова оценка не е 

допуснато едно от проектните предложения поради установени административни 

несъответствия. Докладът от оценката е изпратен в МЗ за финализиране на процедурата. 

3. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства” е 600 000 лева, а индикативният брой на подкрепените 

проектни предложения в СВОМР е 13, което ще наложи обявяване на процедура за втори прием 

на проектни предложения. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се ускори финализирането на процедурата и сключването на договори за одобрените 

проектни предложения, за да се прецени разполагаемия ресурс и своевременно да бъде обявен 

втори прием на проектни предложения, за да се осигури изпълнението на Стратегията. 

2 Мярка  МИГ4.2  Март Май Октомври 2018  
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„Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

на  селскостопански 

продукти” 

2018 г. 2018 г. г. 

Октомври 

2018 г. 

Ноември 

2018 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение при обявяването на първия прием по МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  селскостопански продукти”. Срокът за подаване на проектни 

предложения е удължен. Не са подадени проектни предложения към датата на извършване 

на оценката. 

2. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  селскостопански продукти” е 300 000 лева, а индикативният брой 

на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 4, което ще наложи допълнително 

удължаване на срока за прием и евентуално обявяване на процедура за втори прием на 

проектни предложения. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се удължи срока за подаване на проектни предложения и да бъде подготвено своевременно 

обявяване на евентуален  втори прием на проектни предложения, за да се осигури изпълнението 

на Стратегията. 

3 Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски 

дейности” 

Юни 

2018 г. 

Юли 

2018 г. 

Ноември 

2018 г. 

 

Ноември 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение при обявяването на първия прием по МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности”. Срокът за подаване на проектни предложения е 

удължен. Не са подадени проектни предложения към датата на извършване на оценката. 

2. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности” е 600 000 лева, а индикативният брой на подкрепените 

проектни предложения в СВОМР е 10, което ще наложи допълнително удължаване на срока 
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Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 14 от 56 

за прием и евентуално обявяване на процедура за втори прием на проектни предложения. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се удължи срока за подаване на проектни предложения и да бъде подготвено своевременно 

обявяване на евентуален  втори прием на проектни предложения, за да се осигури изпълнението 

на Стратегията. 

4 Мярка МИГ7.2. 

Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на 

всички видове малка 

по мащаби 

инфраструктура . 

Март 

2018 г. 

Май 

2018 г. 

Юни 2018 г. Септември 2018 

г. 

Октомври 

2018 г. 

Ноември 

2018 г. 

Ноември 

2018 г. 

 

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение при обявяването на първия прием по МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура. 

2. Подадени са общо 5 проектни предложения на обща стойност 679 737 лв., които са одобрени 

от Комисията за прием на проектни предложения. Докладът от оценката е изпратен в МЗ за 

финализиране на процедурата. 

3. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  МИГ7.2. Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура е 800 000 лева, а индикативният брой на подкрепените проектни 

предложения в СВОМР е 10, което е наложило обявяване на процедура за втори прием на 

проектни предложения. Процедурата е обявена с несъществено закъснение. 

4. Срокът за подаване на проектни предложения е удължен. Не са подадени проектни 

предложения към датата на извършване на оценката. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се удължи срокът по процедурата за втори прием на проектни предложения, за да се осигури 

изпълнението на Стратегията. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 15 от 56 

5 Мярка МИГ7.5. 

Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за 

отдих, туристическа 

инфраструктура 

Октомври 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

  

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение спрямо Годишната програма за изпълнение на Стратегията при 

обявяването на първия прием по Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, който не е обявен към датата на 

извършване на оценката. 

2. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ7.5. Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура е 400 000 лева, 

а индикативният брой на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 4, поради което 

може да се наложи обявяване и на процедура за втори прием. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се ускори обявяването на първия прием на проектни предложения по мярката, за да има 

възможност при необходимост да бъде обявен втори прием на проектни предложения, за да се 

осигури изпълнението на Стратегията. 

6 Мярка МИГ01 

„Проучвания и 

инвестиции, свързани 

с поддържане, 

възстановяване и  на 

културното и 

природното 

наследство на селата. 

Съхраняване, 

развитие и 

валоризиране на 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

Март 2018 г. Юни 2018 г. 

  Ноември 2018 

г. 

 

http://www.eufunds.bg/


www.eufunds.bg 

Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 16 от 56 

специфичната местна 

идентичност и 

местната култура” 

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е несъществено закъснение при обявяването на първия прием по Мярка МИГ01 

„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и 

природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната 

местна идентичност и местната култура”. Подадени са общо 10 проектни предложения. 

Общата стойност на всички подадени проектни предложения е 187 695 лв. 

2. Разгледани са подадените 10 проектни предложения и всички са одобрени от Комисията 

за прием на проектни предложения. Докладът от оценката е изпратен в МЗ за финализиране на 

процедурата. 

3. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ01 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното 

наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна 

идентичност и местната култура” е 233 745 лева, а индикативният брой на подкрепените 

проектни предложения в СВОМР е 15, поради което е обявена процедура за втори прием на 

проектни предложения, въпреки че такава не е заложена в Годишната програма за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  на МИГ“Лясковец-

Стражица“ за 2018 година. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се ускори финализирането на процедурата по първия прием и сключването на договори за 

одобрените проектни предложения, за да се прецени разполагаемия ресурс и той да бъде 

съобразен втори прием на проектни предложения, за да се осигури изпълнението на 

Стратегията. 

7 Мярка МИГ02 

„Местни инициативи 

за заетост на 

територията на 

общините Лясковец и 

Юли 

2018 г. 

Септември 

2018 г. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 17 от 56 

Стражица“ 

КОНСТАТАЦИИ 

Налице е закъснение спрямо Годишната програма за изпълнение на Стратегията по отношение 

на първия прием по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица“, който не е обявен към датата на извършване на оценката. 

Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ02 „Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“ е 400 000 лева, а 

индикативният брой на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 4, поради което може 

да се наложи обявяване и на процедура за втори прием. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се ускори обявяването на първия прием на проектни предложения по мярката, за да има 

възможност при необходимост да бъде обявен втори прием на проектни предложения, за да се 

осигури изпълнението на Стратегията. 

8 Мярка МИГ03 

„По-добро здраве и 

работоспособност на 

заетите лица в 

икономиката на 

общините Лясковец и 

Стражица“ 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

КОНСТАТАЦИИ 

1. Първият прием на проектни предложения по МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност 

на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ е обявен в съответствие 

с одобрената годишна програма. Подадени са общо 8 проектни предложения. Общата 

стойност на всички подадени проектни предложения е 500 833.82 лв 

2. Разгледани са подадените 8 проектни предложения и 3 от тях са одобрени от Комисията 

за прием на проектни предложения, след което оценката е потвърдена от УО на ОПРЧР и са 

сключени два договора на обща стойност 142 740,62 лв. Третото одобрено проектопредложение 

е в резервен списък. 

3. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  МИГ03 „По-добро здраве и 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 18 от 56 

работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“ е 

186 000 лева, а индикативният брой на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 3, 

поради което се очаква след сключване на третия договор да бъдат изпълнени заложените в 

Стратегията индикатори. 

ПРЕПОРЪКИ 

Не са необходими, не е идентифициран риск от неизпълнение на Стратегията. 

9 Мярка МИГ04 

„Социални иновации 

за активно социално 

включване” 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

Февруари 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

КОНСТАТАЦИИ 

1. Първият прием на проектни предложения по МИГ04 „Социални иновации за активно 

социално включване” е обявен в съответствие с одобрената годишна програма. Подадени са 

общо 3 проектни предложения. Общата стойност на всички подадени проектни предложения 

е 491 547.84 лв 

2. Разгледани са подадените 3 проектни предложения и 2 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения, след което оценката е потвърдена от УО на ОПРЧР и са 

сключени два договора на обща стойност 400 068,75 лв. 

3. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  МИГ04 „Социални иновации за 

активно социално включване” е 500 000 лева, а индикативният брой на подкрепените 

проектни предложения в СВОМР е 3, поради което се очаква обявяване и на процедура за 

втори прием на проектни предложения по мярката. 

ПРЕПОРЪКИ 

Не са необходими, не е идентифициран риск от неизпълнение на Стратегията. 

1

0 

Мярка МИГ05 

“Насърчаване 

развитието на местна 

социална икономика 

и нови работни места 

в социални 

Ноември 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 19 от 56 

предприятия“ 

КОНСТАТАЦИИ 

1. Налице е закъснение спрямо Годишната програма за изпълнение на Стратегията при 

обявяването на първия прием по Мярка МИГ05 “Насърчаване развитието на местна 

социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, който не е обявен към 

датата на извършване на оценката. 

2. Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка МИГ05 “Насърчаване 

развитието на местна социална икономика и нови работни места в социални предприятия“е 

400 000 лева, а индикативният брой на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 2, 

поради което може да се наложи обявяване и на процедура за втори прием. 

ПРЕПОРЪКИ 

Да се ускори обявяването на първия прием на проектни предложения по мярката, за да има 

възможност при необходимост да бъде обявен втори прием на проектни предложения, за да се 

осигури изпълнението на Стратегията. 

 

Анализът е направен спрямо първоначално приетите варианти на Годишния план 

и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. Ръководството на МИГ 

„Лясковец – Стражица“ следи текущо изпълнението на дейностите и при наличие на 

нови факти и обстоятелства или при промяна на външните фактори приема 

актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на 

МИГ "Лясковец-Стражица". 

Заключение: 

Изпълнението на дейностите по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките 

на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020" за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. относно обявени процедури, 

получени проекти, договорени средства е в съответствие с приетите Годишен план за 

дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година и Годишна програма за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  на МИГ 

“Лясковец-Стражица“ за 2018 година. 

Обявени са приеми по осем от общо десетте подмерки, включени в стратегията.  

http://www.eufunds.bg/


www.eufunds.bg 

Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 20 от 56 

По две от подмерките, които се финансират от ОПРЧР, има сключени договори 

към датата на извършване на междинната оценка. 

По подмерките, финансирани от ПРСР, има оценени проекти, за които се очаква 

потвърждение на оценката от УО, след което може да бъдат сключени договори. Извън 

сферата на влияние на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ е да ускори процеса по тяхното 

разглеждане, поради което е идентифициран риск от закъснение при изпълнението на 

дейностите спрямо първоначално предвидените срокове. 

 

2.2. Оценка на напредъка по изпълнението на дейности по ПМ 19.4 относно 

организиране и участие в събития и информационни материали  

 

Приетият Годишен план за дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 

година предвижда изпълнение на подмярка  19.4. „Текущи разходи и популяризиране 

на стратегия за водено от общностите местно развитие“  в размер на до 25% от 

одобрената сума на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие". Индикативният годишен бюджет на 

подмярката е 26 475.68 лева. 

Предвидени са следните дейности: 

- Администриране и управление на стратегията на МИГ; 

- Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с 

прилагането на стратегията за местно развитие; 

- Обучения на местни лидери и бенефициенти; 

- Публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за 

работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с 

други МИГ и други; 

- Участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за 

развитие на селските райони; 

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

на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013; 
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- Проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания) - Анализ на инвестиционните характеристики 

на територията на МИГ и създаване на инвестиционен профил; 

- Популяризиране, информиране и публичност; 

- Организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери 

и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани 

с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

В приетата Годишна програма за изпълнение на стратегия за водено от 

общностите местно развитие  на МИГ“Лясковец-Стражица“ за 2018 година е предвиден 

подробен график за изпълнение на дейностите. Анализ на реализацията на Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно население“ от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. за периода 2017-2018 година е представен в следната таблица: 

 

№ Дейност 
График Изпълнение 

Начало Край Начало Край 

1 
Администриране и  управление на 

стратегията на МИГ 

Януари 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Януари 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. Проведени са 4 общи събрания, 

11 заседания на Управителния съвет и 2 заседания на Контролния съвет. 

2 

Дейности,  свързани с прилагането 

на стратегията (оценители, 

консултанти, външни експерти и 

други); 

Февруари 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Февруари 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. Обявен е конкурс за допълване 
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на списъка с външни експерти, които да участват в оценката на проектни предложения по 

мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на 

МИГ „Лясковец – Стражица“ за периода 2014-2020 г. 

3 

Оценяване на проектни 

предложения и Комисия за избор на 

проекти 

Юли 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Април 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. Приети са правила и вътрешен 

ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за 

развитие на селските райони и ЕЗФРСР, в изпълнение на подхода Водено от общностите 

местно развитие на територията на МИГ „Лясковец – Стражица“. Оценени са подадените 

проектни предложения по: 

Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” 

Мярка МИГ7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура . 

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на 

специфичната местна идентичност и местната култура” 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица“ 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” 

4 

Обучително пътуване в МИГ от ЕС 

(чужбина) за обмен на добри 

практики за УС и КС на МИГ 

-- 
Септември 

2018 г. 

  

Дейността не е изпълнена. 

5 

Обучение на членове на УС, КС и 

ОС относно прилагане на мерките 

на ПРСР в СВОМР 

 
Май 

2018 г. 

 
Ноември 

2018 г. 

Проведено е обучение на членове на Общото събрание, УС и КС на МИГ на 30.11-

01.12.2018 г. в град Лясковец, конферентна зала на ТК "Лесопарка", на тема: “Актуална 
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нормативна база за прилагане на СВОМР - преглед, разяснения и казуси, свързани с 

прилагането на СВОМР. Тълкувания. Проблеми и предизвикателства“ 

6 

Публични отношения, организиране 

на срещи на МИГ, работа в мрежа, 

участие на екипа и членовете на 

колективния върховен орган в 

срещи с други МИГ и други; 

Текущо 

през 2018г. 

Текущо 

през 2018г. 

  

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. 

7 

Участие на МИГ в дейности на 

Националната и на Европейската 

селска мрежа за развитие на 

селските райони; 

Текущо 

през 2018г. 

Текущо 

през 2018г. 

  

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. 

8 
Поддръжка на интернет страница и 

актуални новини 

Януари 

2018 г. 

Декември 

2018г. 

  

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. 

9 

Създаване и реализиране на 

публикации в печатни и електронни 

медии и излъчвания в радио- и 

телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, 

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

Февруари 

2018 г. 

Декември 

2018г. 

  

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. 

10 
Отпечатване на брошури, 

материали за обучение и други 

Април 

2018 г. 

Декември 

2018г. 
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печатни материали, изработване на 

рекламни материали и други, 

свързани с популяризиране 

дейността на МИГ; 

Дейността е изпълнявана текущо през годината в съответствие с предвиденото в Годишния 

план и Годишната програма за изпълнение на Стратегията. 

11 

Интерактивна информационна 

платформа за публично-частните 

партньори и участниците в МИГ, 

вкл. с възможности за онлайн 

обучения, обмени, сътрудничество, 

работа в местна мрежа, с включено 

участие на хора с увреждания 

Май 

2018 г. 

Декември 

2018 г. 

  

Дейността не е изпълнена.  

12 

Провеждане на пътуващи лагери за 

социални иновации в населените 

места на територията на МИГ; 

Март 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

Октомври 

2018 г. 

Проведени са следните пътуващи лагери за социални иновации в населените места на 

територията на „МИГ Лясковец – Стражица“ на тема: „Социалните иновации като шанс за 

мултиплициране на ефекти в местното развитие и мотивиране на общността“ с участието 

на представители на НПО и читалища, бизнес, местна власт, социални и др. институции и 

организации, партньори, граждани, заинтересовани страни, уязвими групи: 

На 22 октомври – в с. Козаревец, с. Добри дял, с. Джулюница 

На 23 октомври - в с. Драгижево, с. Мерданя, гр.Лясковец 

На 24 октомври – в с. Сушица, с. Камен, гр. Стражица 

На 25 октомври – в с. Благоево, с. Владислав, с. Балканци 

13 
Провеждане на отворени форуми 

преди отваряне на всеки прием 

Февруари 

2018 г. 

Октомври 

2018г. 

Октомври 

2018г. 

Ноември 

2018г. 

Проведени са следните отворени форуми преди отваряне на приеми на тема: „Прием на 

проекти към МИГ“: 
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 Представяне на мерки за публичен сектор по предстоящи приеми от ПРСР 

На 26 октомври в гр. Лясковец с НПО и читалища, местна власт, социални и др. 

институции; 

На 29 октомври в гр. Стражица с НПО и читалища, местна власт, социални и др. 

институции. 

 Представяне на мерки за частния сектор по предстоящи приеми от ПРСР 

На 30 октомври в гр. Лясковец с представители на селското стопанство и местния бизнес; 

На 31 октомври в гр. Стражица с представители на селското стопанство и местния бизнес; 

На 6 ноември в с. Джулюница с представители на селското стопанство и местния бизнес; 

На 7 ноември в с. Камен с представители на селското стопанство и местния бизнес. 

 Представяне на мерки за публичен сектор по предстоящи приеми от ОПРЧР 

На 8 ноември в гр. Лясковец с представители на НПО и читалища, местна власт, социални 

и др. институции; 

На 9 ноември в гр. Стражица с представители на НПО и читалища, местна власт, социални 

и др. институции. 

 Представяне на мерки за частния сектор по предстоящи приеми от ОПРЧР 

На 12 ноември в гр. Лясковец с представители на местния бизнес; 

На 13 ноември в гр. Стражица с представители на местния бизнес. 

14 

Провеждане на „работилници за 

социални иновации” за всяка 

потенциална заинтересована страна; 

Март 

2018 г. 

Октомври 

2018г. 

Октомври 

2018г. 

Октомври 

2018г. 

Проведени са 12 работилници за социални иновации през периода от 22 до 25 октомври 

2018 г. в различни населени места от общините Лясковец и Стражица. 

15 

Мобилни кампании за 

микропредприятия и земеделски 

производители „МИГ открива 

работно място“; 

- 
Март 

2018г. 

  

Проведени са следните мобилни кампании за микропредприятия и земеделски 

производители „МИГ открива работно място“: 

На  13 ноември 2018 г. в град Лясковец за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2; 
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На 14 ноември 2018 г. в град Стражица, за заинтересовани по мерки 4.1 и 4.2; 

На  22 ноември 2018 г. в село Козаревец, за заинтересовани по мярка 6.4.1; 

На 23 ноември 2018 г. в село Сушица, за заинтересовани по мярка 6.4.1. 

16 

Организиране на двудневно 

обучение за местни лидери за най-

малко 20 участника 

- 
Юни 

2018 

 
Декември 

2018 

Проведени са следните обучения за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и 

отчитане на проекти: 

На 02-03.12.2018 г. в ТК "Лесопарка", гр. Лясковец на тема: „Отчитане и мониторинг на 

проекти, финансирани от СВОМР по мерки 4.1, 4.2. и 6.4.1. от ПРСР за бенефициенти и 

заинтересовани страни от частния сектор на територията на община Лясковец“. 

На 07-08.12.2018 г. в ТК "Лесопарка", гр. Лясковец на тема: „Отчитане и мониторинг, 

финансирани от СВОМР по мерки 7.2, 7.5. и Мярка 01. от ПРСР за бенефициенти и 

заинтересовани страни от публичния и НПО сектор на територията на община Лясковец“. 

На 09-10.12.2018 г. в гр. Стражица на тема:  „Отчитане и мониторинг на проекти, 

финансирани от СВОМР по мерки 4.1, 4.2. и 6.4.1. от ПРСР за бенефициенти и 

заинтересовани страни от частния сектор на територията на община Стражица“ . 

На 15-16.12.2018 г. в гр. Стражица на тема: „.Отчитане и мониторинг на проекти, 

финансирани от СВОМР по мерки 7.2, 7.5. и Мярка 01. от ПРСР за бенефициенти и 

заинтересовани страни от публичния и НПО сектор на територията на община Стражица“ 

17 
Организиране на информационни 

срещи за най-малко 10 участника 

Април 

2017 г. 

Октомври 

2017г. 

  

 Проведени са следните информационни срещи с потенциални бенефициенти и 

заинтересовани страни относно обявен прием по: 

Мярка МИГ03 "По-добро здраве и работоспособност на заетите в икономиката на 

общините Лясковец и Стражица“ от ОПРЧР - на 15.03.2018 г. в гр. Стражица. относно 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР – на 

28.02.2018 г. в гр. Стражица 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР – на 

27.02.2018 г. в гр. Лясковец 
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 Проведени са следните информационни срещи със заинтересовани страни и 

бенефициенти: 

На 16 ноември 2018 г. в град Стражица, за заинтересовани страни по публичните мерки от 

ОПРЧР; 

На 19 ноември 2018 г. в град Лясковец, за заинтересовани  страни по публичните мерки от 

ОПРЧР; 

На 26 ноември 2018 г. в град Лясковец, за заинтересовани страни по частните мерки от 

ОПРЧР; 

На 27 ноември 2018 г. в град Стражица, за заинтересовани страни по частните мерки от 

ОПРЧР 

18 

Изготвяне на материали, 

подпомагащи потенциалните 

получатели на финансова помощ 

при изпълнение на проекти, 

финансирани от СВОМР 

Март 

2018 г. 

Май 

2018г. 

  

За подпомагане на потенциалните получатели на финансова помощ са издадени следните 

информационни материали: 

Информационна брошура за малцинства и уязвими групи; 

Информационна брошура "Иновации"; 

Информационна брошура "ОПРЧР-ВОМР"; 

Информационна брошура "ПРСР-ВОМР". 

19 

Конкурс за иновативни 

практики/проекти сред 

заинтересованите страни, които 

смятат да кандидатстват към 

Стратегията 

Април 

2018 г. 

Май 

2018г. 

  

Дейността не е изпълнена. 

20 

Организиране на обучения, 

семинари и информационни срещи 

за местни лидери и за уязвими 

- 
Април 

2018г. 

 Март 

2018г. 

- Май  Август 
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групи и застрашени от бедност 

целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти и други, 

свързани с популяризиране на 

стратегията за ВОМР и прилагане 

на подхода. 

2018г. 2018г. 

 
Септември 

2018 г. 

 

Декември 

2018 г. 

 Във връзка с отворени приеми от ОПРЧР, от МИГ "Лясковец-Стражица" са обявени 

следните дни за консултиране на идеи за проекти между бенефициенти и външни 

експерти: 

На 20 и 21 март 2018 година в град Лясковец по Мярка МИГ03 "По-добро здраве и 

работоспособност на заетите в икономиката на общините Лясковец и Стражица" и Мярка 

МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване” 

 Проведени са следните информационни срещи със заинтересовани страни и 

потенциални бенефициенти по МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. 

Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната 

култура”: 

На 3 май 2018 г. в гр. Лясковец с представители на НПО, Читалища, Местна власт; 

На 4 май 2018 г. в гр. Стражица с представители на НПО, Читалища, Местна власт. 

Представени са Условия за кандидатстване по Мярка МИГ01, специфични изисквания 

относно допустимост на кандидати, дейности и разходи, документите за кандидатстване по 

Мярка МИГ01 и основни параметри за работа с ИСУН. 

 Проведени са следните информационни срещи със заинтересовани страни и 

потенциални бенефициенти по Процедура №BG06RDNP001-19.037 за Мярка МИГ7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“: 

На 22 август 2018 г. в гр. Лясковец с представители на НПО, Читалища, Местна власт. 

На 22 август 2018 г. в гр. Стражица с представители на НПО, Читалища, Местна власт. 

На срещите са представени Условия за кандидатстване по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в 
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създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, специфичните изисквания относно допустимост на кандидати, дейности 

и разходи и документите за кандидатстване, както и основни параметри за работа с ИСУН. 

 

Заключение: 

Изпълнението на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

население“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е в съответствие с приетите Годишен план за 

дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година и Годишна програма за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  на МИГ 

“Лясковец-Стражица“ за 2018 година. 
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3. Оценка на напредъка по финансовото изпълнение 

 

В Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Лясковец 

- Стражица" за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от 

общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020" е заложен финансов план за индикативно разпределение на средствата по 

програми/фондове и по мерки за целия период на изпълнение на стратегията. 

Към 20 декември 2018 г. се отчита следното изпълнение на финансовия план за 

индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

 

Код на 

мярката 

Име на мярката Заложени за 

периода на 

стратегията 

Договорени за 

периода до  

20 декември 2018 г. 

лв. лв. % 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г.  2 933 745 0 0,00% 

МИГ4.1.  „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

600 000 0 0,00% 

МИГ4.2.  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти“ 

300 000 0 0,00% 

МИГ6.4.

1 

 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” 

600 000 0 0,00% 

МИГ7.2.  „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура„ 

800 000 0 0,00% 

МИГ7.5.  „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

400 000 0 0,00% 
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МИГ01 Мерки, извън обхвата на мерките от 

Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

233 745 0 0,00% 

Мерки, финансирани от ОПРЧР  1 486 000 542 810 36,53% 

МИГ02  „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец 

и Стражица” 

400 000 0 0,00% 

МИГ03  „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец 

и Стражица” 

186 000 142 741 76,74% 

МИГ04  „Социални иновации за активно 

социално включване” 

500 000 400 069 80,01% 

МИГ05  „Насърчаване развитието на местна 

социална икономика и нови работни 

места в социални предприятия“ 

400 000 0 0,00% 

 ОБЩО ЗА проекти към СВОМР 4 419 745 542 810 12,28% 

Текущи разходи и популяризиране на СВОМР  977 500 225 997 23,12% 

 

Междинната оценка се прави в начален етап от изпълнение на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец – Стражица“, поради което 

процентът на изпълнение на финансовите показатели за финансирани проекти по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

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

Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020" е очаквано нисък – 

12,28 %. Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за одобрените от 

оценителната комисия на МИГ „Лясковец – Стражица“ е по-голяма, но при отчитането 
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на финансовото изпълнение отчитаме само тези проекти, за които има сключени 

договори, т.е. проектите, финансирани от ОПРЧР.  

Процентът на изпълнение на финансовите показатели за финансирани проекти по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на Мярка 19 

"Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020" е по-висок (23,12%) поради спецификата на разходите, чрез 

които се отчита финансовото изпълнение. Посочената сума е с натрупване за 2017 и 

2018 година. Според Годишния финансов план за дейности на МИГ“Лясковец-

Стражица“ за 2018 година индикативният бюджет за финансиране на дейности по 

подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ е 264 775.68 лева. Отчетените разходи по подмярка 19.4 

за 2018 година са 124 194 лв., което се равнява на 47% от предвидените средства, като е 

отчетена 53% икономия спрямо финансовия план. 
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4. Заключение и препоръки 

 

За оценка на изпълнението по мерки са използвани стойностите на заложените в 

СВОМР индикатори, като са съпоставени заложените в СВОМР стойности и 

достигнатите стойности с натрупване към момента на оценката. Не е налична 

информация за изпълнението на специфичните индикатори по мерки, свързано с 

проектите, които са подадени и оценени от МИГ, но не са утвърдени от УО и не са 

сключени договори за изпълнението им. 

Препоръка: Да се разработят въпросници за изпълнението на специфичните индикатори 

по мерки, заложено във всяко проектно предложение, които да се попълват от 

оценителите и да се предоставят на МИГ. 

Изпълнението на специфичните индикатори по мерки е както следва: 

Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 13 0 0,00% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 13 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос 

в  инвестициите 

Лева 600 000,00 0,00 0,00% 

Минимум подпомогнати проекти 

на стопанства от животновъдния 

сектор 

Брой 3 0,00 0,00% 

Минимум подпомогнати проекти 

на производители на зеленчуци 

Брой 3 0,00 0,00% 

Минимум подпомогнати проекти 

на стопанства от оранжерийния 

сектор 

Брой 4 0,00 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 34 от 56 

Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология 

Брой 3 0,00 0,00% 

Създадени нови насаждения Дка 300 0,00 0,00% 

Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 

% 30 0,00 0,00% 

Дял на проектите за биологично 

производство 

% 30 0,00 0,00% 

Дял на проектите, представили 

Договор за доставка с местен 

производител. 

% 30 0,00 0,00% 

Дял на успешно приключилите 

проекти 

% 100 0,00 0,00% 

Създадени работни места, вкл. за 

жени 

Брой 25 0,00 0,00% 

Дял на проектите с инвестиции 

за повишаване на енергийната 

ефективност 

% 40 0,00 0,00% 

Дял на проектите с инвестиции 

за иновации 

% 30 0,00 0,00% 

Дял на проектите с дейности за 

намаляване на емисиите 

съгласно Регламент за прилагане 

на директива 2009/125/ЕС 

% 30 0,00 0,00% 

Дял на кандидатите с подходящо 

образование, курс за добри зем. 

практики и др. % 70 

% 70 0,00 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката е завършил първият прием на проекти по 

мярката и те са в процес на оценка на техническо и финансово съответствие. 

Подадени са 10 проекта. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 35 от 56 

Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти” 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 4 0 0,00% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 4 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос 

в  инвестициите 

Лева 300 000,00 0,00 0,00% 

Проекти, предвиждащи 

въвеждане на нови и 

енергоспестяващи технологии в 

хранително-вкусовата 

промишленост 

Брой 4 0 0,00% 

Проекти за  преработка на 

суровини от чувствителни 

сектори, които могат да осигурят 

съответната суровинна база 

Брой 4 0 0,00% 

Проекти, включващи преработка 

и производство на биологични 

продукти 

% 50 0 0,00% 

Проекти, предвиждащи 

инвестиции за производството на 

крайни продукти от местни 

суровини, включващо къси 

вериги на доставки 

% 100 0 0,00% 

Проекти, предвиждащи  

преработка на мин 65% 

собствена или продукция от 

% 100 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 36 от 56 

местни земеделски  

производители или 

Дял на проектите, които са  

реалистични и отговарят на 

пазарната конюнктура и 

тенденции 

% 100 0 0,00% 

Дял на проектите предвиждат 

работни места за представители 

на уязвимите групи 

% 100 0 0,00% 

Проекти, които насърчават 

кооперирането и интеграцията 

между земеделските 

производители и предприятия 

Бр. 4 0 0,00% 

Дял на успешно приключилите 

проекти 

% 100 0 0,00% 

Създадени работни места, вкл. за 

жени 

Брой 20 0 0,00% 

Проекти с предвидена 

устойчивост 

Брой 4 0 0,00% 

Дял на проектите с инвестиции 

за иновации 

% 50 0 0,00% 

Създадена обща  търговска марка Бр. 1 0 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката не е завършил първият прием на проекти по 

мярката, поради което не се отчита нейното изпълнение на този етап.  

 

Мярка МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 10 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 37 от 56 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 10 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос 

в  инвестициите 

Лева 600 000,00 0,00 0,00% 

Проекти на кандидати до 40 

години включително, вкл. на 

жени 

Брой 5 0 0,00% 

Проекти, които  предвиждат 

инвестиции за развитие 

производството на крайни 

продукти 

Брой 10 0 0,00% 

Проекти, включващи инвестиции 

в иновации 

% 50 0 0,00% 

Проекти за инвестиции в услуги 

в селата 

% 50 0 0,00% 

Дял на проектите, включващи 

инвестиции в производствена 

дейност в микропредприятия 

% 50 0 0,00% 

Дял на проектите предвиждат 

работни места за представители 

на уязвимите групи 

% 100 0 0,00% 

Проекти, създаващи модели или 

свързаност между дейности по 

други мерки на СМР 

Бр. 5 0 0,00% 

Дял на проектите,  предвиждащи  

мерки,  свързани с опазването на 

околната среда 

% 50 0 0,00% 

Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 

Бр. 5 0 0,00% 

Дял на успешно приключилите % 100 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 38 от 56 

проекти 

Създадени работни места, вкл.за 

жени 

Брой 20 0 0,00% 

Проекти с предвидена 

устойчивост 

Брой 4 0 0,00% 

Дял на проектите с включване на 

хора с увреждания 

% 50 0 0,00% 

Създадена общ бранд в сферата 

на туризма и местните продукти 

Бр. 1 0 0,00% 

Повишен достъп до финансиране 

за микропредприятията 

% 100 0 0,00% 

Подобрени условия за 

икономическо развитие и 

предприемачество 

% 100 0 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката не е завършил първият прием на проекти по 

мярката, поради което не се отчита нейното изпълнение на този етап.  

 

Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне- 

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 15 0 0,00% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 15 0 0,00% 

Брой проекти, одобрени по 

мярката 

Брой 15 5 33,33% 

Брой бенефициенти, одобрени по 

мярката 

Брой 15 5 33,33% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 39 от 56 

Общ обем на публичния принос 

в  инвестициите на 

финансираните проекти 

Лева 800 000,00 0,00 0,00% 

Общ обем на публичния принос 

в  инвестициите на одобрените 

проекти 

Лева 800 000,00 679 737,00 84,97% 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен 

за територията характер 

% 100 100 100,00% 

Дял на проектите,  насочени към 

обекти, които са значими за 

местната общност 

% 100 100 100,00% 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани 

с подобряването на социалната 

инфраструктура. 

% 30 15 50,00% 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани 

с цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в 

общността . 

% 100 100 100,00% 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани 

с цялостното подобряване облика 

на населените места. 

% 100 50 50,00% 

Дял на проектите, насочени към 

задоволяване на потребностите 

на големи групи от хора 

% 100 100 100,00% 

Дял на проектите предвиждащи 

обществено включване и участие  

% 100 100 100,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 40 от 56 

за представители на уязвимите 

групи 

Дял на проектите, задоволяващи  

потребностите  на уязвими групи 

% 50 3 6,00% 

Дял на проектите, предлагащи  

нови инициативи за повишаване 

на качеството на живот в района 

% 100 50 50,00% 

Дял на проектите, създали 

капацитет на НПО 

% 50 0 0,00% 

Дял на успешно приключилите 

проекти 

% 100 0 0,00% 

Дял на проектите, решаващи  

проблем, идентифициран в 

общинския план за развитие. 

% 100 100 100,00% 

Проекти с устойчивост на 

резултатите 

Брой 15 0 0,00% 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост 

% 50 0 0,00% 

При първия прием по мярката са получени 5 проектни предложения, които са 

одобрени и очакват утвърждаване от УО и сключване на договори. Към датата на 

изготвяне на оценката не е завършил втория прием на проекти по мярката. 

 

Мярка МИГ7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 5 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 41 от 56 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 5 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос Лева 400 000,00 0,00 0,00% 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер 

% 100 0 0,00% 

Дял на проектите, насочени  към 

обекти, които са значими за 

местната идентичност и са  

свързани с туризма. 

% 100 0 0,00% 

Дял на проектите, насочени към 

създаване на обществени зони за 

отдих в населените места. 

% 50 0 0,00% 

Проекти, с предвидени дейности за 

социализация, адаптиране или 

изграждане на инфраструктура за 

достъп до туристически обекти или 

зони за отдих за хора с увреждания. 

% 100 0 0,00% 

Проекти, предвиждащи дейности и 

инвестиции, свързани с развитие и 

реклама на туристически продукти. 

% 100 0 0,00% 

Проекти, насочени  към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора 

% 100 0 0,00% 

Проекти, задоволяващи 

потребностите на уязвими групи от 

населението 

% 50 0 0,00% 

Проекти, предлагащи нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района 

% 100 0 0,00% 

http://www.eufunds.bg/


www.eufunds.bg 

Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 42 от 56 

Подкрепени проекти с дейности за 

маркетинг, реклама и развитие на 

продукти и туризъм 

% 50 0 0,00% 

Брой развити туристически 

атракции/обекти 

Бр. 10 0 0,00% 

Увеличен туристопоток вследствие 

на направените инвестиции 

% 30 0 0,00% 

Дял на проектите, създали 

капацитет на НПО 

% 50 0 0,00% 

Дял на успешно приключилите 

проекти 

% 100 0 0,00% 

Дял на проектите, решаващи  

проблем, идентифициран в 

общинския план за развитие. 

% 100 0 0,00% 

Проекти с устойчивост на 

резултатите 

Брой 15   0,00% 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост 

% 50 0 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката не е обявяван прием на проекти по мярката, 

поради което не се отчита нейното изпълнение на този етап. 

 

Мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване 

и  на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и 

валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне- 

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 15 0 0,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 15 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 43 от 56 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 15 10 66,67% 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 15 10 66,67% 

Общ обем на публичния принос Лева 233 745,00 187 695,00 80,30% 

Проекти, насочени  към обекти, 

които са значими за идентичността 

на района 

% 100 100 100,00% 

Проектите предвиждат резултати, 

насочени към продукти и 

съхранение на местно културно-

историческо наследство 

% 100 100 100,00% 

Проекти, предвиждащи съвременни 

форми и начини за популяризиране 

на живото нематериално културно 

наследство 

% 50 50 100,00% 

Проекти с комбинирани дейности 

по опазване на специфични местни 

идентичности и културно 

наследство 

% 100 100 100,00% 

Проекти, насочени  към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора 

% 100 100 100,00% 

Дейностите по проектите 

насърчават съвместно участие на 

различни социални и граждански 

групи и културни институции 

% 100 100 100,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 44 от 56 

Дейностите по проектите 

пресъздават уникалните местни 

идентичности и  културното 

наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в 

туризма. 

% 50 50 100,00% 

Проекти, предвиждащи  минимум 2 

иновативни елемента 

% 100 100 100,00% 

Дял на проектите, създали 

капацитет на НПО 

% 50 50 100,00% 

Дял на успешно приключилите 

проекти 

% 100   0,00% 

Дял на проектите, решаващи  

проблем, идентифициран в 

общинския план за развитие. 

% 100 100 100,00% 

Проекти с устойчивост на 

резултатите 

Брой 15 0 0,00% 

Проекти, ангажиращи активно 

уязвими групи 

% 50 50 100,00% 

Към датата на изготвяне на оценката е приключил първият прием на проекти по 

мярката, подадени са 10 проекта, всички от които са одобрени и очакват 

потвърждаване на оценката и сключване на договори. В момента тече втори 

прием на проекти. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 45 от 56 

 

Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица“ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 4 0 0,00% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 4 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос Лева 400 000,00 0,00 0,00% 

Проекти, осигуряващи 

свързаност/синергия на проекта с 

друг проект от Стратегията или 

проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при 

анализите на територията 

Брой 4 0 0,00% 

Създадени зелени работни места 

(работни места, които допринасят 

за опазване и възстановяване на 

околната среда, също така в 

сферата на екологията, 

рециклирането и 

благоустройството. 

Брой 16 0 0,00% 

Създадена  устойчива заетост на 

местно ниво за безработни и 

неактивни лица, които ще 

получат нов шанс за работа, нови 

или усъвършенствани 

професионални знания и умения, 

придобити на работното място, 

Брой 25 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 46 от 56 

както и придобиването на 

професионална квалификация. 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или неактивни 

лица на възраст между 30 и 54 г. 

% 30 0 0,00% 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или неактивни 

лица с ниско образование на 

възраст между 30 и 54 г.; 

% 30 0 0,00% 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или 

неактивните лица над 54 годишна 

възраст. 

% 30 0 0,00% 

Проектите създават условия за 

Реинтегрирането на 

продължително безработните и 

неактивните лица 

% 100 0 0,00% 

Проектите спомагат за 

натрупване на  ценен 

професионален опит и 

възможностите за продължителна 

заетост 

% 100 0 0,00% 

Проектите имат принос към целит 

на СМР 

% 100 0 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката не е обявяван прием на проекти по мярката, 

поради което не се отчита нейното изпълнение на този етап. 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 47 от 56 

Мярка МИГ03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

икономиката на общините Лясковец и Стражица“ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 3 2 66,67% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 3 2 66,67% 

Общ обем на публичния принос Лева 186 000,00 142 740,62 76,74% 

Брой включени в проектите  

лица на възраст над 54 години 

и/или хора с увреждания” 

Брой 18 10 55,56% 

В проектите са предвидени 

мерки за насърчаване 

развитието в областта на 

политиката по околната среда, 

политиката по изменение на 

климата, ресурсна ефективност, 

вкл. прилагане на изискванията 

на законодателството на ЕС и 

националното законодателство 

в тези област 

Брой 2 2 100,00% 

Проекти за насърчаване на 

географската мобилност на 

работната сила 

Брой 1 1 100,00% 

Повишаване нивата на 

устойчива заетост, когато 

работното място е извън 

населеното място на тяхната 

месторабота 

% 100 100 100,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 48 от 56 

Увеличаване броя на 

обхванатите заети в 

предприятията с въведени нови 

системи, практики и 

инструменти за развитие на 

човешките ресурси и 

подобряване на организацията 

и условията на труд. 

% 30 30 100,00% 

Проекти, които допринасят за 

въвеждане на гъвкави форми на 

заетост ще  допринесе за 

съчетаване на професионалния 

и личния живот 

% 2 2 100,00% 

Проектите подобряват  

качеството на работните места 

и влияят  положително върху 

производителността на труда в 

предприятията 

% 100 100 100,00% 

В проектите има иновативни 

елементи 

% 100 50 50,00% 

Проектите имат принос към 

целите на СМР 

% 100 100 100,00% 

Проектите са устойчиви 

инициативи и пилотни 

практики за територията на 

МИГ 

% 100 100 100,00% 

Проекти за въвеждане на 

ефективно управление на 

човешките ресурси 

% 30 100 333,33% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 49 от 56 

Към датата на изготвяне на оценката е приключил първият прием на проекти по 

мярката, сключени са 2 договора за безвъзмездна финансова помощ, които вече се 

изпълняват. 

 

Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване“ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 3 2 66,67% 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

Брой 3 2 66,67% 

Общ обем на публичния принос Лева 500 000,00 400 068,00 80,01% 

Брой проекти, осигуряващи 

свързаност с друг проект от 

Стратегията или проекта решава 

проблем идентифициран като 

такъв при анализите на 

територията 

Брой 3 2 66,67% 

Брой проекти, свързани с 

подходите за предоставяне на 

социални услуги с 

общинска/областна стратегия за 

социалните услуги 

Брой 3 2 66,67% 

Проектите предвиждат 

дейсности за хора с увреждания 

и техните семейства 

% 50 2 4,00% 

Проектите предвиждат дейности 

за възрастни в риск 

% 100 2 2,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 50 от 56 

Предоставяне на възможности за 

връщането на пазара на труда на 

лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания 

% 30 15 50,00% 

Проектите осигуряват 

комплексни услуги за социално 

включване, осигуряване 

наосигуряващи по-високо 

качество на живот и пригодност 

за заетост 

% 100 100 100,00% 

Брой проекти с интегрирани 

комплексни мерки, вкл.мобилни 

услуги в общността 

Брой 2 1 50,00% 

Брой проекти прилагащи 

социални иновации 

Брой 3 2 66,67% 

Проектите имат принос към 

целите на СМР 

% 100 100 100,00% 

Проектите са устойчиви 

инициативи и пилотни практики 

за територията на МИГ 

% 100 100 100,00% 

Проектите водят до подобряване 

на достъпа на хора в 

неравностойно положение до 

услуги за социално включване в 

общността, както и подобряване 

на достъпа до социални и 

здравни услуги и повишаване 

равнището на заетост на хората с 

увреждания 

% 100 100 100,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 51 от 56 

Към датата на изготвяне на оценката е приключил първият прием на проекти по 

мярката, сключени са 2 договора за безвъзмездна финансова помощ, които вече се 

изпълняват. 

 

Мярка МИГ05“Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови 

работни места в социални предприятия“ 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2018 г. 

Изпълне-

ние, % 

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

Брой 2 0 0,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати 

по мярката 

Брой 2 0 0,00% 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 

Лева 400 000,00 0 0,00% 

Брой проекти за социални 

предприятия във връзка с 

осигуряване на подкрепена заетост 

Брой 2 0 0,00% 

Брой оборудвани и адаптирани 

работни места 

Брой 12 0 0,00% 

Брой обучени и квалифицирани 

лица, за които се осигурява заетост 

в социалните предприятия 

Брой 18 0 0,00% 

Социална и професионална 

интеграция на представители на 

уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика 

% 100 0 0,00% 

Брой  уязвими лица в социалната 

икономика, вкл. „подкрепена” 

заетост за хората с увреждания - 

подкрепа за осигуряване на заетост 

Брой 12 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 52 от 56 

за период до 12 месеца 

Подкрепа за междуобщинско 

сътрудничество и разпространение 

на добри практики 

% 100 0 0,00% 

Подобрен социален маркетинг и 

популяризиране на социалната 

икономика 

% 100 0 0,00% 

Брой проекти за социални 

иновации 

Брой 2 0 0,00% 

Проектите имат принос към целите 

на СМР 

% 100 0 0,00% 

Проектите са устойчиви 

инициативи и пилотни практики за 

територията на МИГ 

% 100 0 0,00% 

Брой проекти за насърчаване на 

социалната и солидарна икономика 

с цел улесняване на достъпа до 

заетост 

Брой 2 0 0,00% 

Повишени възможности за пазарна 

реализация на изработваните стоки 

и предоставяните услуги 

% 100 0 0,00% 

Проектите решават основните 

причини за бедност и социално 

изключване 

% 100 0 0,00% 

Към датата на изготвяне на оценката не е обявяван прием на проекти по мярката, 

поради което не се отчита нейното изпълнение на този етап. 

 

Използвани са и следните общи индикатори, заложени в СВОМР: 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 53 от 56 

 

Анализ: Прави впечатление, че подадените заявления са 45% от индикативния брой и 

60% от индикативната сума, одобрени заявления са 45% от индикативния брой и 32% 

от индикативната сума, но сключените договори са само 6% от индикативния брой и 

12% от индикативната стойност. 

Препоръка: Да се управлява риска от забавяне на  

 

Финансовият анализ на изпълнението показва, че има значителен напредък по мерките, 

финансирани по ОПРЧР, който превишава напредъка на мерките, финансирани по 

ПРСР:  

Основни индикатори 

за финансов 

мониторинг МИГ4.1. МИГ4.2. МИГ6.4.1 МИГ7.2. МИГ7.5. МИГ01 МИГ02 МИГ03 МИГ04 МИГ05 Общо %

 - Брой на 

подадените 

заявления 10 0 0 5 0 10 0 8 3 0 36 45,00%

- Стойност на 

подадените 

заявления  840 365 0 0 679 737 0 187 695 0 494 616 455 177 0 2 657 590 60,13%

- Брой на 

одобрените 

заявления  9 0 0 5 0 10 0 3 2 0 29 44,62%

- Стойност на 

одобрените 

заявления  0 0 0 679 737 0 187 695 0 142 741 400 068 0 1 410 241 31,91%

 - Брой на 

сключените 

договори 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 5,71%

 - Стойност на 

сключените 

договори 0 0 0 0 0 0 0 142 741 400 068 0 542 809 12,28%

 - Брой на 

подадените искания 

за плащане 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 2,14%

 - Стойност на 

подадените искания 

за плащане 0 0 0 0 0 0 0 13 679 80 014 0 93 692 2,12%

 - Брой на 

одобрените искания 

за плащане 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1,43%

 - Стойност на 

одобрените искания 

за плащане 0 0 0 0 0 0 0 0 80 014 0 80 014 1,81%

 - Брой на успешно 

приключилите 

договори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

 - Стойност на 

успешно 

приключилите 

договори 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 54 от 56 

 

 

Обобщената оценка за изпълнението на етап от СВОМР е показана в следната таблица: 

Индикатор Мерна 

единица  

Цел до края 

на СВОМР  

Изпълнение 

до момента 

Изпълне

-ние, % 

Брой проекти, финансирани по СМР: Бр. 70 4 5,71% 

Брой подадени заявления за 

подпомагане  

Брой  80 36 45,00% 

Брой на одобрените заявения Брой 65 20 30,77% 

Стойност на публичния принос за 

одобрените заявления от ПРСР 

лв. 2 933 745 867 432 29,57% 

Стойност на публичния принос за 

одобрените заявления от ОП „РЧР” 

лв. 1 486 000 542 809 36,53% 

Брой на сключените договори Брой  70 4 5,71% 

Стойност на публичния принос на 

сключените договори 

лв.  4 419 745 542 809 12,28% 

Брой на одобрените искания за плащане %  100% 50% 50,00% 

догово-

рени

отче-

тени

верифи-

цирани

догово-

рени

отче-

тени

верифи-

цирани

МИГ4.1.  „Инвестиции в земеделски стопанства” 600 000,00 14% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ4.2.

 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  

селскостопански продукти“ 300 000,00 7% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ6.4.1  „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” 600 000,00 14% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ7.2.

 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура„ 800 000,00 18% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ7.5.

 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура 

за отдих, туристическа инфраструктура“ 400 000,00 9% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ01

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 233 745,00 5% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ02

 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Лясковец и Стражица” 400 000,00 9% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

МИГ03

 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица 

в икономиката на общините Лясковец и Стражица” 186 000,00 4% 142 740,62 0,00 0,00 76,74% 0,00% 0,00%

МИГ04  „Социални иновации за активно социално включване” 500 000,00 11% 400 068,00 0,00 0,00 80,01% 0,00% 0,00%

МИГ05

 „Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални 

предприятия“ 400 000,00 9% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

19.2 Общо по подмярка 19.2 4 419 745,00 100,00% 542 808,62 0,00 0,00 12,28% 0,00% 0,00%

19.4

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

водено от общностите местно развитие 2017-2018г. 977 500,00 25% 192 445,98 0,00 0,00 19,69% 0,00% 0,00%

До 20.12.2018, %До 20.12.2018, лв.

Код на 

мярката Име на мярката лева %
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 55 от 56 

Стойност на публичния принос, 

изплатен на одобрените искания за 

плащане по ПРСР и ОП „РЧР” 

лв. 4 419 745 80 014 1,81% 

Брой на успешно приключилите 

проекти 

% 100% 0 0,00% 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 

Брой 70 4 5,71% 

Брой консултирани проектни 

предложения от МИГ  

Брой  80 25 31,25% 

Брой информационни дейности/събития 

за оживяване на територията, проведени 

от МИГ 

Брой  120 30 25,00% 

Минимум създадени работни места Брой  100 0 0,00% 

Брой земеделски стопанства, в които е 

въведена модернизация и/или иновация 

Брой 15 0 0,00% 

Брой реализирани иновации в 

публичния сектор 

Брой 15 0 0,00% 

Брой реализирани иновации в 

нестопанския  сектор 

Брой 10 0 0,00% 

Брой реализирани иновации в сектора 

на бизнеса 

Брой 15 0 0,00% 

Дял от населението на територията, 

обхванато от проекти по СМР 

% 50% 0 0,00% 

Дял от населението на територията, 

което се ползва от проектите по СМР  

% 50% 0 0,00% 

Брой подобрени обекти на местното 

селско наследство 

Брой  10 0 0,00% 

Брой проекти в полза/ с участие  на 

уязвими групи 

Брой  15 0 0,00% 
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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие № РД 50-196 / 29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено 

от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 

2020, Заповед № РД 09-713 / 26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” на МЗХ, 

Заповед № РД 09-55 / 25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 

Стр. 56 от 56 

В резултат на обобщения анализ на изпълнението на етап от СВОМР са направени 

следните изводи: 

1. Изпълнението на дейностите по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено 

от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020" за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. относно обявени 

процедури, получени проекти, договорени средства е в съответствие с приетите 

Годишен план за дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година и 

Годишна програма за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година. 

2. Изпълнението на дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

население“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е в съответствие с приетите Годишен план за 

дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година и Годишна програма за 

изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие  на МИГ 

“Лясковец-Стражица“ за 2018 година. 

3. Финансовото изпълнение на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" и подмярка 19.4 „Текущи разходи 

и популяризиране на стратегии за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

население“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. за 

периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. е в съответствие с приетия Годишен финансов 

план за дейности на СНЦ МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2018 година. 

 

27 декември 2018 г. 

     Подпис: 

      Светлана Павлова, 

      Управител на Инвестконсулт СР ООД 
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