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II. ВЪВЕДЕНИЕ 

Целта на настоящия мониторинг и оценка е да осигури надеждна обратна информация за 

състоянието, изпълнението и напредъка по прилагането на мерките от  Стратегията за ВОМР на 

МИГ Бяла Слатина за развитие на територията, с оглед формиране на правилни управленски 

решения, насърчаване на публичността и отчетността на предприеманите действия към всички 

заинтересовани страни и предприемане на корективни мерки, при необходимост, при липсата 

на напредък или в постигането на заложените индикатори. Основна задача на мониторинга е да 

се следи постигат ли се заложените цели и индикатори, каква е ефективността на действията от 

страна на отговорните лица/заинтересовани страни в хода на нейната реализация. В резултат на 

осъществявания мониторинг и оценка се правят нужните промени, както в начина на 

изпълнение на СВОМР, така и в заложените индикатори, като резултатите от мониторинга и 

оценката са основа за извършването на нужната промяна/актуализация на Стратегията по 

отношение на конкретните планирани очаквани ефекти, както и за промяна на оперативните 

задачи и действия в хода на изпълнението.  

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са да осигурява актуална 

информация за прилагането на СВОМР, да обезпечава текущия мониторинг на изпълнението на 

дейностите по Стратегията на местно ниво и да осигурява актуализирането при нужда. 

Настоящата Система за мониторинг и оценка е инструмент за постигане на добро управление за 

успешното прилагане на СВОМР, тя е значима част от процеса на вземане на решения по 

отношение на изпълняваните мерки, проекти и дейности за постигане на икономически растеж 

на територията. Основният подход, който е използван е участие, включване и обратна връзка от 

всички местни участници, пряко отговорни за изпълнението на СВОМР, с което се гарантира, 

че оценката за напредъка или липсата на такъв, ще бъде взета под внимание.  

Ефективното партньорство и взаимодействието с местните заинтересовани страни и участници 

за максимално оползотворяване на наличните ресурси е една от главните цели в СВОМР за 

постигане на ВИЗИЯТА за развитие на територията на МИГ Бяла Слатина - 

ИКОНОМИЧЕСКИ ОЖИВЕНА ТЕРИТОРИЯ, С ПОВИШЕН ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО И АКТИВНА МЕСТНА ОБЩНОСТ. 
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Реализацията на СВОМР на МИГ Бяла Слатина и нейните цели започва със сключване на 

Споразумение за финансиране, като плана за осъществяване и превръщането на целите в 

действия включва няколко взаимосвързани етапа, подредени във времева последователност, 

както следва: 

ПЪРВИ ЕТАП - превръщане на целите в действия и стартиране на работата на екипа на МИГ 

БЯла Слатина. Това включва изпълнение на всички административни процедури по изпълнение 

на СВОМР - информационни кампании, консултации, обучения, организация на 

документооборота и др. Информационните кампании имат за цел да информират населението 

от територията на МИГ за изпълнението на СВОМР и възможностите, които тя предлага за 

развитие на бизнес. Консултациите подпомагат усилията на потенциалните бенефициенти за 

обсъждане на идеите, които имат за кандидатстване по СВОМР и за изготвяне на проектни 

предложения. Обученията са насочени към повишаване на административния капацитет на  

МИГ и към придобиване на умения относно подготовката и изпълнението на проекти от страна 

на заинтересованите страни от територията на МИГ. Организацията на документооборота на 

МИГ е от основно значение за успешното прилагане на стратегията за ВОМР, тъй като ще 

осигурява прозрачност и проследимост на прилагане на процедурите за работа на всички звена 

на МИГ и ще документира всички процеси, свързани с изпълнението на стратегията. 

Документацията на МИГ ще осигурява необходимата база данни за взимане на правилни 

управленски решения от страна на УС и ОС на групата. 

ВТОРИ ЕТАП - превръщане на целите в действия. Той обхваща осъществяване на приеми за 

проектни предложения към Стратегията за ВОМР. За целта МИГ е предвидила целогодишни 

отворени приема по мерки от ПРСР, с възможност за затваряне и оценка до 3 месеца и отново 

отваряне - до изчерпване на финансовия ресурс. Условията и редът за предоставяне на 

финансова помощ от Стратегията на МИГ Бяла Слатина са в съответствие с Глава четвърта от 

„Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“ от Наредба 

№22 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. 
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ТРЕТИ ЕТАП - Оценка на проектите и сключване на договори, организиране на работата на 

комисии по оценка и класиране на проектите, изпращане на резултатите на РА, УО на ОПИК и 

за последваща оценка.  

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - Проследяване изпълнението на проектите, мониторинг и контрол, 

посещения на място.  

На база изпълнените дейности през 2021 г., може да се определи, че прилагането на СВОМР на 

територията на МИГ Бяла Слатина е едновременно в трети и четвърти етап.  

 

III. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА  

Настоящият Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР е в изпълнение на 

задълженията на МИГ във връзка с чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 

1303/2013 и е изготвен по Договор №У-08/01.11.2021 г., между Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ и „ПЕРИТУМ“ ЕООД, сключен в рамките на 

Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. Мониторингът обхваща изпълнението на 

Стратегията за ВОМР през 2021 г., която се изпълнява на територията на Община Бяла 

Слатина и е изготвен на базата на данни, предоставени от екипа на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“. Получената изходна информация е систематизирана 

и анализирана с цел да се осигури надеждна и достоверна оценка по 

прилагането/изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на МИГ Бяла Слатина през 2021 г. 

Системата за мониторинг и оценка е комплексна дейност, отчитаща съотношението между 

поставени цели и вложени ресурси, извършени действия, постигнати резултати и осъществени 

въздействия. 

Извършването на мониторинг на СВОМР е процес на системно и непрекъснато събиране и 

анализ на данни и информация за хода на реализацията на СВОМР и постигането на 

поставените цели и резултати според заложените индикатори. Получената информация се 

използва за целите на управлението - осъществяване на контрол и вземане на управленски 

решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на реализацията на СВОМР 

или за всеки един проект по отделно. Основната цел е да се следят и измерват постигането на 

целите и индикаторите по мерките на СВОМР в хода на тяхната реализация. Чрез мониторингът 
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се прави своевременен и изчерпателен преглед на отпуснатите финансови средства, по какъв 

начин те са усвоени и какви резултати са постигнати. Основава се главно на събиране и 

обработка на информация - включително отчети, доклади, прегледи, проверки на място, 

счетоводни документи, индикатори и др. 

За постигане на целите на Стратегията за ВОМР се осъществява вътрешен мониторинг, като за 

обезпечаването му, на служителите в екипа на МИГ Бяла Слатина са вменени изрично, чрез 

включване на функции в длъжностните им характеристики, ангажименти за текущо 

проследяване изпълнението на Стратегията. 

В рамките на вътрешния мониторинг се акцентира върху разпределението на наличните 

ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на 

сроковете, възникването на непредвидени обстоятелства, предлагането на промени – 

актуализации и корекции. Вътрешният мониторинг се изпълнява като присъща дейност от 

съответните служители. Изготвя се годишен отчет за резултатите. 

Мониторинга на СВОМР се извършва съвместно от УС, ИД и екипът по прилагане на СВОМР. 

Напредъкът в прилагането на Стратегията се докладва на Общото събрание на МИГ ежегодно 

чрез годишен доклад за напредъка. Напредъкът на СВОМР се докладва регулярно - на шест 

месеца на управителен съвет (УС) с цел взимане на превантивни мерки и/или изменения, ако се 

налага. В резултат от анализа на годишния доклад за напредъка по изпълнение на СВОМР и 

усвояване на средствата по мерки, екипа може да предложи на УС да бъдат прехвърляни 

средства от бюджета на една мярка в бюджета на друга, или други корективни мерки, ако е 

наложително, с оглед максимално постиганена целите на СВОМР. 

Оценката включва информация от мониторинга и от други източници на ефектите от 

изпълнените интервенции. Ще се използват данни получени от мониторинг системата, 

включващи индикатори за резултат и въздействие. Предвижда се извършване на Междинна и 

Последваща оценка чрез която да се направи рекапитулация на цялостната реализация на 

СВОМР, на получените резултати и осъществените въздействия. Тя ще има за цел да установи 

как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността и ефективността на 

извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Анализират се 

факторите за постигнатите резултати, за устойчивостта им и въздействието от изпълнението на 

мерките на СВОМР (директно и индиректно въздействие). 
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Извършването на оценка също осигурява на управлението механизми на контрол чрез 

информация за разходите и резултатите, като оценката включва: 

Оценка на процеса - оценява се как и до каква степен се изпълнява СВОМР, в съответствие 

със заложените цели (предварителния план). При оценка на процесите се обхваща 

съответствието на извършваните дейности и интервенции със законовите и нормативните 

изисквания. 

Оценка на резултатите - Тази част от оценката се съсредоточава върху резултатите и 

постиженията (включително странични, непланирани и нежелани ефекти), за да се прецени 

ефективността на конкретната мярка от СВОМР. 

Оценка на въздействието - оценката е насочена преди всичко към степента на постигане на 

целите и въздействието им като цяло. Това е по-дългосрочна оценка и има синергичен и 

кумулативен характер, вземайки предвид вложени ресурси, хора, време и получени реални 

резултати в края на периода. 

Отправна точка за оценката на СВОМР са заложените индикатори, като бенефициентите също  

предоставят периодично данни на МИГ за изпълнението им. Събраната информация се  

обобщва и вписва в таблица за наблюдение на индикаторите, съобразно които се оценява 

напредъка. Екипа на МИГ поддържа актуална информация и база данни по отношение на 

напредъка по изпълнението на СВОМР, като също следи и информацията от НСИ за социално-

икономическата ситуация на територията, която се допълва от проучвания и анализи, 

финансирани в рамките на СВОМР. 

Индикаторите за цялостното прилагане на СВОМР са включени в таблицата по-долу 

Вид 

индикатор 

Индикатор Мерна 

единица 
Целева 

стойност 

до 2023 г.  

Източник на 

информация 

Изходен Брой на одобрените заявления 

по всички фондове в 

Стратегията 

Брой 35 Протоколи от заседания 

на комисии, база данни 

Изходен Брой на одобрените заявения 

по ПРСР 

Брой 29 Протоколи от заседания 

на комисии, база данни 

Изходен Брой на одобрените заявения 

по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 

Брой 6 Протоколи от заседания 

на комисии, база данни 
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Изходен Стойност на одобрените 

заявления по ПРСР на база 

публичен принос 

лева 3 732 700 База данни на МИГ 

Изходен Стойност на одобрените 

заявления по ОПИК на база 

публичен принос 

лева 1 955 800 База данни на МИГ 

Изходен Стойност на одобрените 

заявления на база публичен 

принос 

лева 5 688 500 Протоколи от заседания 

на комисии, база данни на 

МИГ 

Изходен Брой на сключените договори Брой 35 База данни на МИГ 

Изходен Брой на подадените искания за 

плащане 

Брой 52 База данни на МИГ 

Изходен Успешно приключили проекти 

от сключените договори 

% 90 База данни на МИГ 

Изходен Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

Брой 35 База данни на МИГ 

Изходен Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ 

Брой 23 Отчети на МИГ 

Резултат Създадени работни места по 

проекти със средства от ПРСР 

Брой 21 База данни на МИГ, 

отчети на бенефициентите 

Резултат Брой осигурени работни места 

по СВОМР 

Брой 27 База данни на МИГ, 

отчети на бенефициентите 

 

В проследяването изпълнението на СВОМР, освен вътрешен мониторинг се прави и външен, 

който оценява непосредствените резултати и измерва приносът на постигнатите интикатори за 

очакваните крайни резултати спрямо първоначалните условия.  

Основните принципи за реализиране на външния мониторинг са: 

 Прозрачност – в каква степен заинтересованите страни получават актуална информация 

относно изпълнение на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ Бяла Слатина. 

 Отговорност и отчетност – отчитане от екипа и органите, които отговарят за 

изпълнението на Стратегията за ВОМР, пред заинтересованите страни. 

 Участие и съгласие – възможност на заинтересованите страни и участие при вземане на 

решения по отношение изпълнението на Стратегията за ВОМР от гледна точка 

съгласуване на техните интереси. 

 Навременност – измерване на текущите дейности и резултати, и предприемането на 

адекватни коригиращи действия при необходимост. 
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IV. МОНИТОРИНГ 

Цялата система от индикатори за осъществяване на мониторинга е неизпълнима без наличието 

на надеждна, достоверна и достъпна информация, която да предостави достатъчно 

изчерпателни данни относно конкретните източници за проследяване на определените 

индикатори, методите за събиране на информация, както и периодичността на събиране на 

информация за всеки един от дефинираните индикатори. 

Източниците на информация е необходимо да притежават висока степен на достоверност от 

една страна и достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на 

изпълнението на конкретните дейности и оценка. Набирането и анализирането на данните също 

е обект на планиране – изисква наличието на отговорни служители и ясно дефинирани срокове. 

Необходимо е набиране, съхранение и анализиране на информацията, която се използва на 

различни нива, включително за целите на наблюдението и оценката. От практическа гледна 

точка следва да се разчита в най–голяма степен на база данни и информация, които са вече 

налични и достъпът до тях не е свързан със значителни разходи – финансови, човешки и 

времеви. В този смисъл, за осъществяването на настоящия мониторинг са използвани следните 

източници на информация:  

➢ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ - Бяла Слатина (2014-2020 г.), 

допълнителните споразумения към нея за промяна 

➢ Годишни доклади подмярка 19.2 за изпълнението на СВОМР за 2018 г., 2019 г., 2020 г.; 

➢ Регистър на подадените проекти от бенефициенти към Стратегията за ВОМР (база данни на  

МИГ-Бяла Слатина и ИСУН 2020) 

➢ Интернет страница на МИГ-Бяла Слатина; 

➢ Протоколи от проведени заседания на КВО И УС на МИГ през 2021 г.; 

➢ Протоколи от проведени работни срещи на служителите и екипа на МИГ; 

➢ Реализирани събития за популяризиране на СВОМР на територията на МИГ; 

➢ Проведени обучения на екипа и членовете на КВО; 

➢ Поставените въпроси от кандидат-бенефициенти/консултирани; 
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➢ Запитвания и въпроси към предстоящи приеми на проекти по мерки от СВОМР за 2021 г.; 

➢ Степен на реализация и спазване на индикативния-график за календарната 2021 г.; 

➢ Осъществените консултации от екипа на МИГ Бяла Слатина; 

➢ Подпомогнати кандидати преди отварянето на приеми по мерки от СВОМР; 

➢ Проведени приеми и оценителни сесии за подбор на проектни предложения;  

➢ Спазване на ангажиментите за уведомяване на УО на програмите за напредъка по 

изпълнението на мерките, съгласуване на насоки и други; 

➢ Информиране на местната общност чрез различни източници; 

➢ Отчетност и съхранение на документи; 

➢ Друга информация.   

Събраните данни в процеса по осъществяването на мониторинга са групирани в 2 направления - 

количествени и качествени. Количествените данни са проверени, обработени и обобщени, 

докато качествените данни са анализирани от гледна точка на техния резултат. Въз основа на 

събраните данни е изготвен анализ на текущото състояние и изпълнението през 2021 г., както 

на Стратегията за ВОМР като цяло, така и на отделни мерки, които са включени в нея. Този 

анализ на данните е ключов за мониторинга и за оценката по отношение на действителния 

напредък към края на 2021 година.  

Oтговорност и задължения по изпълнение на Стратегията на територията на община Бяла 

Слатина са поверени на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”. Сдружението е 

създадено като публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване на 

общественополезна дейност на територията на община Бяла Слатина. От сключване на 

Споразумението за изпълнение на СВОМР, до момента на извършвания мониторинг, в общото 

събрание на сдружението участват общо 37 членове, представители на местната власт, бизнес, 

земеделски производители, неправителствени организации и физически лица, имащи постоянен 

адрес или развиващи дейност на територията на община Бяла Слатина. Общото събрание е 

върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови членове. Сред 

основните права, отредени на Общото събрание, са промени в устава, приемане на  вътрешни 

актове, избиране и освобождаване на членовете в УС, прием на нови членове, вземане на 
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решение за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението, приемане на бюджета, 

включително бюджета на Стратегия за Водено от общностите местно развитие по подхода 

ЛИДЕР, определяне дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски, 

одобрение на отчети за дейността. Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията 

на Общото събрание, като същевременно с това има специфични правомощия, като например 

утвърждаване на Насоки и документи за кандидатстване по мерките от СВОМР.  

 

През месец Октомври 2021 г. е проведено общо събрание за избор на нов Управителен съвет, 

Председател на УС, изключване и включване на нови членове. От работата и информацията в 

протоколите на проведените заседания, може да се приеме, че са предприети своевременни 

действия от страна на отговорните лица за пълното постигане целите на Стратегията.  

Обследваните източници и данни сочат, че прилагането на Стратегия за местно развитие, чрез 

която се цели да се стимулира устойчивото социално-икономическо развитие и подобряването 

качеството на живот на територията на община Бяла Слатина, както и ефективно прилагане на 

подхода Водено от общностите местно развитие чрез изпълнението на мерките, включени в 

Стратегията за местно развитие, финансирани по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, е било 

активно подпомогнато с всички дейности, реализирани през 2021 г. от екипа на МИГ и 

органите на управление на Сдружението. Постигането на желаната визия за развитие на 

територията, за чиято реализация са определени три приоритета - Приоритет 1 „Подобряване на 

икономическата ефективност на аграрния сектор“, Приоритет 2 „Повишаване на 

ПРОВЕДЕНИ СЪБРАНИЯ НА 

ОРГАНИТЕ НА МИГ БЯЛА 

СЛАТИНА  ПРЕЗ 2021 

ОБЩО СЪБРАНИЕ 

3БРОЯ 

СЪБРАНИЯ НА УС 

14 БРОЯ 
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конкурентоспособността на малките и средни предприятия на територията на МИГ“ и 

Приоритет 3 „Подобряване качеството на живот“, личи ясно и се открива, както в 

реализираните дейности, задачи, ангажименти и инициативи, така и извършената работа от 

екипа на МИГ Бяла Слатина, свързана основно с подготовка на насоки за прием на проекти, 

информиране и консултиране на потенциални бенефициенти, административни дейности по 

текущото управление и изпълнение на СВОМР и изготвяне на различни справки и доклади, 

администриране на оценителни сесии, участие в обучения и повишаване на уменията за 

ефективно управление и прилагане на СВОМР. По така предоставените данни и изходна 

информация от екипа на МИГ Бяла Слатина, извършените дейности през 2021 г. са както 

следва:  

1. Подадено заявление за одобрение на планираните дейности и разходи – 1 бр.; 

2. Извършена промяна в Стратегията за ВОМР – 1 бр.; 

3. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите – 9 бр.; 

4. Подадено авансово искане за плащане на разходите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ в размер 50 на сто от 

стойността на одобрения бюджет за 2021 г.; 

5. Подадени 3 броя междинни искания за отчитане на разходите по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ за периода 

01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.  

6. Изготвен бюджет за 2021 г.; 

8. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на проектни 

предложения с двайни срока по мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 г.; 

9. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на проектни 

предложения с двайни срока по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

от ПРСР 2014-2020 г.; 

10. Съгласувани Условия за кандидатстване и отворена процедура за прием на проектни 

предложения с двайни срока по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г 
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11. Инициирани 4 бр. оценителни сесии на проектни предложения, подадени в рамките на 

отворените през 2021 г. процедури за прием на проекти с няколко крайни срока за 

кандидатстване по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, подробно описани в 

т. 3.1.3 от настоящия доклад; 

12. Предоставена информация към УО на ПРСР 2014-2020, ОПИК 2014-2020 и ДФ 

„Земеделие“; 

13. Актуализиран график за прием на проекти; 

14. Участие в извършването на мониторинг и оценка на СВОМР; 

15. Участие в заседанията на Управителния съвет; 

16. Участие в събития на Националната и Европейската Лидер мрежа, както и срещи с други 

МИГ в страна и чужбина; 

17. Представяне на разяснения, становища и обосновки по писма от ДФЗ, свързани с  оценката 

на проектните предложения; 

Работата по набирането на данни през 2021 г. е организирана като непрекъснат процес по време 

на реализацията на Стратегията за ВОМР. За тази цел, МИГ изготвя и поддържа актуална база 

данни, в която са отразени базови индикатори като: 

- 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. 

По отношение на проведените приеми по мерките от СВОМР, през 2021 г. са осъщекствени 

следните:  

 Прием на проектни предложенния по процедура №BG06RDNP001-19.513 МИГ Бяла 

Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”, с два крайни срока 

и осъществени оценителни сесии, определени със Заповед №07/11.05.2021 г. Заповед 

№12/27.07.2021 на Председателя на УС на МИГ Бяла Слатина 

  Прием на проектни предложенния по процедура BG06RDNP001-19.514 МИГ Бяла 

Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, определена със 
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Заповед № 09/16.06.2021 г. и Заповед № 13/31.08.2021 г. на Председателя на УС на МИГ 

Бяла Слатина; 

 Прием на проектни предложенния по процедура BG06RDNP001-19.512 МИГ Бяла 

Слатина 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” с два крайни срока, по която не са 

провеждани оценителни сесии, поради това, че няма постъпили проектни предложения. 

Обобщени данни за подадените и одобрените от страна на МИГ проектни предложения, в 

рамките на проведените през 2021 г. приеми и оценителни сесии, са ключени в следната 

таблица: 

№ 

ПО 

РЕД 

ПРОЦЕДУРА ПОДАДЕНИ 

ПП 

ОДОБРЕНИ ПП 

ОТ МИГ 

ЗАЯВЕНА БФП 

В ЛЕВА 

ОДОБРЕНА БФП В 

ЛЕВА 

1. BG06RDNP001-19.512 0 0 0 0 

2. BG06RDNP001-19.513 4 2 193 269,15 65 250,00 

3. BG06RDNP001-19.514 5 3 300 424,20 189 139,20 

ОБЩО: 9 5 493 693,35  254 389,20   

 

Остатъчният ресурс по мерките от СВОМР след проведените приеми през 2021 г.е както следва 

МЯРКА  Финансов ресурс 

Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ 20 000,00  

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 154 890,29 

Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 75 447,14  

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ 

127 221,03 

В одобрената Стратегия на МИГ Бяла Слатина са определени финансовите параметри по всяка 

една от мерките, на база извършените през 2016 г. анализи и проучвания, които в периода на 

нейното прилагане са променяни и преразпределяни съобразно актуалното състояние и 

развитието на територията. В първоначално одобрения бюджет на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Бяла Слатина, над половината финансов ресурс по ПРСР, в размер на 1 623 700 лв., е 

насочен към земеделските производители и частния бизнес – за развитие на земеделски и 

неземеделски дейности, като най-голям дял е определен за Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа 
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на неземеделски дейности“ със сумата от 800 000 лв., следвана от Мярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ със сумата от 690 000 лв. и с най-малък дял за Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ със сумата от 133 700 лв. 

Извършената текущата оценка в края на 2020 г. по изпълнението на тези 3 мерки, ясно очертава 

необходимостта от предприемане на коригиращи действия и иницииране на промени по 

отношение на финансовите параметри. В резултат от проведените тогава срещи и консултации 

със заинтересованите страни, екипа на МИГ е установил, че преобладаващата част от 

първоначално идентифицираните групи и заинтересовани лица на територията на МИГ са се 

възползвали от отворените приеми по частните мерки, с изключение на тези по мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“. Констатирано е, че 

представителите на стопанския сектор, свързан с преработката на продукти, проявават най-слаб 

интерес за участие по мярката, а кандидатите, които са участвали с проектни предложения 

нямат капацитет да се справят. След осъществени приема на проекти по мярка 4.2, само едно 

проектно предложение е получило одобрение от МИГ, но същото не е стигнало до сключване 

на Административен договор с ДФЗ. След така констатираната необходимост от промяна, 

свързана с преразпределяне на финансов ресурс, още в началото на 2021 г. е инициирана такава, 

като ресурса  по мярка 4.2 е прехвърлен към мярка 6.4, по която интереса е най-висок.  

По отношение на публичните мерки 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, също е установена нужда от преразпределяне на средстава. В резултат от 

извършената промяна и сключването на допълнително Споразумение от 26.02.2021 г., към 

Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г, финансовите параметри по мерките от СВОМР на МИГ 

Бяла Слатина от ПРСР се променят и стават както следва:  

Код на 

мярката 
Наименование  

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) 2 933 700 60.00% 

1.1 Професионално обучение и придобиване на умения 20 000 0.41% 

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 690 000 14.11% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 933 700 19.10% 

7.2 
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура 
1 290 000 26.38% 
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Също през 2021 г., с предоставената възможност за увеличение на бюджета на СВОМР във 

връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

декември 2020 година за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането 

от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и 2022 г. и за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на 

прилагането през 2021 г. и 2022 г. и Регламент (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и 

разпределението на това подпомагане за 2021 г. и 2022 г., финансовите параметри по мерките 

от СВОМР на МИГ Бяла Слатина отново се променят, като общият ресурс по подмярка 19.2 е  

увеличен с допълнителни средства в размер на 799 000 лв. След извършената промяна и 

сключеното допълнително споразумение от 11.11.2021 г., финансовите параметри на 

Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина стават, както следва: 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на 

стратегията 

лева % 

 
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. 

(ЕЗФРСР) 
3 732 700 65.61% 

1.1 Професионално обучение и придобиване на умения 20 000 0.35% 

4.1 Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства 690 000 12.13% 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 933 700 16.41% 

7.2 

Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

2 089 000 36.72% 

 Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР) 1 955 800 34,39% 

2.2 
Подобряване на производствения капацитет в МСП 

на територията на община Бяла Слатина 
1 955 800 34.39% 

 Общо за проекти към Стратегията за ВОМР 5 688 500 100.00% 

Основен и водещ мотив за насочване на допълнителните средства от 799 000 лв. по публичната 

мярка 7.2, е индикацията от страна на бизнеса и инвестиционните намерения на 

заинтересованите страни и потенциални кандидати. На база извършен анализ на информацията 

и данните по изпълнението и напредъка на всяка една мярка, включена в Стратегията за ВОМР, 

ясно е очертан сектора и сферата, в която са необходими повече инвестиции. Към момента на 

заявяване на промяната, по мерките, финансирани от ПРСР 2014-2020 по Стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина, най-силен е интереса и напредъка по 

мярка 7.2   
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Друг мотив за увеличение на бюджета по публичната мярка е по-широкия ефект за територията, 

който имат инвестиционните проекти, свързани с подобряване на жизнената среда и качеството 

на живот. Посредством тези проекти в съчетание с частните инвестици на територията, е 

възможно да се осигурят също по-добри условия за икономическо развитие. С оглед на 

обстоятелството, че частните инвестиции в малките населени места до голяма степен зависят от 

достъпа до тях и от осигуряването на адекватни условия не само за работа, а и за живот, 

предопределя съсредоточаването на по-голям финансов ресурс в дейности за подобряване на 

качествето на живот и средата. Много млади предприемачи от територията, предпочитат да 

развиват бизнеса си в общинския център, а не в малките населени места, където липсват 

необходимите условия за живеене, работа и отдих.  

В този смисъл и при съобразяване с местната специфика, и след консултурине със 

заинтересованите страни от територията на МИГ БялаСлатина е определено допълнителното 

финансиране от 799 000 лв. да се отдели на публичната мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“.   

Основните цели през 2021 г. на Сдружението при осъществяването на дейностите по прилагане 

на Стратегията за ВОМР са:  

 Подобряване качеството на живот на територията чрез разнообразяване на 

възможностите за заетост, подобряване на техническата и социална инфраструктура и 

услугите за населението и укрепване на културните традиции на местната общност; 

 Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на земеделските 

стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация;  

 Подобряване капацитета на местната общност за развитието на територията чрез 

подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР); 

 Развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано 

развитие на селските райони на принципа „отдолу-нагоре“, включително чрез подхода 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони (ЕЗФРСР); 

 Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата 

селскостопанска политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и 

допринасяне за укрепване на селските райони; 



 
 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“ 

Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 

Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 

територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 
г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група 

Бяла Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

 

 Подпомагане развитието на територията в сферите на: 

 - подобряване на конкурентоспособността; 

 - опазването на околната среда; 

 - подобряване качеството на живот; 

 - разнообразяване на икономическите дейности; 

 - стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на територията; 

 - утвърждаване на гражданското участие като гарант за устойчиво развитие; 

 - мобилизиране на общността при решаването на приоритетни въпроси; 

 - създаване на условия и реализиране на проектите.  

 - популяризиране на характерни местни обичаи и традиции; 

 - запазване на местната идентичност чрез инициативи отдолу-нагоре; 

 - подпомагане изграждането на активна общност; 

За изпълнение и постигане на тези цели, от съществено значение са всички реализирани 

инициативи и дейности които екипа и органите на управление на МИГ Бяла Слатина са 

осъществили през 2021. Едни от важните и значими дейности, с които може да бъде измерен 

напредъка по прилагане на СВОМР, са свързани както с реализираните приеми на проекти по 

мерките, така и с прозрачността и публичността в работата. От обследваните източници и 

предоставена информаци, се установява, че в своята оперативна работа и реализирани дейности 

за информиране и публичност, екипа на МИГ Бяла Слатина стриктно се е придържал към 

принципите за прозрачност, своевременно е отразявано всичко актуално както на интернет 

страницата на Сдружението, така и печатните и електронните медии. Дейностите през 2021 г. 

по информиране и публичност, в процеса по управление и прилагане на Стратегията за ВОМР, 

са реализирани успешно, като на интернет страницата  на МИГ Бяла Слатина е качвана цялата 

информация по отношение на отваряне на приемите, информиране на всички заинтересовани 

страни за резултатите от оценителните сеси по процедурите, списъци с одобрени и отхвърлени 

проекти, протоколи, покани и всякаква разнообразна друга информация за популяризиране на 

СВОМР, повишаване на знанията, уменията и информираността на населението и кандидатите.  

Също така, през 2021 г. са планирани и проведени следните събития: 
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- Еднодневна информационна конференция за най-малко 50 участници за представяне на 

напредъка по прилагането на подхода ВОМР в рамките на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина, проведена на 23.06.2021 г.; 

- Еднодневно обучение за най-малко 10 участници, местни лидери и уязвими групи за 

изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР – 2 бр., проведени на 25.06.2021 г. и на 

28.06.2021 г.  

- Еднодневно обучение на екипа на МИГ Бяла Слатина и членовете на КВО на тема 

„Лидерство“, проведено на 24 юни 2021 г. 

- Еднодневен Празник на МИГ Бяла Слатина, проведен на 11.09.2021 г., в Лесопарк Бяла 

Слатина.  

 

VI. РЕЗУРТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА - ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В резултат от осъществения мониторинг и оценка  през 2021, с помощта на събраните данни и 

информация, които са обощени и анализирани, може да се направи разумна преценка за 

степента на постигнатия напредък. Оценката на Стратегията за ВОМР показва, че изпълнението 

на заложените цели продължава и през 2021 г., като по отношение на напредъка се регистрира 

много добър темп,  състоянието е много добро и към този момент не е необходимо 

предприемането на корективни мерки от страна на МИГ Бяла Слатина. Продължава да се 

наблюдава известна забава при сключването на договорите с бенефициентите по одобрените от 

МИГ Бяла Слатина проекти, което е външен фактор и за който е необходимо на национално 

управленско ниво да се вземат решения за преодоляването му. По отношение на изпълнението 

на дейностите и ангажиментите по прилагане на СВОМР, може да се направи заключение, че 

към края на 2020 е постигнат напредък, като:  

  Планираните срокове са спазвани и там където е било необходимо своевременно са  

актуализирани; 

  Наблюдава се много добро ниво на поддържане на информационните бази данни; 

  Налични са и добре работят процедурите за контрол; 

  Стриктно се спазват графиците по процедурите за прием, оценката и и изготвянето на 

докладите; 
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  Изпълнени са в максимален обем дейностите за повишаване информираността на 

бенефициентите; 

  Екипната работа на служителите в МИГ Бяла Слатина е ефективна, а също и 

взаимодействието с органите на Сдружението е успешно; 

  Стриктно е спазено изискването за недопускане на конфликт на интереси; 

  Налице е прозрачност и отвореност към получателите на финансова помощ, както и при 

дейностите по оказване на подкрепа при кандидатстване и при изпълнението на финансираните 

проекти. 

Тъй като на етап одобрението на Стратегията за ВОМР, не е възможно пълното обхващане на 

всички бъдещите действия/събития/състояние на средата, които биха могли да окажат 

въздействие върху развитието на територията и постигането на индикаторите, е 

препоръчително, след извършване на всеки прием на проектни предложения, одобрението им и 

по време на изпълнението им, да се извършва текуща оценка, с която да се преразглеждат 

индикаторите за резултат и при нужда своевременно да се предприемат действия за промяна и 

актуализирането им. С оглед на това, че индикаторите са основен елемент в процеса по 

извършване на мониторинг и оценка и чрез тяхното постигане се гарантират целите в 

Стратегията за ВОМР, е препоръчително те да се наблюдават периодично, особено в края на 

процеса по прилагане на СВОМР.  


