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Оценката е разработена в изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-
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I.Обхват на ангажимента, нормативно основание и методология 

 

1.Обхват на ангажимента: 

 

СНЦ „МИГ - Лясковец – Стражица” следва да възложи изпълнение на дейност, „Оценка 

за изпълнение на етап от СВОМР“. 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 

 

Услугата с предмет „Оценка за изпълнение на етап от СВОМР“ е свързана със задължението 

на МИГ  да извършва ежегоден 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. 

 

През 2019-2020 година МИГ е постигнал напредък в прилагането на Стратегията за ВОМР, 

който следва да бъде измерен,  като в настоящата оценка ще бъдат изследвани и оценени 

показателите за изпълнение на подмерки: 

-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 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 2019-2020 година. 

 

Основание : съгласно чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013, основна 

задача на МИГ е извършването на  мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от 

общностите местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни 

дейности за оценка във връзка с тази стратегия. 

 

 Основна цел: извършване на одит/оценка/мониторинг на изпълнението на стратегията 

за водено от общностите местно развитие и на подкрепените операции във връзка с 

тази стратегия за периода 2019-2020 година.  

 

 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 2019-2020 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. 

 

 Основни резултати: извършен одит/оценка/мониторинг  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 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 2019-

2020 година. 

 

2.Качествени индикатори: 
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 Събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за 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 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 2019-2020 година. 

 Събиране, обработване, систематизиране и анализиране на информация за подкрепените 

операции във връзка със стратегията на  МИГ за периода 2019-2020 година.  

 Изготвяне на Доклад с резултати, мнения и препоръки относно 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 

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 2019-

2020 година; 

 Създаване на база-данни с резултати по мониторинговите индикатори в СВОМР; 

 Формулиране на изводи и обосновани мнения  

 Документиране на изследването на електронен и магнитен носител; 

 

3. Количествени индикатори: 

 

 изготвен мониторингов  доклад/оценка: 1  брой 

 изготвена база-данни с резултати по мониторинговите индикатори в СВОМР - 1 брой 

 изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 1 броя 

 

Ще бъдат обследвани 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 2019-2020 година, както и подкрепените операции във 

връзка със стратегията на МИГ за периода 2019-2020 година.  

 

Ще бъдат оценени 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 

2019-2020 година. 

 

4.Нормативно основание: 

 

Междинната оценка на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие (СВОМР) и на подкрепените операции във връзка с тази стратегия за периода 2019-

2020 година ще бъде извършена в съответствие с Националното и Европейското 

законодателство, както и с програмните документи на МИГ.  
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Докладът и приложените към него документи и материали ще бъдат представени на 

български език в електронен формат и на хартиен носител. 

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 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); 
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 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). 

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. 

5.Методология:  

 

Настоящата  методология  разглежда извършването на оценка на напредъка на основа на 

универсални постановки с приложимост при извършването и на междинната, и на 

окончателната оценка, като са взети предвид Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР1 . 

Оценката разглежда  и  възникнали  положителни  и  отрицателни  тенденции  и/или 

предизвикателства,  които  се  включват  като  база  за  разработените препоръки –в  случая  

на междинната оценка –за оставащия период на прилагане и с оглед успешно реализиране на 

стратегията, а при окончателната оценка –за евентуални бъдещи действия в следващ период. 

Насоките за оценка на LEADER/ВОМР (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ –Генерална дирекция 

„Земеделие и развитие на селските райони“ –Отдел C.4, 2017 г.: Насоки. Оценка на 

LEADER/ВОМР. Брюксел) препоръчват освен горното, на ниво местна СВОМР да се 

извърши и  оценка на: 

a)популяризирането на МИГ/СВОМР Популяризирането  на  МИГ/СВОМР  допринася  както  

към  прекия  ефект  от  прилагането –реализирани проекти по различните мерки, изпълнение 

на заложения бюджет, респективно целите  на  стратегията,  така  и  към  дългосрочния  

ефект/въздействие,  които  включват изграждането на капацитет, придобиване на знания на 

индивидуално и организационно равнище,  повишаване  на  уменията,  както  и  в  ползите,  

свързани  с  подобряването  на социалния капитал и местното управление.  

Реферирано в предишния програмен период като „оживяване на територията“, то включва 

различни по вид инициативи, които са насочени към повишаване на капацитета, 

информираността и готовността на местните участници, но не са пряко свързани с конкретен 

проект, а са насочени към територията и населението като такива; 

                                                            
1 Европейската комисия(EUROPEAN COMMISSION –Directorate-General   for   Agriculture   and   Rural   Development 
–Unit   C.4   (2017):   Guidelines.   Evaluation   of  LEADER/CLLD. Brussels.) 
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b) механизма за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на прилагането на метода 

LEADER. При разглеждане на механизма за изпълнение се разглеждат дейностите на МИГ 

от по-широка гледна точка във връзка с популяризирането (вж. по-горе), и  от по-тясна 

гледна точка във връзка с изпълнението на стратегията. Оценката на механизма за 

изпълнение разглежда предизвикателствата, свързани с правилата и процедурите за 

прилагане на СВОМР. 

c) добавената стойност на LEADER/ВОМР. Оценката на добавената стойност показва какви 

допълнителни ползи са били създадени благодарение на правилното прилагане на метода 

LEADER посредством дейностите на МИГ–подготовка  и  подбор  на  проекти  изпълнение  

на  проектите  от  бенефициентите  и популяризиране. 

Добавената стойност се изразява в: 

- подобряване на социалния капитал; 

- подобряване на местното управление ; 

- засилване на резултатите от проекти 

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. 

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: 
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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. 

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, 
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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”. 

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.). 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 9 от 72 

 Наблюдение: 

Оценката се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез наблюдението 

(мониторинг). 

 Индикатори (показатели): 

Индикаторите  се  използват  като  инструменти  за  оценка доколко  очакваните  цели  са  

били постигнати чрез мерките (количествено изражение на мерките, резултати, въздействие). 

6. Обща информация за СВОМР: 

 

 Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

Цел 1:  Развитие на конкурентноспособна икономика и селско стопанство, базирани 

на стимулиране на предприемачеството, разнообразяване на дейностите и 

въвеждане на иновации в производствата. 

Приоритети  -Стабилизиране и развитие на модерно земеделие за производство на 

качествени местни продукти с добавената стойност и иновациите в 

производството, преработката и маркетинга на земеделски продукти. 

- Укрепване на териториалната конкурентоспособност на местната 

икономика, осигуряване на възможностите за създаване на местен бизнес 

вкл. и чрез развитие на туризма, местна марка и местни продукти. 

- Подобряване нивото на оцеляване на микропредприятията, включително 

чрез насърчаване на предприемачеството, повишаване на 

производителността и фокусиране върху иновациите чрез въвеждането им в 

практиката. 

Специфични 

цели 

- създаване на условия за развитие на модерно земеделие; 

- стимулиране производството на качествени местни продукти; 

- въвеждане на иновации в земеделието и преработвателната промишленост; 

- повишаване на териториалната конкурентоспособност; 

- подпомагане диверсификацията на местната икономика; 

- брандиране на местна марка и местни продукти; 

- стимулиране на местното предприемачество; 

- въвеждане на иновации в местни производства; 

- подобряване конкуентноспособността  на местната икономика 
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Цел 2:  Насърчаване на социалното приобщаване  на територията на МИГ, 

подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията 

на населението, вкл. насърчаване на устойчивата и качествена заетост и 

подкрепа за мобилността на работната сила 

Приоритети  -Подобряване на качеството на образованието и повишаване квалификацията 

на населението и подобряване достъпа до  заетост и качеството на работните 

места. 

- Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила; 

-Разнообразяване предлагането на социални услуги, подобряване и 

изграждане състоянието на необходимата инфаструктура за тяхното 

развитие с цел повишаване качеството на живот на местното население, 

уязвимите групи и малцинствата. 

Специфични 

цели 

- създаване на условия за повишаване квалификацията на населението; 

- подобряване достъпа до работни места; 

- предприемане на мерки за създаване на качествена заетост; 

- осигуряване на мобилност на работната сила на територията на МИГ; 

- повишаване качеството на предлаганите социални услуги за общността; 

- подобряване интеграцията на уязвимите групи и малцинствата на 

територията на МИГ 

 

Цел 3:  Укрепване на териториалната идентичност, маркетинг и собствен бранд на 

база  специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер с 

добавена стойност. 

Приоритети  - Укрепване на териториалната конкурентоспособност, социално включване 

и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР. 

- Насърчаване на ресурсната ефективност  и използване потенциала на 

природното и  културното наследство за въвеждане на иновативни практики 

в секторите с потенциал за добавена стойност. 

- Насърчаване капацитета на местната общност за участие в процесите за 

развитие на територията. 

Специфични 

цели 

- повишаване на териториалната конкурентоспособност; 

- създаване на условия за социално включване; 
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- използване на местните ресурси и потенциал за местно развитие; 

- създаване на добавена стойност за територията  на МИГ; 

- широко обществено включване на местната общност в местното развитие; 

- създаване на капацитет за прилагане на ВОМР 

7. Механизъм за управление и мониторинг на Стратегията на МИГ: 

 

Процедури за мониторинг и оценка на изпълнението на СМР. 

За проследяване напредъка в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на 

Стратегията, МИГ прилага система за текущ мониторинг и оценка в съответствие с 

препоръките на 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: 

 

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.  

 

Планирането и изпълнението на дейностите за текущ мониторинг и оценка е отговорност на 

Екипа на МИГ. Провеждането на външните оперативни, междинни или последващи оценки 

се планира и подпомага от Екипа на МИГ и се изпълнява от външни независими оценители.  

 

Събиране и обобщаване на информация за индикаторите на стратегията МИГ ще наблюдава 

напредъка и качеството на изпълнението на стратегията за местно развитие с помощта на 

финансови индикатори, изходни индикатори, индикатори за резултат и въздействие.  

 

Информацията за финансовите индикатори, изходните индикатори и индикаторите за 

резултат ще се събират за всеки проект и ще се обобщават по мерки, приоритети и за 

Стратегията като цяло. Тези индикатори ще се актуализират в срок от 5 дни след възникване 

на промяна (например сключване на нов договор, подадена заявка за плащане, или 

приключване на изпълнението на договор).  

 

За събиране на информацията за изходните индикатори и за индикаторите за резултат във 

заявката за ще е включен раздел с целеви стойности на индикаторите: общи за Стратегията и 

специфични за проекта. След приключване на договора от бенефициента ще се събира 

информация за фактическото изпълнение на посочените индикатори. Достоверността на 

подадената от бенефициента информация ще се проверява от Екипа на МИГ.  

 

Системата за мониторинг и оценка предвижда следните видове външни оценки на 

Стратегията: 

 Външна оперативна оценка: 

Външна оперативна оценка на конкретни оперативни или стратегически въпроси се 

провежда, ако необходима за целите на подготовката на Годишния доклад за напредъка или 
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за задълбочено проучване на определени аспекти на изпълнение на Стратегията. Решение за 

провеждане на подобна оценка взима УС на МИГ. 

 

 Външна междинна оценка: 

Външна междинна оценка се провежда, само ако 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. Решение за провеждане на външна междинна оценка взима УС на МИГ. 

 

 Оценка на цялостното изпълнение на стратегията: 

За оценка на цялостното изпълнение на стратегията в края на нейното прилагане ще се 

извърши външна последваща (ex-post) оценка. Тя оценява използването на ресурсите, 

ефикасността и ефективността на изпълнението, въздействието и устойчивостта на основата 

на съпоставяне на постигнатото с предварително определените цели. Оценява се също 

приносът на Стратегията за изпълнение на целите на ПРСР, ОП „РЧР”  и хоризонталните 

политики на Общността. На база на оценката се извеждат факторите, определящи 

успеха/неуспеха на прилагането на Стратегията и поуките за планиране и изпълнение на 

други подобни програми за развитие на територията. 

 

 Годишен доклад за отчитане: 

Всяка година МИГ „Лясковец-Стражица”  изготвя  Годишен доклад за отчитане  

изпълнението на СМР. Докладът съдържа отчет за:  

- Напредъка в съответствие с годишната програма на СМР и индикаторите;  

- Дейностите по информиране и прозрачност; 

- Дейностите мониторинг и оценка; 

- Проблеми при изпълнението и отклонения от одобрения план; 

- Годишният доклад се изготвя по образец, зададен от УО на ПРСР. 

 

 Информационна система и сигурност на информацията: 

Базата данни на информационната система се създава върху вътрешната компютърна мрежа 

на МИГ. Изпълнителният директор дефинира нива на достъп към входа на системата, както и 

процедури за ежедневно актуализиране на данните.  

Информационната система включва следните раздели: 

- Регистър на подадените заявления за подкрепа/проекти 

- Регистър на оценката – за всяко постъпило предложение ще се попълват данни за 

движението на оценката и решенията на отделните етапи за оценка. 

- Регистър на договорите включващ за всеки договор основна информация за договора и 

неговите промяна, ако е приложимо, извършени проверки  

- Регистър на мониторинговата система, вкл.: 

- База данни за индикатори на мониторинг за проекта  

- База данни за участниците в обучения и информационни дейности по мерки. 

- други. 

II.Оценка на прилагането на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие". 
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1. Мерки в Стратегията за ВОМР и бюджет: 

 

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

 

-Мярка МИГ 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” с предвидени средства  в размер на  

600 000 лева публичен принос в Стратегията; 

- Мярка МИГ 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” с 

предвидени средства  в размер на 300 000 лева публичен принос в Стратегията; 

 

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

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

 

 Мерки от ПРСР, предназначени за публичния и нестопанския сектор: 

 

-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. 

 

- 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. 

 

- Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на 

целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР): 

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. 

 

 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

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

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

 

-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. 
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2. Процедури за подбор на проекти: 

 

Процедурите за подбор на проекти са основният елемент на изпълнението на СВОМР и част 

от механизма за прилагане на подхода ВОМР, респективно от задачите на МИГ по прилагане 

на стратегиите. 
 

В Годишните програми за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно 

развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2019 и 2020 година, приета на проведено Общо 

събрание на МИГ, са предвидени индикативни срокове за подбор на проектни предложения 

по всички одобрени мерки, за които е наличен бюджет. 

 

 Анализ на реализацията на Годишния план и Годишната програма за изпълнение на 

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

за 2019-2020 година по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие“: 

 

 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ4.1. 

„Инвестици

и в 

земеделски 

стопанства” 

№BG06RDN

P001-19.095 

24.01.20

19г. 

28.02.20

19г. 

3 209 627 

лева 

2 49 521 

лева 

49 521 

лева 

    

                                    
Недостатъчен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства”.  

 

Подадени са общо 3 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 2 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 49 521 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите е в размер на 49 521 

лева. 

 

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

прием на проектни предложения. 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 15 от 72 

 

 До техническа и финансова оценка са допуснати 2  от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в ДФЗ-РА за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” има 

подписан 1 на брой Договор за финансиране с  фирма „Клас -96“ ЕООД. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от ДФЗ-РА със Заповед за одобрение №03-РД/5062 от 18.12.2019г. 

 

Проблеми: 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.  

 

Към края на 2020 година, поради липса на подписани договори, в офиса на МИГ2 има 

депозирани 2 на брой молби от бенефициенти за оттегляне на подадени и одобрени проекти. 

С това намалява още повече финансовия принос по мярката. 

Забавянето/ изоставянето в одобрението на над 10 на брой проекти от Първи и Втори прием 

по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” е почти 2 години от подаване на 

проектите на бенефициентите в МИГ. 

 

Забавянето не е по вина на МИГ или по други обективни причини, свързани с работата на 

МИГ по обявяване на приеми и извършване на оценка. 

 

Забавянето на договорирането по Мярка МИГ4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” е 

при одобрение на проектите на бенефициентите от страна на ДФЗ-РА. 

 

Вероятната причина е свързана с това, че в България има над 60 действащи МИГ, които 

генерират текущи приеми и оценки на проекти по над 10 мерки на МИГ, което от своя страна 

генерира огромен брой проекти, препратени за последваща оценка към ДФЗ-РА. Това е 

основна причина за забавяне на проектите на МИГ и оттегляне на вече одобрени 

бенефициенти. 

 

Общ обем на публичния 

принос в  инвестициите Лева 600 000.00 375196.82 62.53% 

 

МИГ следва да предвиди през 2021 година отваряне на прием по Мярка МИГ4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства” с остатъчния ресурс. 

 

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

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

                                                            
2 По данни на екипа на МИГ 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 16 от 72 

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

Стратегията. 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 Риск МИГ да не успее да договорира близо 38% от БФП по Мярка МИГ4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства”; 

 Намаляващ срок за реализиране на проектите; 

 Потенциална невъзможност МИГ да постигне планираните индикатори; 

 Създават се условия МИГ да не може да постигне планираните цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР поради закъснения или невъзможност за реализиране на 

проекти; 

 Загуба на интерес от страна на бенефициентите; 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 

 

 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ4.2 

„Инвестици

и в 

преработка/

маркетинг 

на 

селскостопа

нски 

продукти” 

№BG06RDN

P001-19.435 

27.10. 

2018г. 

 

08.01. 

2019г. 

 

 

3 

300 000 

лева 

 

 

1 

66 950 

лева 

 

66 950 

лева 

 

21.08. 

2020г. 

21.09. 

2020г. 

0 233 050 

лева 

0 0 0 

 

                                    
Недостатъчен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” 

 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 17 от 72 

Подадени са общо 3 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 1 проектно  предложениe. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 66 950 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициента е в размер на 66 950 лева. 

 

Разгледани са подадените 3 проектни предложения и 1 от тях са одобрено от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка е допуснато 1  от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в ДФЗ-РА за финализиране на процедурата. 

 

Подписан е 1 на брой Договор за финансиране на проект с фирма 

„Горнооряховска скара“ ООД. Проектът е в процес на реализация. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от ДФЗ-РА със Заповед за одобрение№03-РД/250 от 27.01.2020г. 

 

Проблеми: 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.  

 

През 2020 година е реализиран Втори прием по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти” със средства за БФП в размер на 

233 050 лева. 

 

В срока за прием няма депозирани проекти по мярката. 

 

Липсата на интерес за кандидатстване  е свързана с ред обективни причини, като най-

важната от тях е, че съфинансирането по мярката е в размер на 50%. 

 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 

Лева 300 000.00 66 950.00 25% 

 

МИГ е депозирал искане за промяна 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” 

пред УО на ПРСР, в което искане за промяна обосновава необходимостта за прехвърляне на 

неусвоения бюджет по Мярка МИГ4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” със средства за БФП в размер на 233 050 лева към Мярка 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, по която мярка има висок 

интерес, генерирани са резервни проекти и има установен недостиг на средства. 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 18 от 72 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 Намаляващ срок за реализиране на проектите; 

 Потенциална невъзможност МИГ да постигне планираните индикатори; 

 Създават се условия МИГ да не може да постигне планираните цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР поради закъснения или невъзможност за реализиране на 

проекти; 

 Загуба на интерес от страна на бенефициентите; 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ01 

„Проучвания 

и 

инвестиции, 

свързани с 

поддържане, 

възстановява

не и на 

културното 

и 

природното 

наследство 

на селата. 

Съхраняване

, развитие и 

валоризиран

е на 

специфичнат

а местна 

идентичност 

и местната 

култура” 

№BG06RDN

P001-19.007 

05.11. 

2018г. 

30.01. 

2019г. 

3 45 304 

лева 

2 30 097 

лева 

Н/П 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 19 от 72 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори 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 3 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 2 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 30 097 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

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

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка са допуснати 2  от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в ДФЗ-РА за финализиране на процедурата. 

 

До момента 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” всички одобрени от МИГ бенефициенти са сключили Договори за финансиране и 

са стартирали изпълнение на проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от ДФЗ-РА със Заповед за одобрение №03-РД/5142 от 27.12.2019 г. 

Проблеми:  

 

-Няма! 

 

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.  

 

Общ обем на публичния принос Лева 233 745.00 217 792.74 93.18% 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 20 от 72 

 

МИГ следва да предвиди през 2021 година отваряне на 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”  с остатъчния ресурс и да осигури финансирането на още 3 

на брой проекта, с което да се доближи до изпълнението на индикатора. 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 По данни на МИГ, прекалено дълго се бави съгласуването на документи за възлагане 

на дейности по проектите, които са в процес на изпълнение.  

 Намаляващ срок за реализиране на проектите; 

 Потенциална невъзможност МИГ да постигне планираните индикатори; 

 Създават се условия МИГ да не може да постигне планираните цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР поради закъснения или невъзможност за реализиране на 

проекти; 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ7.2 

„Инвестици

и в 

създаването, 

подобряване

то или 

разширяване

то на всички 

видове 

малка по 

мащаби 

инфраструкт

ура“ 

№BG06RDN

P001-19.037 

05.11. 

2018г. 

30.01. 

2019г. 

4 120 262 

лева 

4 120 261 Н/П 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 21 от 72 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

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

малка по мащаби инфраструктура“. 

 

Подадени са общо 4 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 4 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 120 261 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледани са подадените 4 проектни предложения и 4 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка са допуснати 4 от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в ДФЗ-РА за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 80% от  одобрените 

от МИГ бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от ДФЗ-РА със Заповед за одобрение №03 РД/5071 от 18.12.2019г. 

Проблеми:  

 

МИГ е одобрил 9 на брой проекта по Мярка МИГ7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ в 

рамките на предвидения бюджет.  

 

МИГ няма да може да постигне индикатора от финансирани 15 на брой бенефициента и 

проекта. Основната причина за това е, че местните Общини внасят по-високи като стойност 

инфраструктурни проекти, които усвояват бюджета. Почти липсват малки проекти на НПО и 

Читалища, каквато е била първоначалната идея за публично-насочените интервенции. 

Повече проекти на по-ниска стойност за въздействие в повече сектори и населени места. 

 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 

http://www.eufunds.bg/
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 22 от 72 

Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка 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 15.  

 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите на финансираните 

проекти Лева 800 000.00 799 999.25 100.00% 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 По данни на МИГ, прекалено дълго се бави съгласуването на документи за възлагане 

на дейности по проектите, които са в процес на изпълнение.  

 Намаляващ срок за реализиране на проектите; 

 Потенциална невъзможност МИГ да постигне планираните индикатори; 

 Създават се условия МИГ да не може да постигне планираните цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР поради закъснения или невъзможност за реализиране на 

проекти; 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ6.4.1 

„Инвестици

и в подкрепа 

на 

неземеделск

и дейности” 

№BG06RDN

P001-19.154 

26.11. 

2018г. 

06.02. 

2019г. 

16 600 000 

лева 

9 547 683 182 559 

лева 

 

                                    
Повишен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на първи прием по Мярка 

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

 

Подадени са общо 16 проектни предложения.  

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 

http://www.eufunds.bg/
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 23 от 72 

 

Одобрени са общо 9 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 547 683 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите е в размер на 182 559 

лева. 

 

Разгледани са подадените 16 проектни предложения и 9 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка са допуснати 9  от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в ДФЗ-РА за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” има подписани 2 на брой Договори за финансиране с  Фирма "ИТ-АУТО"ЕООД и 

фирма "Фарм хелп"ЕООД. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от ДФЗ-РА със Заповед за одобрение №03-РД/725 от 04.03.2020 на 

процедура BG06RDNP001-19.154 

 

Проблеми: Общият размер на предвиденото публично финансиране по  Мярка 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” е 600 000 лева, а 

индикативният брой на подкрепените проектни предложения в СВОМР е 10. 

 

Забавянето/ изоставянето в одобрението на 8  на брой проекти от Първи прием по Мярка 

МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” е повече от година от 

подаване на проектите на бенефициентите в МИГ. 

 

Забавянето не е по вина на МИГ или по други обективни причини, свързани с работата на 

МИГ по обявяване на приеми и извършване на оценка. 

 

Забавянето на договорирането по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности” е при одобрение на проектите на бенефициентите от страна на ДФЗ-РА. 

 

Вероятната причина е свързана с това, че в България има над 60 действащи МИГ, които 

генерират текущи приеми и оценки на проекти по над 10 мерки на МИГ, което от своя страна 

генерира огромен брой проекти, препратени за последваща оценка към ДФЗ-РА. Това е 

основна причина за забавяне на проектите на МИГ и оттегляне на вече одобрени 

бенефициенти. 

 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 

Лева 600 000.00 547687.84 91.28% 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 24 от 72 

 

Поради високия интерес за кандидатстване по по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности” от страна на Бенефициентите на територията, МИГ е депозирал 

искане за промяна 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” пред УО на 

ПРСР, в което искане за промяна обосновава необходимостта за прехвърляне на неусвоения 

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

продукти” със средства за БФП в размер на 233 050 лева към Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности”, по която мярка има висок интерес, генерирани са 

резервни проекти и има установен недостиг на средства. 

 

МИГ следва да предвиди през 2021 година отваряне на прием по Мярка МИГ6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”  с новия ресурс и да осигури 

финансирането на още 4 на брой проекта, с което да се доближи до изпълнението на 

индикатора. 

 

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. 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 Намаляващ срок за реализиране на проектите; 

 Потенциална невъзможност МИГ да постигне планираните индикатори; 

 Създават се условия МИГ да не може да постигне планираните цели и приоритети на 

Стратегията за ВОМР поради закъснения или невъзможност за реализиране на 

проекти; 

 Загуба на интерес от страна на бенефициентите; 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ7.5. 

„Инвестици

и за 

публично 

ползване в 

инфраструкт

05.11. 

2020г. 

04.02. 

2021г. 

0 400 000 

лева 

0 0 Н/П 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 25 от 72 

ура за отдих, 

туристическ

а 

инфраструкт

ура ” 

№BG06RDN

P001-19.472 

 

В момента МИГ е обявил прием по МИГ7.5. „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ” с общ размер на БФП от 400 000 

лева. Очаква се да бъдат финансирани 5 на брой проекта. 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ02 

„Местни 

инициативи 

за заетост на 

територията 

на общините 

Лясковец и 

Стражица“ 

№BG05M9

OP001-1.068 

16.05. 

2019г. 

28.06. 

2019г. 

4 400 000 

лева 

2 209 713 

лева 

Н/П 

 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. 

 

Подадени са общо 4 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 2 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 209 713 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледани са подадените 4 проектни предложения и 2 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка са допуснати 2 от проектните предложения. 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 26 от 72 

 

Докладът от оценката е изпратен в УО на ОПРЧР за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец и Стражица“ всички от  одобрените от МИГ 

бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от УО на ОПРЧР. 

Проблеми:  

 

-Няма 

 

Общ обем на публичния принос Лева 400 000.00 352 737.93 88.18% 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ02 

„Местни 

инициативи 

за заетост на 

територията 

на общините 

Лясковец и 

Стражица“ 

№BG05M9

OP001-1.094 

10.01. 

2020г. 

10.02. 

2020г. 

3 190 285 

лева 

1 143 023 

лева 

Н/П 

 

http://www.eufunds.bg/
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 27 от 72 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“. 

 

Подадени са общо 3 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 1 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 143 023 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледани са подадените 3 проектни предложения и 1 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка е допуснато 1 от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в УО на ОПРЧР за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец и Стражица“ всички от  одобрените от МИГ 

бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от УО на ОПРЧР. 

Проблеми:  

 

-Няма 

 

Общ обем на публичния принос Лева 400 000.00 352 737.93 88.18% 

 

Заплахи извън обхвата на МИГ:  

 

 Нарастваща финансова криза в страната и динамични икономически процеси, 

влияещи върху мотивацията на Бенефициентите да реализират вече одобрените си 

проекти; 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 28 от 72 

 Кризата с Ковид-19 и негативните последици върху местната общност, капацитета за 

реализиране на проекти и икономическа устойчивост на потенциалните 

бенефициенти. 
 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ 03 

„По-добро 

здраве и 

работоспосо

бност на 

заетите в 

икономиката 

на общините 

Лясковец и 

Стражица“ 

№BG05M9

OP001-1.119 

05.11. 

2020г. 

07.12. 

2020г. 

2 79 261 

лева 

В оценка В оценка Н/П 

 

-В процес на оценка! 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ05 

“Насърчаван

е развитието 

на местна 

социална 

икономика и 

нови 

работни 

места в 

социални 

предприятия

“ 

№BG05M9

OP001-2.053 

29.03. 

2019г. 

30.04. 

2019г. 

2 400 000 

лева 

2 399 261 

лева 

Н/П 

 

                                    

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 29 от 72 

Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на първи прием по Мярка 

МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в 

социални предприятия“. 

 

Подадени са общо 2 проектни предложения.  

 

Одобрени са общо 2 проекти предложения. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 399 261 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледани са подадените 2 проектни предложения и 1 от тях са одобрени от Комисията за 

прием на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка е допуснато 2 от проектните предложения. 

 

Докладът от оценката е изпратен в УО на ОПРЧР за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални предприятия“ всички от  одобрените от МИГ 

бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от УО на ОПРЧР. 

Проблеми:  

 

-Няма 

 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 

Лева 400 000.00 399 643.58 99.91% 

 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ04 

„Социални 

иновации за 

активно 

социално 

включване” 

№BG05M9

30.07. 

2019г. 

30.08. 

2019г. 

1 90 610 

лева 

1 90 610 

лева 

Н/П 

http://www.eufunds.bg/
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 30 от 72 

OP001-2.079 

 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ04 „Социални иновации за активно социално включване”. 

 

Подадени са общо 1 проектни предложения.  

 

Одобрено е общо 1 проектно предложение. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 90 610 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледано е подаденото 1 проектно предложение, което е одобрено от Комисията за прием 

на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка е допуснато 1  проектно предложение. 

 

Докладът от оценката е изпратен в УО на ОПРЧР за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални предприятия“ всички от  одобрените от МИГ 

бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от УО на ОПРЧР. 

Проблеми:  

 

-Няма 

 

Общ обем на публичния принос Лева 500 000.00 400 068.00 80.01% 

 

Мярка / 

Процедура  

Начален 

срок на 

приема 

Краен 

срок на 

приема 

Брой 

вход. 

проекти 

БФП на 

приема 

Брой 

одобрени 

проекти 

БФП на 

Одобрени 

проекти 

Принос 

МИГ05 26.02. 27.03. 1 200 000 1 199 936 Н/П 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 31 от 72 

“Насърчаван

е развитието 

на местна 

социална 

икономика и 

нови 

работни 

места в 

социални 

предприятия

“ 

№BG05M9O

P001-2.095 

2020г. 2020г. лева лева 

 

                                    
Активен интерес от страна на бенефициенти при обявяването на втори прием по Мярка 

МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална икономика и нови работни места в 

социални предприятия“. 

 

Подадени са общо 1 проектни предложения.  

 

Одобрено е общо 1 проектно предложение. 

 

Общата стойност на одобрената БФП по проектите  е в размер на 199 936 лева. 

 

Общата стойност на съфинансирането от страна на бенефициентите за публични 

бенефициенти е неприложимо. 

 

Разгледано е подаденото 1 проектно предложение, което е одобрено от Комисията за прием 

на проектни предложения. 

 

 До техническа и финансова оценка е допуснато 1  проектно предложение. 

 

Докладът от оценката е изпратен в УО на ОПРЧР за финализиране на процедурата. 

 

До момента по Мярка МИГ05 “Насърчаване развитието на местна социална 

икономика и нови работни места в социални предприятия“ всички от  одобрените от МИГ 

бенефициенти са сключили Договори за финансиране и са стартирали изпълнение на 

проектите. 

 

Важно! МИГ е получил писмо за одобрение на провеждане на процедурата по прием и 

реализирана оценка от УО на ОПРЧР. 

КОНСТАТАЦИИ и 

ПРЕПОРЪКИ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 32 от 72 

Проблеми:  

 

-Няма 

 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите 

Лева 400 000.00 399 643.58 99.91% 

 

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 2019 г. -2020 г. относно обявени процедури, получени проекти, договорени 

средства е в съответствие с приетите Годишен план за дейността на СНЦ МИГ “Лясковец-

Стражица“ за 2019-2020 година и Годишна програма за изпълнение на Стратегия за водено 

от общностите местно развитие  на МИГ “Лясковец-Стражица“ за 2019 и 2020 година. 

Обявени са 13 приема по общо десетте подмерки, включени в стратегията.  

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. 

 

3.Преглед по индикатори: 

 

3.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой 

създадени работни места3: 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой проекти, финансирани по СВОМР: Бр. 70 50 

 

71.43% 

Изпълнение към 2018 година: 4 5,71% 

 Тенденция: положителна за периода. 

Увеличен е броя на финансираните проекти за оценявания период със сериозен ръст,  

като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

                                                            
3 По информация наМИГ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 33 от 72 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой подадени заявления за подпомагане  Брой  80 75 93.75% 

Изпълнение към 2018 година: 36 45,00% 

 Тенденция: положителна за периода. 

Увеличен е броя на подадените към МИГ заявления за подпомагане, като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой на одобрените заявения Брой 65 50 76.92% 

Изпълнение към 2018 година: 20 30,77% 

 Тенденция: положителна за периода 

Увеличен е броя на одобрените от МИГ заявления за подпомагане, като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 година 

Стойност на публичния принос за 

одобрените заявления от ПРСР 

лв. 2 933 745 
1940676 66.15% 

Изпълнение към 2018 година: 867 432 29,57% 

 Тенденция: положителна за периода 

Увеличена е стойността на публичния принос за одобрените заявления от ПРСР, като 

стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 година 

Стойност на публичния принос за 

одобрените заявления от ОП „РЧР” 

лв. 1 486 000 
1358967 91.45% 

Изпълнение към 2018 година: 542 809 36,53% 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 34 от 72 

 Тенденция: положителна за периода 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой на сключените договори Брой  70 24 38.57% 

Изпълнение към 2018 година: 4 5,71% 

 Тенденция: положителна за периода 

Увеличен е броя на сключените договори по одобрени от МИГ проекти, макар договорите по 

ПРСР да са малко, тези на бенефициенти по  ОПРЧР бележат ръст. 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой на одобрените искания за плащане %  100% 100% 

 Тенденция: всички подадени искания за плащания от бенефициенти са изплатени на 

100% и без финансови корекции.  

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой на успешно приключилите проекти % 100% До момента 

успешно са 

приключили 6 

на брой 

проекти 

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 

Брой 70 50 

 

71.43% 

Изпълнение към 2018 година: 4 5,71% 

 Тенденция: положителна за периода 

За периода са подпомогнати със 56 бенефициента повече, като стойността на индикатора е 

близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 35 от 72 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Дял на постъпилите заявления за 

подпомагане, подадени в полза на уязвими 

групи  

% 50% 50% 

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой консултирани проектни 

предложения от МИГ  

Брой  80 32 52% 

Изпълнение към 2018 година: 25 31,25% 

 Тенденция: положителна за периода 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой информационни дейности/събития за 

оживяване на територията, проведени от 

МИГ 

Брой  120 62 75% 

Изпълнение към 2018 година: 30 25,00% 

 Тенденция: положителна за периода 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Минимум създадени работни места Брой  100 90 90% 

Изпълнение към 2018 година: 0 0,00% 

 Тенденция: положителна за периода. 

Създадени са 90 работни места, като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно 

изпълнение за края на периода. 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до 

края на 

стратегията  

Напредък към м.12, 

2020 година 

Брой земеделски стопанства, в които е Брой 15 В процес на 

http://www.eufunds.bg/
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 36 от 72 

въведена модернизация и/или иновация 
реализация  

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой реализирани иновации в публичния 

сектор 

Брой 15 В процес на 

реализация  

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой реализирани иновации в 

нестопанския  сектор 

Брой 10 В процес на 

реализация  

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой реализирани иновации в сектора на 

бизнеса 

Брой 15 В процес на 

реализация  

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Дял от населението на територията, 

обхванато от проекти по СМР 

% 50% В процес на 

реализация  

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Дял от населението на територията, което 

се ползва от проектите по СМР  

% 50% В процес на 

реализация  
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 37 от 72 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой подобрени обекти на местното 

селско наследство 

Брой  10 
В процес на 

реализация 

 

 

 

Индикатор М
ер

н
а 

ед
и

н
и

ц
а 

 

Цел до края 

на 

стратегията  

Напредък към 

м.12, 2020 

година 

Брой проекти в полза/ с участие  на 

уязвими групи 

Брой  15 
В процес на 

реализация 

 

3.2. Индикатори по мерки4: 

 Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“: 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 13 10 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 13 10 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите Лева 600000 375196.82 

Минимум подпомогнати проекти на 

стопанства от животновъдния сектор Брой 3 4 

Минимум подпомогнати проекти на 

производители на зеленчуци Брой 3 0 

Минимум подпомогнати проекти на 

стопанства от оранжерийния сектор Брой 4 0 

Брой стопанства, въвели нов продукт 

или технология Брой 3 3 

Създадени нови насаждения Дка 300 0 

                                                            
4 По информация от МИГ 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 38 от 72 

Дял на младите фермери, финансирани 

по мярката % 30 6.67 

Дял на проектите за биологично 

производство % 30 0 

Дял на проектите, представили Договор 

за доставка с местен производител. % 30 0 

Дял на успешно приключилите проекти % 100   

Създадени работни места, вкл. за жени Брой 25 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите с инвестиции за 

повишаване на енергийната 

ефективност % 40 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите с инвестиции за 

иновации % 30 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите с дейности за 

намаляване на емисиите съгласно 

Регламент за прилагане на директива 

2009/125/ЕС % 30 

 В процес на 

реализация 

Дял на кандидатите с подходящо 

образование, курс за добри зем. 

практики и др. % 70 % 70 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода. 

Усвоен е 55% от предвидения бюджет по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, а финансирания брой проекти на земеделски стопани, , като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 

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

продукти” 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 4 1 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 4 1 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите Лева  300 000 66 950.00 

Проекти, предвиждащи въвеждане на 

нови и енергоспестяващи технологии в 

хранително-вкусовата промишленост Брой 4 1 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 39 от 72 

Проекти за  преработка на суровини от 

чувствителни сектори, които могат да 

осигурят съответната суровинна база Брой 4 1 

Проекти, включващи преработка и 

производство на биологични продукти % 50 

В процес на 

реализация 

Проекти, предвиждащи инвестиции за 

производството на крайни продукти от 

местни суровини, включващо къси 

вериги на доставки % 100 100 

Проекти, предвиждащи  преработка на 

мин 65% собствена или продукция от 

местни земеделски  производители или % 100 100 

Дял на проектите, които са  

реалистични и отговарят на пазарната 

конюнктура и тенденции % 100 100 

Дял на проектите предвиждат работни 

места за представители на уязвимите 

групи % 100 100 

Проекти, които насърчават 

кооперирането и интеграцията между 

земеделските производители и 

предприятия Бр. 4 1 

Дял на успешно приключилите проекти % 100   

Създадени работни места, вкл. за жени Брой 20 5 

Проекти с предвидена устойчивост Брой 4 1 

Дял на проектите с инвестиции за 

иновации % 50   

Създадена обща  търговска марка Бр. 1 1 

 Тенденция: положителна за периода.  

Реализира се 1 на брой проект по Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”. поради липса на интерес, остатъка от бюджета по мярката ще 

бъде пренасочен към Мярка  МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 

 

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

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 10 9 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 10 9 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите Лева  600 000 547 687.84 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 40 от 72 

Проекти на кандидати до 40 години 

включително, вкл. на жени Брой 5 4 

Проекти, които  предвиждат инвестиции 

за развитие производството на крайни 

продукти Брой 10 9 

Проекти, включващи инвестиции в 

иновации % 50   

Проекти за инвестиции в услуги в селата % 50 1 

Дял на проектите, включващи 

инвестиции в производствена дейност в 

микропредприятия % 50 1 

Дял на проектите предвиждат работни 

места за представители на уязвимите 

групи % 100 20 

Проекти, създаващи модели или 

свързаност между дейности по други 

мерки на СМР Бр. 5 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите,  предвиждащи  мерки,  

свързани с опазването на околната среда % 50 

 В процес на 

реализация 

Брой подпомогнати нови туристически 

дейности Бр. 5 1 

Дял на успешно приключилите проекти % 100   

Създадени работни места, вкл.за жени Брой 20 11 

Проекти с предвидена устойчивост Брой 4 4 

Дял на проектите с включване на хора с 

увреждания % 50 20 

Създадена общ бранд в сферата на 

туризма и местните продукти Бр. 1 1 

Повишен достъп до финансиране за 

микропредприятията % 100 

 В процес на 

реализация 

Подобрени условия за икономическо 

развитие и предприемачество % 100 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 97% от предвидения бюджет по Мярка  МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“, а финансирания брой проекти на микропредприятия е 9 на брой , 

като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

Поради големия интерес по от страна на бизнеса, МИГ ще допълни бюджета на мярката със 

средства за още 4 проекта. 

 Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 41 от 72 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 9 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 15 9 

Брой проекти, одобрени по мярката Брой 15 9 

Брой бенефициенти, одобрени по 

мярката Брой 15 9 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите на финансираните 

проекти Лева  800 000 799999.25 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите на одобрените проекти Лева  800 000 799999.25 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер % 100 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите,  насочени към 

обекти, които са значими за местната 

общност % 100 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

подобряването на социалната 

инфраструктура. % 30 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване на 

предоставяните услуги в общността . % 100 100 

Дял на проектите, предвиждащи 

дейности и инвестиции, свързани с 

цялостното подобряване облика на 

населените места. % 100 100 

Дял на проектите, насочени към 

задоволяване на потребностите на 

големи групи от хора % 100 100 

Дял на проектите предвиждащи 

обществено включване и участие  за 

представители на уязвимите групи % 100 100 

Дял на проектите, задоволяващи  

потребностите  на уязвими групи % 50 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, предлагащи  нови 

инициативи за повишаване на 

качеството на живот в района % 100 

 В процес на 

реализация 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 42 от 72 

Дял на проектите, създали капацитет на 

НПО % 50 

 В процес на 

реализация 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за 

развитие. % 100 

 В процес на 

реализация 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой 15 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост % 50 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, а 

финансирания брой проекти на местните Общини и НПО е 9 на брой , като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода.  

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

отдих, туристическа инфраструктура 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 5 Текущ прием 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 5 Текущ прием 

Общ обем на публичния принос Лева  400 000 Текущ прием 

Дял на проектите, предвиждащи 

иновации или имащи иновативен за 

територията характер % 100 Текущ прием 

Дял на проектите, насочени  към 

обекти, които са значими за местната 

идентичност и са  свързани с туризма. % 100 Текущ прием 

Дял на проектите, насочени към 

създаване на обществени зони за отдих 

в населените места. % 50 Текущ прием 

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 Текущ прием 

Проекти, предвиждащи дейности и 

инвестиции, свързани с развитие и 

реклама на туристически продукти. % 100 Текущ прием 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 43 от 72 

Проекти, насочени  към задоволяване 

на потребностите на големи групи от 

хора % 100 Текущ прием 

Проекти, задоволяващи потребностите 

на уязвими групи от населението % 50 Текущ прием 

Проекти, предлагащи нови инициативи 

за повишаване на качеството на живот в 

района % 100 Текущ прием 

Подкрепени проекти с дейности за 

маркетинг, реклама и развитие на 

продукти и туризъм % 50 Текущ прием 

Брой развити туристически 

атракции/обекти Бр. 10 Текущ прием 

Увеличен туристопоток вследствие на 

направените инвестиции % 30 Текущ прием 

Дял на проектите, създали капацитет на 

НПО % 50 Текущ прием 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 Текущ прием 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за 

развитие. % 100 Текущ прием 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой 15 Текущ прием 

Дял на проектите с принос към 

устойчивата заетост % 50 Текущ прием 

 

 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 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 12 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 15 12 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 15 12 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 15 12 

Общ обем на публичния принос Лева  233 745 217 792.74 

Проекти, насочени  към обекти, които 

са значими за идентичността на района % 100 100 

Проектите предвиждат резултати, 

насочени към продукти и съхранение на 

местно културно-историческо % 100 100 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 44 от 72 

наследство 

Проекти, предвиждащи съвременни 

форми и начини за популяризиране на 

живото нематериално културно 

наследство % 50 50 

Проекти с комбинирани дейности по 

опазване на специфични местни 

идентичности и културно наследство % 100 100 

Проекти, насочени  към задоволяване 

на потребностите на големи групи от 

хора % 100 100 

Дейностите по проектите насърчават 

съвместно участие на различни 

социални и граждански групи и 

културни институции % 100 100 

Дейностите по проектите пресъздават 

уникалните местни идентичности и  

културното наследство по иновативен и 

нетрадиционен начин, отразяващ 

съвременните методи за анимация в 

туризма. % 50 

 В процес на 

реализация 

Проекти, предвиждащи  минимум 2 

иновативни елемента % 100 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, създали капацитет на 

НПО % 50 

 В процес на 

реализация 

Дял на успешно приключилите проекти % 100 

 В процес на 

реализация 

Дял на проектите, решаващи  проблем, 

идентифициран в общинския план за 

развитие. % 100 

 В процес на 

реализация 

Проекти с устойчивост на резултатите Брой 15 

 В процес на 

реализация 

Проекти, ангажиращи активно уязвими 

групи % 50 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 90% от предвидения бюджет 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”, а финансирания брой проекти на местните Общини и НПО е 12 на брой , като 

стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода.  
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 45 от 72 

 

Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Лясковец и Стражица“ 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 4 3 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 4 3 

Общ обем на публичния принос Лева  400 000 352737.93 

Проекти, осигуряващи 

свързаност/синергия на проекта с друг 

проект от Стратегията или проекта 

решава проблем идентифициран като 

такъв при анализите на територията Брой 4 

В процес на 

реализация 

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 16 

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, както и 

придобиването на професионална 

квалификация. Брой 25 17 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или неактивни лица 

на възраст между 30 и 54 г. % 30 17 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или неактивни лица 

с ниско образование на възраст между 

30 и 54 г.; % 30 17 

Увеличаване броя на започналите 

работа безработни или неактивните 

лица над 54 годишна възраст. % 30 14 

Проектите създават условия за 

Реинтегрирането на продължително 

безработните и неактивните лица % 100 

В процес на 

реализация 

Проектите спомагат за натрупване на  

ценен професионален опит и 

възможностите за продължителна 

заетост % 100 

В процес на 

реализация 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 46 от 72 

Проектите имат принос към целит на 

СМР % 100 

В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Лясковец и Стражица“, а финансирания брой проекти е 3 , като 

стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода.  

 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 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 2 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 3 2 

Общ обем на публичния принос Лева  186 000 116059.16 

Брой включени в проектите  лица на 

възраст над 54 години и/или хора с 

увреждания” Брой 18 39 

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 

 В процес на 

реализация 

Проекти за насърчаване на 

географската мобилност на работната 

сила Брой 1 

 В процес на 

реализация 

Повишаване нивата на устойчива 

заетост, когато работното място е извън 

населеното място на тяхната 

месторабота % 100 

 В процес на 

реализация 

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 

 В процес на 

реализация 

Проекти, които допринасят за 

въвеждане на гъвкави форми на заетост 

ще  допринесе за съчетаване на 

професионалния и личния живот % 2 

 В процес на 

реализация 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 47 от 72 

Проектите подобряват  качеството на 

работните места и влияят  положително 

върху производителността на труда в 

предприятията % 100 

 В процес на 

реализация 

В проектите има иновативни елементи % 100 

 В процес на 

реализация 

Проектите имат принос към целите на 

СМР % 100 

 В процес на 

реализация 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на 

МИГ % 100 

 В процес на 

реализация 

Проекти за въвеждане на ефективно 

управление на човешките ресурси % 30 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в икономиката на общините Лясковец и Стражица“, а 

финансирания брой проекти е 2 , като стойността на индикатора е близък до своето 

прогнозно изпълнение за края на периода.  

 Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно социално 

включване“ 

 

Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел до края на 

СМР 

Стойност до 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 3 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 3 3 

Общ обем на публичния принос Лева  500 000 490 679.38 

Брой проекти, осигуряващи свързаност 

с друг проект от Стратегията или 

проекта решава проблем 

идентифициран като такъв при 

анализите на територията Брой 3 3 

Брой проекти, свързани с подходите за 

предоставяне на социални услуги с 

общинска/областна стратегия за 

социалните услуги Брой 3 3 

Проектите предвиждат дейсности за 

хора с увреждания и техните семейства % 50 100 

Проектите предвиждат дейности за 

възрастни в риск % 100 100 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 48 от 72 

Предоставяне на възможности за 

връщането на пазара на труда на 

лицата, които полагат грижи за 

близките си с увреждания % 30 

 В процес на 

реализация 

Проектите осигуряват комплексни 

услуги за социално включване, 

осигуряване наосигуряващи по-високо 

качество на живот и пригодност за 

заетост % 100 

 В процес на 

реализация 

Брой проекти с интегрирани 

комплексни мерки, вкл.мобилни услуги 

в общността Брой 2 

 В процес на 

реализация 

Брой проекти прилагащи социални 

иновации Брой 3 

 В процес на 

реализация 

Проектите имат принос към целите на 

СМР % 100 

 В процес на 

реализация 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на 

МИГ % 100 

 В процес на 

реализация 

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 

 В процес на 

реализация 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 100% от предвидения бюджет по Мярка МИГ04 „Социални иновации за активно 

социално включване“, а финансирания брой проекти е 3 , като стойността на индикатора е 

постигнат. 

 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 

20.12.2020 

Брой проекти, финансирани по 

мярката Брой 2 2 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката Брой 2 2 

Общ обем на публичния принос в  

инвестициите Лева 400000 399 491.04 

Брой проекти за социални 

предприятия във връзка с осигуряване Брой 2 2 
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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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 49 от 72 

на подкрепена заетост 

Брой оборудвани и адаптирани 

работни места Брой 12 24 

Брой обучени и квалифицирани лица, 

за които се осигурява заетост в 

социалните предприятия Брой 18 24 

Социална и професионална 

интеграция на представители на 

уязвимите групи в сектора на 

социалната икономика % 100 100 

Брой  уязвими лица в социалната 

икономика, вкл. „подкрепена” заетост 

за хората с увреждания - подкрепа за 

осигуряване на заетост за период до 

12 месеца Брой 12 24 

Подкрепа за междуобщинско 

сътрудничество и разпространение на 

добри практики % 100 100 

Подобрен социален маркетинг и 

популяризиране на социалната 

икономика % 100 100 

Брой проекти за социални иновации Брой 2 2 

Проектите имат принос към целите на 

СМР % 100 

В процес на 

реализация 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на 

МИГ % 100 

В процес на 

реализация 

Брой проекти за насърчаване на 

социалната и солидарна икономика с 

цел улесняване на достъпа до заетост Брой 2 

В процес на 

реализация 

Повишени възможности за пазарна 

реализация на изработваните стоки и 

предоставяните услуги % 100 

В процес на 

реализация 

Проектите решават основните 

причини за бедност и социално 

изключване % 100 100 

 

 Тенденция: положителна за периода 

Усвоен е 100% от предвидения бюджет по МИГ05“Насърчаване развитието на местна 

социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, а финансирания брой 

проекти е 2 , като стойността на индикатора е постигнат. 

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 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 50 от 72 

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

периода 2019-2020 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 2019-2020 година. 

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 

2019-2020 г. е в съответствие с приетия Годишен финансов план за дейности на СНЦ МИГ 

“Лясковец-Стражица“ за  2019-2020 г.  година. 

Създадените работни места са индикатор за резултат, доколкото са „пряко и незабавно 

въздействие от намесата“ чрез изпълнението на проекти, който предвижда създаването им. 

Необходимо е прецизиране на това как ще се брои облагодетелстваното население – 

доколкото тази инфраструктура е публична, цялото население има достъп, но вероятно 

населението в конкретни населени места на реализиране на проектите е по-

облагодетелствано. 

Като цяло стойностите на редица индикатори изглеждат завишени и/или не добре изчислени 

и съответно трудно постижими. Всички индикатори следва да се разгледат след 

приключване на първите процедури по съответните мерки и на база остатъчни бюджети да се 

прецизират стойностите. 

Броят на подадените проекти и броя на одобрените такива към момента на приключване на 

оценката дават основание за оптимистично очакване по отношение на изпълнението на 

СВОМР и заложените резултати. 

Активизирането на предприемаческата инициатива , потвърдено от броя на представените 

проекти и броя на одобрените такива към момента на приключване на оценката, 

представляват основно постижение в областта на добавена стойност от прилагането на 

СВОМР чрез подхода ВОМР  на този етап, като до края на стратегията със сигурност този 

ефект ще нараства. 

III.Оценка на прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за ВОМР”. 

 

Прилагането на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” 

осигурява текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие“ (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР). 

1.Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение изграждане на капацитет сред участниците в МИГ и местните лидери за 

2019г. 
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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” 
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възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 51 от 72 

 Дейностите включват следните разходи: 

-Разходи за популяризиране, информиране и публичност; 

- Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, икономически, 

социални и други анализи и проучвания); 

 Бюджетът на МИГ за 2019 година е в размер общо на 291400.53 лева, от които 

108800.00 лева са за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение. 

В тази връзка МИГ е планирал следните дейности: 

1.1.Проучвания и анализи: 

-Анализ/изследване с две подтеми: Анализ/изследване за резултатите от прилагане на 

мерките в СВОМР в частния сектор и сектора на селското стопанство. Мнения, резултати, 

заключения, препоръки. Анализ/изследване за резултатите от прилагане на мерките в 

СВОМР в публичния / НПО сектор . Мнения, резултати, заключения, препоръки. 

-  Анализ/изследване за формите и методите за обществено включване на местна общност, 

местни лидери и заинтересовани страни в прилагане на подхода ВОМР на територията на 

МИГ. 

-Анализ на средата в която МИГ прилага Стратегия за местно развитие. Устойчивост на 

предоставените  инвестиции. Проблеми, рискове и предизвикателства при реализиране на 

проектите, финансирани от МИГ. Разработване на План за устойчивост на постигнатите 

резултати до края на периода за мониторинг. 

Услугата е възложена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) на външен изпълнител. 

1.2.Поддръжка на интернет страница, в т.ч. годишна такса за хостинг-услуга; 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява публичност 

на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна 

стратегия за програмен период 2014-2020 г. 

За осигуряване на публичност за своята дейност „МИГ-Лясковец - Стражица” публикува на 

интернет страницата си информация съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 на МЗХ. 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  

От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални 

процедури (отворени покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, 

формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 
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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” 
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възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 52 от 72 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на 

договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие -указания за изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението 

на договорите, насоки за информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри 

практики; документи; галерия; полезни връзки; 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна 

навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата 

си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 

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. издадена от 

МЗХ. 

За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 

актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите 

лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е 

представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 

стойност на поръчките; 

6. профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

7. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

8. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 

9. критерии за оценка на проектите; 

10. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

11. всички правила за работа на МИГ; 

12. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 

13. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред 

УО на ПРСР 2014 - 2020. 

 

1.3.Издаване и разработване на рекламни материали, артикули с бранд на МИГ и 

информационни носители. 

За 2019 година МИГ е планирал отпечатване и разработване на 24 артикула. 
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Стр. 53 от 72 

МИГ е провел Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност 

на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с 

прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2020 година”.  

Избран е изпълнител, с който е сключен Договор за възлагане. 

Всички предвидени артикули са произведени и разпространени на територията на МИГ. 

1.4. Информационни срещи на територията на МИГ за най-малко 10 участника. 

Услугата е възложена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) на външен изпълнител. 

1.Кампания:    Провеждане на пътуващи лагери за социални иновации в населените места на 

територията на МИГ. Ефект от прилагане на социални иновации чрез проектите, 

финансирани от СВОМР. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-28 октомври 2019г. в град Лясковец; 

-29 октомври  2019г. в град Стражица; 

Потенциални участници / адресати на събитието: НПО и читалища,  бизнес, местна власт, 

социални  и  др. институции  и организации,  партньори,  граждани, заинтересовани страни, 

уязвими групи. 

2. Мобилни кампании за микропредприятия и земеделски производители „Споделете успех, 

вижте добра практика“ (Кампания). 

Тема: „Споделете успех, вижте добра практика“ (Кампания). 

Потенциални участници / адресати на събитието: Представители на местния бизнес-

микропредприятия и селско стопанство. Местна общност и граждани. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-4 ноември 2019г. в град Лясковец, село Козаревец и  село Джулюница ; 

-5 ноември 2019г. в село Драгижево, село Мерданя и село Добри дял; 

-6 ноември 2019г. в град Стражица, село Камен и село Сушица; 

-7 ноември 2019г. в село Ново градище, село Мирово  село Асеново 

3. Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника. 

Формат: отворени „кръгли маси“ за участие на всички заинтересовани страни и 

бенефициенти по СВОМР. 

Събитията са проведени на следните дати: 

-13 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-14 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-15 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-18 ноември 2019г. в град Стражица; 

-19 ноември 2019г. в град Стражица; 

- 20 ноември 2019г. в град Стражица; 

-21 ноември 2019г. в град Стражица; 

-22 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-25 ноември 2019г. в град Лясковец; 

-26 ноември 2019г. в град Стражица; 
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Стр. 54 от 72 

1.5.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. 

МИГ е провел възлагане чрез Процедура „публично състезание” по реда на Глава 

двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с 

прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”. 

Избран е изпълнител, сключен е договор. 

-Тема: „Методи за ефективен обществен мониторинг на постигнатите резултати в 

прилагането на СВОМР“. 

-Дата: 5 и 6 декември 2019г. в град Стражица 

- Дата: 7 и 8 декември 2019г. в град  Лясковец 

-Тема: „Партньорство и взаимодействие между местните лидери от всички сектори за 

постигане на устойчиво и балансирано прилагане на СВОМР“. 

-Дата: 21 и 22 декември 2019г. в град Лясковец 

-Дата: 21 и 22 декември 2019г. в град Стражица 

Организиране на двудневно обучение за местни лидери изпълнение, отчитане и мониторинг 

на проекти към СВОМР за най-малко 20 участника. 

-Тема:  "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от ПРСР 

2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“. 

-Дата: 9 и 10 декември 2019г. в град Лясковец 

-Дата: 9 и 10 декември 2019г. в град Стражица 

-Тема: "Изпълнение, отчитане и мониторинг на проекти, финансирани със средства от 

ОПРЧР  2014-2020г . , като част от прилагане на СВОМР на МИГ и подхода ВОМР“. 

-Дата: 11 и 12 декември 2019г. в град Лясковец 

-Дата: 11 и 12 декември 2019г. в град Стражица 

Организиране на двудневно обучение за местни лидери за прилагане на добри практики  за 

най-малко 20 участника. 

 

-Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие 

„Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на 

територията на МИГ в различните сектори" за публичен и НПО сектори. 

-Дата: 17 и 18 декември 2019г. в град Лясковец 

-Дата: 17 и 18 декември 2019г. в град Стражица 

-Тема: "Представяне на добри практики в прилагането на местните подходи за развитие 

„Лидер и ВОМР“, възможности за мултиплициране  на избрани добри практики на 

територията на МИГ в различните сектори" за частен сектор и селско стопанство. 

-Дата: 19 и 20 декември 2019г. в град Лясковец 

-Дата: 19 и 20 декември 2019г. в град Стражица 

 

2. Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането 

на стратегията за местно развитие; 
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на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 55 от 72 

2. Дейности за популяризиране на Стратегията за ВОМР на територията на нейното 

изпълнение изграждане на капацитет сред участниците в МИГ и местните лидери за 

2020г. 

 Бюджетът на МИГ за 2020 година е в размер общо на 290825.50 лева, от които 

124317.00 лева са за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на 

нейното изпълнение. 

В тази връзка МИГ е планирал следните дейности: 

1.1.Проучвания и анализи: 

- Проучване за културното и природно наследство на територията на МИГ и разработване на 

концепция за неговото опазване чрез СВОМР. 

- Териториално изследване на възможностите за развитие на биологично земеделие, 

производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични дейности от 

земеделските производители на територията на МИГ  и добри европейски практики. 

- Анализ "МИГ-социална територия"-възможности и предизвикателства пред уязвимите 

групи. Обследване на постигнатите резултати по СВОМР в социалната сфера и 

устойчивостта на резултатите. 

- „Изследване на динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през 

периода 2016-2020 г. на изпълнение на СМР и анализ на промените спрямо предходния 3 

годишен период. Отпечатване  на брошура с разработката. 

Количествени индикатори: 

 

 Извършени проучвания и анализи на територията: 3 на брой; 

 Изготвени аналитични  доклади: 3 на  брой; 

 Попълнени  анкетни карти за проучванията  : 120 на  брой; 

 Издаване на обобщена информация за динамиката на икономическо развитие на 

територията на МИГ под формата на брошура: 100 броя 

 Създадена база данни за проучванията: 3 на брой; 

 Изготвен приемно-предавателен протокол за извършената услуга: 3 на брой; 

 Подготвени аналитични доклади на магнитен носител и 3 бр. копия на хартия. 

 

Услугата е възложена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) на външен изпълнител. 

1.2.Поддръжка на интернет страница, в т.ч. годишна такса за хостинг-услуга; 

Местната инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР осигурява публичност 

на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в 

Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна 

стратегия за програмен период 2014-2020 г. 
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За осигуряване на публичност за своята дейност „МИГ-Лясковец - Стражица” публикува на 

интернет страницата си информация съгласно чл. 86, ал. 2 от Наредба № 22 на МЗХ. 

Важен инструмент за информиране на местните власти, НПО, бизнеса и населението на 

територията на МИГ е разработеният информационен интернет портал.  

От него може да бъде получена информация за процеса на прилагане на Стратегията за 

водено от общностите местно развитие - бенефициенти; индикативни програми; актуални 

процедури (отворени покани) за набиране на предложения ( насоки за кандидатстване, 

формуляри за кандидатстване, информационни кампании, консултации и обучения на 

бенефициенти); приключили процедури; кандидатстване и договаряне,  изпълнение на 

договори по одобрени и финансирани проекти по Стратегията за водено от общностите 

местно развитие -указания за изпълнение на договори; документи, свързани с изпълнението 

на договорите, насоки за информация и публичност, контрол, сигнали за нередности); добри 

практики; документи; галерия; полезни връзки; 

Интернет страницата е с практичен и атрактивен дизайн, позволяващ лесна и удобна 

навигация и бързо обновяване на съдържанието. 

МИГ за осигуряване на публичност за своята дейност е публикувала на интернет страницата 

си информация, съгласно разпоредбите на Глава 5, чл. 86 от Наредба № 22 от 14 декември 

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. издадена от 

МЗХ. 

За нуждите си МИГ е осъществявал текущи публикации на своята интернет-страница. МИГ 

актуализира и поддържа на интернет-страницата си следната изискуема информация: 

1. одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи 

изменения; 

2. всички решения и протоколи от заседания на колективния управителен орган и 

колективния върховен орган; 

3. актуален списък на членовете на колективен върховен орган и на членовете на 

колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите 

лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е 

представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява; 

4. устав на МИГ и неговите изменения и допълнения; 

5. регистър на сключените договори с физически и юридически лица при възлагане на 

обществени поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и 

стойност на поръчките; 

6. профил на купувача съгласно чл. 42 от Закона за обществени поръчки; 

7. електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 

8. списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6; 

9. критерии за оценка на проектите; 

10. решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за 

одобрение на проектите; 

11. всички правила за работа на МИГ; 

12. доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в 

Централния регистър при Министерството на правосъдието; 
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Стр. 57 от 72 

13. годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред 

УО на ПРСР 2014 - 2020. 

 

1.3.Издаване и разработване на рекламни материали, артикули с бранд на МИГ и 

информационни носители. 

За 2020 година МИГ е планирал отпечатване и разработване на 27 артикула. 

МИГ е провел Процедура „публично състезание” по реда на Глава двадесет и пета от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Популяризиране, информиране и публичност 

на територията на СНЦ „Местна инициативна група Лясковец – Стражица“ във връзка с 

прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2020 година”.  

Избран е изпълнител, с който е сключен Договор за възлагане. 

Тъй като процедурата е проведена в края на годината, МИГ няма да успее да изпълни 

отпечатването на всички рекламни и информационни артикули. 

1.4. Информационни срещи на територията на МИГ за най-малко 10 участника. 

Услугата е възложена на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) на външен изпълнител. 

-„Организиране на информационни срещи за най-малко 10 участника“ с Тема: „ Напредък в 

прилагането на СВОМР. Споделяне.“ 

Проведени са общо 10 срещи в различни населени места на територията на МИГ, като 

основните теми са свързани с: Изпълнение на мерките от Стратегията за местно развитие? 

Напредък по мерките от ОПРЧР. Напредък по мерките за публични бенефициенти и НПО от 

ПРСР. Напредък по мерките за частни бенефициенти от ПРСР. Споделяне на добри практики 

от територията на МИГ и дискусия. 

Местна инициативна група прилага вече 3 години Стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините Лясковец и Стражица. 

През това време екипът на МИГ работи с различни бенефициенти и кандидат-бенефициенти, 

представители на основни сектори и заинтересовани страни. 

Популяризирането сред местната общност на напредъка в прилагането на СВОМР и 

споделянето на опит е приоритетна дейност на този етап от дейността на МИГ с която следва 

да се поддържа интереса сред местната общност спрямо развитието на територията, 

резултатите трябва да  стигнат до по-широк кръг преки и косвени страни, успехът на 

Бенефициентите на МИГ трябва да  мотивира и стимулира нови кандидати по мерките за 

финансиране. МИГ вярва, че добре информираната и обезпечена с актуални данни територия 

е основа за поддържане на добра гражданска активност по прилагане на подхода ВОМР.  
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Заинтересованите участници в тези срещи са НПО и читалища,  бизнес, местна власт, 

социални  и  др. институции  и организации,  партньори,  граждани, заинтересовани страни, 

уязвими групи 

-„Провеждане на информационни семинари на територията на МИГ за най-малко 20 

участника“ на Тема: „Активно прилагане на местното партньорство за успешно реализиране 

на СВОМР“. МИГ е планирал да проведе 10 на брой такива срещи с основни въпроси за 

дискусия: Как възникна местното партньорство на територията на МИГ? Методи за 

поддържане на местно партньорство. Участие на заинтересованите страни в местното 

партньорство. Принос на местното партньорство за  успешно реализиране на СВОМР 

Споделяне на добри практики от територията на МИГ. 

Част от планираните срещи не са проведени поради ограниченията на възникналата 

обстановка с Ковид-19 в страната. 

Местното партньорство на територията на МИГ-Лясковец-Стражица стартира своето 

изграждане през 2008 година. Като до момента успешно се прилага с усилията на цялата 

местна общност и прилагане първо на подхода Лидер, а в момента и чрез прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие. 

МИГ „Лясковец – Стражица“ е предвидила иновативни механизми за прилагане на своята 

Стратегия за ВОМР за работа с бенефициентите. Дейността включва организиране и 

провеждане на 10 информационни семинара на територията на общините Лясковец и 

Стражица с панели за разговори и обсъждане с участниците на аспектите на местното 

партньорство.  

1.5.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. 

МИГ е провел възлагане чрез Процедура „публично състезание” по реда на Глава 

двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с 

прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”. 

Избран е изпълнител, сключен е договор. 

Разработен е План – график за провеждане на общо 40 обучения в общините Лясковец и 

Стражица. 

Обученията са отложени и няма да бъдат проведени поради ограничителната обстановка за 

този вид мероприятия, възникнала в страната заради Ковид-19. 

2. Обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането 

на стратегията за местно развитие; 
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МИГ е провел възлагане чрез Процедура „публично състезание” по реда на Глава 

двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и 

провеждане на обучения на екипа, членовете на колективния върховен орган, местни лидери, 

уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, във връзка с 

прилагането на Стратегия за местно развитие и подхода ЛИДЕР”. 

Избран е изпълнител, сключен е договор. 

Разработен е План – график за провеждане на общо 40 обучения в общините Лясковец и 

Стражица. 

Обученията са отложени и няма да бъдат проведени поради ограничителната обстановка за 

този вид мероприятия, възникнала в страната заради Ковид-19. 

 За популяризиране на своята дейност, МИГ периодично публикува новини, обяви и 

съобщения в регионален вестник „Янтра-прес“, като средногодишно публикациите са 

минимум 30 на брой. 

3.Наблюдение и оценка на работата на органите за управление на МИГ. 

 

За прилагане на одобрената Стратегия за ВОМР, МИГ организира нейното изпълнение при 

спазване на нормативните изисквания и договорните си задължения към финансиращите 

институции. В тази връзка това МИГ работи и прилага следните вътрешно-нормативни 

документи: 

 

- Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията ; 

- Индикативна годишна програма за отваряне на прием по мерките от Стратегията ; 

- ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ ПРИ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ВОМР; 

- 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; 

- Годишен план за дейността на МИГ.; 

- Годишен финансов план на МИГ ; 

- Процедура за ефективна счетоводна политика на МИГ ; 

- Процедура и правила за документооборота и съхранението на информация на МИГ ; 

- Годишен План за информационни и консултационни дейности ; 

- Изготвен и одобрен от Общото събрание на МИГ е Годишен доклад 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 – 2020г.; 

- ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  НА МИГ“ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“ ; 

Проведени заседания на УС на МИГ: 42 броя; 

Проведени заседания на КС на МИГ: 5 на брой; 

Проведени Общи събрания на МИГ:9 на брой; 

Издадени Заповеди във връзка с изпълнение на Стратегията на МИГ: 109 на брой 
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Информационните дейности целят да повишат нивото на информираност, познаване и 

прозрачност относно подкрепата, която получава СНЦ „МИГ „Лясковец – Стражица“ от ЕС, 

както и да създадат цялостен образ на това подпомагане. Информационните дейности трябва 

да предоставят висока степен на прозрачност относно разходването на Европейските 

фондове. 
 

 

 

Правомощия на Общото събрание съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията: 

- одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния й вариант; 

- ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия за избор на 

проекти към Стратегията за местно развитие; 

- одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- приема Годишния доклад за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

Общото събрание като върховен орган на МИГ Лясковец-Стражица взема решения съгласно 

Устава на организацията. 

 

Съгласно чл. 45 от Устава на  организацията, Управителният съвет ръководи дейността на 

МИГ и решава всички въпроси, свързани с дейността му, с изключение на тези, които са от 

компетентността на Общото събрание или на Председателя на УС. 

 

Правомощия на Управителен съвет съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията:  

- разработва управленски системи и процедури за ефективното и прозрачно функциониране 

на МИГ и за прилагане на Стратегията за местно развитие; 

- избира представители на МИГ в национални и европейски мрежи на селските региони; 

- одобрява административен екип за изпълнение на Стратегията; 

- определя щатното разписание на МИГ; 
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- изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на 

Стратегията за местно развитие; 

- изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие; 

- осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията; 

- одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията. 

 

Правомощия на Контролен съвет съгласно Устава на МИГ, свързани със Стратегията:  

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание, на Управителния съвет и на 

другите вътрешни актове на МИГ, свързани с изпълнението на Стратегия за местно развитие; 

- упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет, свързани със Стратегията за 

местно развитие; 

- проверява и контролира финансовата дейност, както и правилното съхраняване и опазване 

на имуществото  на МИГ, свързани със Стратегията за местно развитие; 

- контролира законосъобразността на извършваните разходи и следи за спазването на 

принципите за прозрачност, отчетност и липса на конфликти на интереси в работата на МИГ 

по Стратегията за местно развитие; 
 

 Тенденция: положителна за периода 

Наблюдава се стегната и професионална работа на органите за управление на МИГ. 

Членовете на УС, ОС и КС са съпричастни към реализирането на Стратегията за ВОМР и 

вземат отношение по теми, участват в заседания, ангажират се със събития на МИГ. 

Проблемно остава мнозинството в Общото събрание, което се състои от над 65 

представители на различни заинтересовани страни. 

След преглед на протоколите от проведени Общи събрания се установява трайна тенденция 

през последните две години за намаляване броя на частниците в Общите събрания. 

Събитията са проведени винаги с 1 час отлагане, което означава липса на първоначален 

кворум. 

МИГ работи с тези заинтересовани страни и групи на територията си вече 10 години. Отлива 

от интерес към участие в дейностите на МИГ е закономерен в предвид развитието на МИГ 

като НПО. Силни остават връзките между представителите на първоначалните публично-

частни партньори и между членовете на УС и КС. Това са хората, отговорни за развитието на 

МИГ, за прилагане на Стратегията. Това са и местните лидери, избрани и представляващи 

местната общност. 

Липсата на чести смени в УС на МИГ през годините е индикатор за единомислие и добра 

екипна работа между партньорите. 

МИГ следва да положи повече усилия за ангажиране на останалите членове на Общото 

събрание, да ги привлече да се върнат и участват активно в развитието на организацията, да 

ги направи съпричастни към своята работа и успехи. 

Това може да се осигури и чрез съвременни дигитални методи. 
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4. Наблюдение и оценка на работата на екипа на МИГ. 

 

С решение № 97 по Протокол № 11 от 28.04.2016г. на Общински съвет гр. Лясковец, Община 

Лясковец е осигурила на МИГ  помещения за самостоятелен офис, с достъп за хора с 

увреждания,  помещение за срещи и заседания, различно от работното. 

Осигурено е и архивно помещение с метални шкафове за съхраняване на документацията, 

подлежаща на съхранение. 

 

Персоналът на МИГ се състои от изпълнителен директор, експерт по прилагане на 

Стратегията за ВОМР и техн. асистент, отговарящи на изискванията в Наредба 

№22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР): 

 

- Изпълнителен директор: Мария Маринова; 

- Експерт по прилагане на стратегията: Мария Петкова; 

- Технически сътрудник: Силвия Иванова; 

 

За посочените минимални позиции са съставени длъжностни характеристики, в които 

подробно са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията, 

подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност. 

 

Персоналът на  МИГ“Лясковец – Стражица“  отговаря за прилагането на Стратегията за 

местно развитие, като неговите правомощия се определят с договора за наемане и включват 

следните отговорности и задължения, предвидени в Устава на МИГ: 

- Административно и експертно организира и ръководи работата на офиса по прилагане на 

Стратегията за местно развитие съгласно изискванията на българското законодателство, 

Договора за финансиране на МИГ и Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се 

уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (ПРСР) 

-  Отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие, като конкретните му 

правомощия се определят с договора за наемане при спазване на всички разпоредби в 

Наредба №22/14.12.2015г. на МЗХ с която Наредба се уреждат условията и реда 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” (ВОМР) от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР) 
 

 Тенденция: положителна за периода 

През последните 2 години, както всъщност и през последните 10 години не са извършвани 

структурни промени в екипа на МИГ. 

Изпълнителния директор и експерта по прилагане на Стратегията за ВОМР работят в този 

състав от неговото създаване, успешно са администрирали Стратегията по Лидер в периода 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 63 от 72 

2011-2015г., с договориране на средствата за финансиране на проекти от 97%. Същият 

професионален и опитен екип е подготвил новата Стратегия, която в момента се изпълнява. 

Екипът на МИГ разполага с надградени знания, умения и рутина за работа с местна общност, 

управление на дейности по администриране на приеми, развитие на организацията. 

Дългогодишната работа на екипа на МИГ в този състав е гаранция за устойчивост на 

Сдружението и успешно приключване на настоящия програмен период. 

IV. Анализ на факторите за успехи и неуспехи в постигането на целите на Стратегията: 

 

1.Проблеми на подхода ВОМР: 

 

 Финансови проблеми: 

Финансовото състояние на МИГ-Лясковец-Стражица е средно стабилно за последните 2 

години.  

Бюджетът по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” 

осигурява текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно 

развитие“ се осигурява с 50% авансово плащане от страна на ДФЗ-РА. 

Останалата част се осигурява от МИГ под формата на годишна кредитна линия от Банка ОББ 

в размер на 100 000 лева. За отпускане на кредитната линия, поръчителството / гаранцията са 

осигурени от целия Управителен съвет и физически от екипа на МИГ. 

Това създава некомфортна и стресова среда за работа, тъй като екипа на МИГ е подложен на 

постоянно напрежение относно управление на кредита, заплащане на лихви, отчитане на 

разходи и недопускане на финансови корекции. 

Екипът на МИГ е силно отговорен да не допуска кредита да стане изискуем, което ще свали 

доверието от Управителния съвет и ще причини необратими проблеми за работата на 

сдружението.  

Без финансовата кредитна линия на Банката, МИГ няма да може да администрира подмярка 

19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” осигурява текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“, няма да може да 

работи офиса, да бъдат отваряни приеми. 

Без кредитната линия, МИГ няма да може да реализира дейности и да ги отчита. Една от 

причините е забавените плащания на заявените разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за ВОМР” осигурява текущи разходи и популяризиране на 

стратегия за водено от общностите местно развитие“, които плащания често са обвързани с 

одобрение на Комисии за избор на проекти и др. 
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 Други проблеми, валидни за прилагането на подхода ВОМР и всички МИГ в 

страната.5 

Изпълнението на СВОМР, включващо финансиране от ОПРЧР, напредва и – независимо от 

някои текущи предизвикателства, считаме, че е успешно.  

Към настоящия момент Местните инициативни групи се сблъскват с редица 

предизвикателства в процеса на прилагане на Стратегиите:  

- Първоначалната забава по отношение на указания и готовност, както и 

неколкократните промени в условията за изпълнение на вече одобрените Стратегии за ВОМР 

затрудняват и застрашават тяхното изпълнение. 

- Основните проблеми при изпълнение на Споразуменията, с които МИГ се сблъскват, 

са свързани със значителното забавяне при разглеждане и одобрение на проведените 

процедури за подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР – ПРСР 2014-2020 г., от страна на 

Държавен фонд „Земеделие“ – РА. Това забавяне и категорично неспазване на сроковете, 

заложени в Наредба № 22, води до негативно отношение от страна на кандидатите от 

териториите на МИГ, които чакат за резултат повече от година.  

МИГ поемаме огромен риск, заради забавянията, да бъде омаловажена цялата работа, усилия 

и труд, положени от всички заинтересовани страни - екипа на МИГ, експертите от отдел 

ВОМР към МЗХГ и самите кандидати. МИГ вече губят граденото с години доверие към 

подхода ЛИДЕР / ВОМР, и съответно – към подкрепата от ЕС за местното развитие. 

2.Проблеми на средата: 

 

 Лоша финансова обезпеченост на МИГ. 

 Сериозен недостиг на оперативни средства  за работа на местния офис. 

 Ползване на чести заеми от партньори. 

 Ползване на кредитни средства от банки. 

 Чести закъснения / забавяния при изпълнение на дейностите за популяризиране и 

изграждане капацитет на територията на МИГ. 

 Трудно администриране на голямото като членска маса Общо събрание. 

 Слаба активност от страна на членовете на МИГ в дейностите. 

 Проблеми при поддръжката на закупените активи през последните 10 години 

 Проблеми при провеждане на приеми за проекти от различно естество.  

 Проблеми при одобрение на процедури. 

 Проблеми при договориране на средства. 

 Значителното забавяне при разглеждане и одобрение на проведените процедури за 

подбор на проекти, финансирани от ЕЗФРСР – ПРСР 2014-2020 г. 

 Обвързване на възстановяването на направените разходи и авансовите плащания с 

одобрението на проведените процедури за подбор на проектни предложения, през 

настоящата 2019 г. 

 Закъсняване в плащанията на МИГ. 

 Закъснение в изпълнението на дейностите. 
 

                                                            
5 По данни на МИГ от комуникация с Национална Лидер мрежа 
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3.Обобщение съгласно Насоките за оценка на LEADER/ВОМР (ЕВРОПЕЙСКА 

КОМИСИЯ –Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“. 

 

Основен инструмент за извършване на оценката, за установяване на връзката между 

заложените цели и постигнатите резултати, между показателите (индикаторите)и степента на 

постигане на целите, са  въпросите  за  оценка. Въпросите включват  хоризонтални(за  цялата  

стратегия)и специфични (по  приоритети) въпроси  за  оценка,  които следва  да  бъдат  

съгласувани  с интервенционната  рамка  на  стратегията  и  целите  на  стратегията,  като  се  

търси  връзка  и  с показателите за оценка. 

 Какво и как да се оценява на местно равнище. 

Освен задължителната оценка на стратегията за ВОМР, в насоките се препоръчва на местно 

равнище да се извърши оценка на следното: 

-популяризирането на МИГ;  

-механизма за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на прилагането на метода 

LEADER; 

-добавената стойност на LEADER/ВОМР; 

-дейностите на МИГ; 

Популяризирането на МИГ на територията на общините Лясковец и Стражица като оператор 

на подхода ВОМР се извършва текущо и с успех посредством активна работа с местната 

общност. За целта МИГ ползва и иновативни методи за популяризиране като пътуващи 

лагери, срещи със заинтересовани страни във всички 28 населени места, осигуряване на 

новини за своята дейност чрез мобилни кампании, представяне на добри практики чрез 

срещи между бенефициенти на МИГ и граждани. 

Механизмът за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на прилагането на метода 

LEADER се осигурява от МИГ на няколко нива: от опитния и професионален екипа на МИГ, 

от активната работа на Управителния съвет, от включването на членове на Общото събрание 

в различни дейности. В основата е подхода „отдолу-нагоре“. МИГ ангажира местната 

общност чрез различни методи, провокира активно участие, работи за надграждане на 

придобитите умения и знания сред членовете през годините. 

Повишаването на социалния капитал може да се разглежда както като краен ефект от 

прилагането на подхода LEADER, така и като ускорител на промени в областта на 

предприемаческите умения, промени в използването и оползотворяването на местните 

ресурси (природни, културни, исторически), промени в административния капацитет на 

местните органи, промени в институционалния капацитет за привличане, генериране и 

запазване на знанията в района; за защита на интересите на групите в неравностойно 

положение; за създаване на възможности за сътрудничество и работа в мрежа; за ръководене 

и управление на обществените блага, например природа и околна среда, ландшафт, вода, 

културно наследство, публични пространства в градовете и селата).  
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Социалният капитал намира израз в колективния капацитет на ключовите участници да 

създават и разработват нови идеи и решения, както и във формалните и неформалните 

мрежи, които позволяват например обмен на опит между различни среди и различни по вид 

области и т.н. 

Добавената стойност на LEADER/ВОМР на местно равнище се създава посредством 

различни видове дейности на МИГ, които се изпълняват в съответствие с метода LEADER. 

Добавената стойност на местно равнище се създава под формата на подобряване на 

социалния капитал, подобряване на местното управление и засилване на резултатите. 

Подготовката, подборът на проекти и изпълнението на стратегията за ВОМР са най-важната 

дейност на МИГ. Те се отнасят до дейности, свързани с осъществяването на комуникация и 

предоставянето на подкрепа за създаването, разработването, изпълнението, мониторинга на 

проектите и на свързаното с тях сътрудничество. 

Популяризирането на територията на МИГ може да включва различни по вид инициативи, 

които може да: 

-са свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР  и да са насочени към овластяването на 

местните участници и към готовността им да се справят с предизвикателствата посредством 

изпълнението на проекти, подкрепяни от стратегията за LEADER/ВОМР (например интег-

рирани инвестиции, които засилват конкурентните предимства на дадена територия; 

целесъобразност на инвестициите в местни услуги и инфраструктури); 

-не са пряко свързани със стратегията за ВОМР или с конкретен проект, а са насочени към 

територията и населението като такива (например улесняване на обмена между 

заинтересованите страни, както е предвидено в правната рамка, повишаване на 

осведомеността относно местното (природно и културно) наследство). 

4. Процедура  за наблюдение и оценка на напредъка на Стратегия за ВОМР. 

 

Процедурата  за наблюдение и оценка на напредъка на Стратегия за ВОМР има за цел да 

осигури навременна и точна информация за резултатите от реализацията на СВОМР и да се 

улеснят вземането на информирани управленски решения. 

 

 Етапи на наблюдение: 

 

1. Наблюдение на прилагането на проектите; 

2. Подпомагане  подготовката на заявки за плащания до РА и доклади от бенефициенти; 

3. Проверка на място; 

4. Одобрение/ отхвърляне на плащанията;  

5. Последваща проверка; 

6. Изготвяне на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно 

развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за местно развитие, 

изисквани от Управляващия орган; 

7. Наблюдение на прилагането на стратегията; 
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Системата за наблюдение се основава на работата екипа на МИГ при провеждане на 

изискваните от нормативната уредба ангажименти и да показват отговорно отношение към 

изпълняваната от тях мониторингова дейност, като комуникират текущо съобразно 

изискванията с ДФЗ и УО на ОП, правят посещения на място, събират необходимата 

информация свързана с изпълнението на проектите и я изпращат на съответните 

компетентни органи. 

 

 Водещи принципи: 

 

- Спазване на законовите изисквания и нормативните разпоредби регламентиращи 

мониторинговата дейност на МИГ; 

- Ясно разпределение на ролите и отговорностите; 

- Координация и взаимодействие на структурите на МИГ и УО на ПРСР и ОПРЧР в 

процеса на наблюдение и оценка на изпълняваните проекти; 

- Повишаване на капацитета на местно ниво в процеса на наблюдение и оценка на 

изпълняваните проекти от СВОМР; 

- Ефективно и законосъобразно финансово и административно управление на МИГ; 

- Оперативно и гъвкаво взаимодействие между органите и структурите на МИГ; 

- Обективност и прецизност при направените проверки на изпълняваните проекти от 

стратегията за ВОМР; 

- Осигуряване на публичност и прозрачност на всички етапи от мониторинговия процес; 

-  Недопускане на двойно финансиране; 

- Недопускане на дискриминация от всякакво естество; 

-  Недопускане на конфликт на интереси. 

 

Изпълнителното звено на МИГ  подпомага успешното изпълнение на проектите като:  

 

 Информира бенефициентите за: 

 

- нормативните и договорни правила и условията на програмата, предоставяща 

финансовата помощ и следи за тяхното  спазвани при изпълнението на проекта;  

- санкциите, предвидени в Наредба 22/14.12.2015 (чл. чл. 66-73) в случай на нарушение на 

правилата и договорните задължения; 

- изискванията за съхранение  на документите, свързани с дейностите по проекта; 

- условията и реда за  изплащане на финансовата помощ – възможностите за авансово и 

междинно плащане; 

- изискваните документи  и реда на  окончателното изплащане на помощта;  

- задължението за използването на активите по  предназначение и забраната за 

преотстъпването им под каквато и да е форма; 

- задължението за уведомяване МИГ и ДФЗ за възникнали обстоятелства, които биха 

могли да възпрепятстват изпълнението на дейностите по проекта; 

- задълженията, които получателите на финансова помощ  трябва да спазват 5 години след 

извършване на окончателното плащане; 

- крайния срок за изпълнение на дейностите по проектите към стратегията за ВОМР 

 

 За целите на мониторинга МИГ ще изготвя и поддържа актуална база данни, в която 

са отразени базови индикатори като:  

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/


 

www.eufunds.bg , www.mig-zaedno.eu    

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 09-179/24.02.2020 г. за одобрение  размера 

на финансовата помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” за 2020 г. и съгласно Договор за 

възлагане, сключен между СНЦ"МИГ-Лясковец-Стражица" и фирма Кей Ди консултинг“ ЕООД 

Стр. 68 от 72 

 

- брой и стойност на подадените заявления,  

- брой и стойност на одобрените заявления,  

- брой и стойност на сключените договори,  

- брой и стойност на подадените искания за плащане,  

- брой и стойност на одобрените искания за плащане,  

- брой и стойност на успешно приключилите проекти.  

 

5. Оценка н рисковете. 

 

 Рискове: 

 

- неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от 

страна на бенефициентите, поради недостатъчна информираност; 

- опорочаване на проверките на място поради неясно разписани или не спазени 

процедурни изисквания;  

- липса на обективност при извършване на оценката. 

 

 Мерки:  

 

- добре и разумно планирани сроковете за актуализирането и поддържането на 

информационните бази данни,  

- ясно разписани работещи процедури;  

- предприемане мерки за повишаване информираността на бенефициентите;  

- привличане активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и 

самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси; 

- внимателно планиране, разпределение на задачите и придържане към планираните 

срокове; 

 

V. Заключение: 

 

Изпълнението на стратегията за ВОМР е най-важната дейност на МИГ. Посредством тази 

стратегия МИГ цели да постигне промяна в територията на МИГ и за населението на МИГ.  

Интервенциите са пригодени да отговорят на най-важните потребности. Те работят за 

постигането на местните цели и произвеждат очакваните резултати и въздействия, които 

допринасят за добавената стойност на LEADER/ВОМР на местно равнище.  

Затова при оценката на стратегията е важно да се проучи в каква степен са били постигнати 

целите на местната стратегия (ефективност) и какви са били разходите за постигането на 

резултати-те/въздействията (ефикасност). 

Механизмът за изпълнение на LEADER/ВОМР е важен входящ ресурс за изпълнението на 

LEADER/ВОМР на местно равнище. Рамката му е определена до голяма степен от УО, но 

повечето МИГ също имат известна възможност за оформя-не или адаптиране на механизма 

за изпълнение. 
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Непосредственият ефект от прилагането на метода LEADER е доброто изпълнение на 

стратегията за местно развитие. Неговите дългосрочни ефекти се състоят предимно в 

придобиване на знания на индивидуално и организационно равнище (изграждане на 

капацитет, повишаване на уменията, изграждане на доверие, еволюционни промени в 

действията на местните мрежи и общности, подобряване на регулаторните рамки и практики 

и т.н.) и в ползите, свързани с подобряването на социалния капитал и местното управление (и 

други възможни видове положителни външни фактори). 

През периода 2019-2020 година на територията на МИГ се установяват следните параметри 

на прилагане на подхода ВОМР: 

 Изградена успешна кохезия на местното партньорство. 

Местният екип има   способност за насърчаване на подходящ състав на местното 

партньорство чрез гарантиране на представителство и проактивно участие в него на 

институционалната, социалната и икономическата референтна система в нейните различни 

компоненти.  

Улеснени са взаимоотношенията между партньорите в изграждането на атмосфера на 

доверие и постигането на подходящо качество на участието, за да се постигне ефективен 

процес на усвояване на знания в рамките на организацията, при кой-то партньорството се 

превръща в коалиция, способна да насърчава иновациите за укрепване и добавяне на 

стойност към общите стратегии. 

 Прилага се дейност „отдолу-нагоре“. 

МИГ прилага активно дейността, ориентирана „от долу нагоре“, защото това е капиталът на 

„местната работа в мрежа“, включващ опит, надеждност, репутация, прозрачност, общуване 

и взаимоотношения.  

МИГ е изградил мрежа от комуникационни канали, които дават възможност за 

идентифициране и споделяне на знания (обединяване на знания) и по този начин улесняват 

изслушването и тълкуването, откриването на местен потенциал, изграждането на общи 

визии и мобилизирането на социални енергии за постигане на целите за развитие. 

 МИГ прилага иновациите за реализиране на Стратегията за ВОМР, заявени още при 

нейното разработване. 

МИГ притежава способност за улесняване на иновациите е средата, която позволява на 

механизма за изпълнение да стимулира и да създава условия за възникване на иновативни и 

пилот-ни проекти и/или за увеличаване на дела на иновациите в рамките на подкрепените 

проекти (например чрез многосекторен подход или сътрудничество). 

 МИГ  осигурил дългосрочно сътрудничество. 

Сътрудничество и работа в мрежа е способността за ефективно взаимодействие с външните 

участници или способността за превръщане в надежден партньор, умението за насърчаване 

на инициативи за сътрудничество с други територии с цел укрепване на местните действия и 

свързване с „надтериториални мрежи“, работещи в сектори, които имат връзка с ключовите 

елементи на стратегията за местно развитие. 
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 Добавена стойност за територията: 

Добавената стойност на LEADER/ВОМР би следвало да произтече от прилагането на 

стратегията за ВОМР чрез използването на механизма за изпълнение на ВОМР и с 

подкрепата на дейностите на МИГ за популяризиране. Добавената стойност на 

LEADER/ВОМР се създава чрез дейностите на МИГ и приема формата на промени в 

поведението на ангажираните в тези дейности местни участници. Това води до подобряване 

на социалния капитал и местното управление и до дългосрочни структурни промени в 

територията на МИГ.  

Измеренията, в които се очаква появата на измерими ефекти, са:  

• подобряването на местния социален капитал; 

• подобряването на местното управление; 

• засилването на резултатите от изпълнение-то на стратегията. 

На територията на МИГ се измерва добра интензивност и качеството на взаимодействия 

между местните участници и на тези с външни доставчици на ресурси или институционални 

партньори на различните равнища на вземане на решения. 

МИГ текущо надгражда капацитета на местните участници да се организират в различни 

форми на партньорства, мрежи, лобита, групи по интереси и групи за солидарност; 

капацитета за преодоляване на изолацията и изграждане на връзки. 

МИГ полага непрестанни  усилия за задържане и  засилването на доверието и увереността 

сред участниците в територията на МИГ; 

МИГ работи чрез своите инициативи за осъзнаването на местната идентичност и на имиджа 

или репутацията на района, на неговите хора, ресурси и продукти. 

МИГ търси и подкрепя създаването на възможности и насърчаването на по-младото 

поколение да обвърже бъдещите си перспективи с визия за района, в който живее. 

МИГ отговаря за вида и качеството на проектите, които  се подкрепят благодарение на 

метода LEADER, в сравнение с други схеми за подкрепа и се установява предимство пред 

това бенефициентите да кандидатстват по национални програми. При подаване на проект 

към МИГ по-лесно се изпълняват условията и има принос към местното развитие. 

МИГ следи за генерирането, идентифицирането, финансирането и съпътстващата подкрепа 

за проектите като иска да  засилили тяхната способност да реагират на местните потребности 

и тяхна-та устойчивост. 

МИГ разширява  групата на потенциалните бенефициери, повишава на местната 

мобилизираност и непряко насърчава на лицата, които не са бенефициери, да участват в 

процеса на развитие. 

Добавената стойност на LEADER/ВОМР се отнася до ползите, които са постигнати в 

резултат на правилното прилагане на метода LEADER, сравнени с ползите, които биха били 

постигнати без прилагането на този метод. Добавената стойност на LEADER/ВОМР може да 
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бъде изразена във вид на подобряване на социалния капитал, подобряване на управлението и 

засилване на резултати-те и въздействията от изпълнението на програмата/стратегията. 

 Увеличен е броя на финансираните проекти за оценявания период със сериозен ръст,  

 като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на 

периода 

 Увеличен е броя на подадените към МИГ заявления за подпомагане, като стойността 

на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Увеличен е броя на одобрените от МИГ заявления за подпомагане, като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Увеличена е стойността на публичния принос за одобрените заявления от ПРСР, като 

стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на 

периода. 

 Увеличен е броя на сключените договори по одобрени от МИГ проекти, макар 

договорите по ПРСР да са малко, тези на бенефициенти по  ОПРЧР бележат ръст. 

 Всички подадени искания за плащания от бенефициенти са изплатени на 100% и без 

финансови корекции. 

 До момента успешно са приключили 6 на брой проекти. 

 За периода са подпомогнати със 56 бенефициента повече, като стойността на 

индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Реализирани са висок брой информационни дейности/събития за оживяване на 

територията, проведени от МИГ. 

 Създадени са 90 работни места, като стойността на индикатора е близък до своето 

прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Усвоен е 55% от предвидения бюджет по Мярка МИГ4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, а финансирания брой проекти на земеделски стопани, , като стойността 

на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Реализира се 1 на брой проект по Мярка МИГ4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. поради липса на интерес, 

остатъка от бюджета по мярката ще бъде пренасочен към Мярка  МИГ6.4.1. 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 

 Усвоен е 97% от предвидения бюджет по Мярка  МИГ6.4.1. „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“, а финансирания брой проекти на микропредприятия е 9 

на брой , като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за 

края на периода. Поради големия интерес по от страна на бизнеса, МИГ ще допълни 

бюджета на мярката със средства за още 4 проекта. 

 Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ 7.2. Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура, а финансирания брой проекти на местните Общини и НПО е 9 на 

брой , като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за 

края на периода. 

 Усвоен е 90% от предвидения бюджет 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”, а финансирания брой проекти на местните Общини и НПО е 12 на 
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брой , като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение за 

края на периода. 

 Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ02 „Местни инициативи за 

заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“, а финансирания брой 

проекти е 3 , като стойността на индикатора е близък до своето прогнозно изпълнение 

за края на периода.  

 Усвоен е 90% от предвидения бюджет по Мярка МИГ03 „По-добро здраве и 

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

а финансирания брой проекти е 2 , като стойността на индикатора е близък до своето 

прогнозно изпълнение за края на периода. 

 Усвоен е 100% от предвидения бюджет по Мярка МИГ04 „Социални иновации за 

активно социално включване“, а финансирания брой проекти е 3 , като стойността на 

индикатора е постигнат. 

 Усвоен е 100% от предвидения бюджет по МИГ05“Насърчаване развитието на местна 

социална икономика и нови работни места в социални предприятия“, а финансирания 

брой проекти е 2 , като стойността на индикатора е постигнат. 

 

Използвани източници на информация: 

 

 Протоколи от проведени заседания на УС на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“; 

 Протоколи от проведени Общи събрания на СНЦ „МИГ-Лясковец-Стражица“; 

 Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на СВОМР; 

 Годишни доклади към УО на ПРСР за изпълнение на дейностите и разходите; 

 Оценителни доклади от проведени КППП през 2019 и 2020 г.; 

 Регистър на входираните проектни предложения; 

 Проведени интервюта с персонала на МИГ-Изпълнителен директор, Експерт СВОМР 

и Технически асистент на МИГ. 

 Насоките за оценка на LEADER/ВОМР (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ –Генерална 

дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ –Отдел C.4, 2017 г.: Насоки. 

Оценка на LEADER/ВОМР. Брюксел); 

 Стратегия за ВОМР на МИГ; 

 Справки, предоставени от МИГ; 

 Оценка на МИГ, направена през 2018г. за предишен период. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-zaedno.eu/

