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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Докладът „Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за периода 2018-2019г. за 

изпълнение на задълженията на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа по 

чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013“ е създаден в изпълнение на 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа, финансирана по Споразумение за изпълнение на СВОМР 

№ РД 50-34 от 20.04.2018 година. 

Целта на настоящият доклад е да представи обобщение на проучване, анализ и изготвянето 

на мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква "ж" от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 

22.01.2016г.). Докладът е предназначен за Сдружение „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа”. 

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на СВОМР е неразделна част 

от общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът на СВОМР трябва 

да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики 

за развитие, които попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така тя 

трябва да спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк 

обществен достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и 

качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и 

политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия 

момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните 

необходими корективни действия при отчитане на несъответствие. 
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Чрез мониторинга се цели да се предостави на ръководството, на служителите, както и на 

всички заинтересовани страни - социално-икономическите партньори и структури на 

гражданското общество, ранна информация за напредъка /или липсата на напредък/ по 

постигане на заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират 

отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин 

се подобри осъществяването на Стратегията и се улесни/подобри по-нататъшното развитие 

на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се 

направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има 

особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в 

няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически сектори и население. 

Мониторингът обхваща Стратегията за ВОМР, която се изпълнява на територията на 

Община Главиница и Община Ситово и е изготвен на базата на информация и данни, 

предоставени от СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Получената изходна информация е систематизирана в бази данни и е използвана за 

изготвянето на настоящия доклад. 

Визията за развитие на територията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ 

произтича от дефинираните възможности и ограничения от страна на активно ангажираната 

местна общност като с най-висок потенциал за развитие са специфичните местни ресурси и 

социалния капитал на територията. 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ е разработена 

в съответствие със специфичните характеристики на територията, установените 

потребности и местния потенциал за растеж, като поставените цели и приоритети и 

предвидените мерки за изпълнение имат допълващ характер по отношение на 

регионалните, областните и общински стратегически и планови документи. 

В изпълнение на Стратегията се изпълняват интегрирани интервенции с цел постигането на 

комплексен положителен ефект в развитието на територията. Общата рамка на ОСП за 
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периода 2014–2020 г. се отнася до по-интегриран, целенасочен и териториален подход за 

развитие. Мерките за селските райони се координират с тези за останалите структурни 

фондове като се търси ефекта на синергията и активното участие на местната общност при 

постигане на целите. 

ВОМР е полезен инструмент за овластяване на местните общности, включително групи в 

неравностойно положение, за подобряване на институционалния капацитет на местните 

заинтересовани страни. Стратегията трансформира националните приоритети и политики, 

включително и за десегрегация и деинституционализация, на местно ниво и гарантира 

тяхното прилагане на територията на МИГ. 

 

 

 

II. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

 

Мониторингът и оценката са инструмент, който предоставя информация за управлението на 

местното партньорство, дава възможност за преценка на ефективността и адаптиране на 

Стратегията за ВОМР към променящите се условия в хода на нейното изпълнение. 

Извършването на Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР има за  цел да осигури 

надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на 

Стратегия за ВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски решения. 

Мониторингът се осъществява, чрез събиране на информация за договорените средства, 

финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Оценката 

има за цел да набави и структурира информация за хода на изпълнението на Стратегията за 

ВОМР, която включва подадените по отделните покани проектопредложения и 

осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и финансирани проекти. 
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На база изготвяните 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, МИГ 

може да извърши самооценка на собственото си представяне в изпълнението на 

Стратегията за ВОМР. 

Настоящият документ може да подпомогне процеса на самооценка на екипа на „МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ със систематизиран анализ на данни от 

заложените индикатори за изпълнение на Стратегията за ВОМР. 

Резултатите от самооценката се включват в годишните доклади за отчитане изпълнението 

на Стратегията за ВОМР. 

Избраният инструментариум е кабинетен анализ, което позволява да се интегрират: 

 външни и вътрешни оценки; 

 субективни и обективни източници на информация. 

Основанието ни да предложим въпросната комбинация от методи е убеждението ни, че в 

поръчаното изследване са налице интегрирани проблеми, а те изискват интегрирани 

решения. Ето защо смятаме, че избраното методологическо решение на комбиниране на 

кабинетен анализ със социологическо проучване на терен чрез интервюта е най-

подходящото за изпълнение на поставените цел и задачи. Подобен баланс дава възможност 

да се интегрират силните страни и да се минимизират слабите страни от едностранчивото 

използване само на обективна или само на субективна информация. 

Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа (кабинетен 

анализ, социологическо проучване и анализ на резултатите): 

Кабинетен анализ (деск рисърч) 

Екипът на проекта се запозна с редица документи, отнасящи се до изследването. Тук се 

включва преглед на документи, които очертават социалната, икономическата и 

техническата рамка на заданието. 
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Анализ и обобщение на получените резултати от социологическото проучване и 

кабинетния анализ. 

В обобщен вид документалният анализ заедно с анализа на интервютата (класифицирането 

и ранжирането на установените нагласи, обобщението на мненията за социалните услуги, 

предоставени от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, идентифицирането на 

основните проблеми и извеждането на добри практики) са емпиричната база за извършване 

оценка на проблемите и идентифициране на потребностите на населението. 

 

Екипът би искал да изкаже своята признателност за активното участие на 

представителите  на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, както и да 

изрази специални благодарности към множеството местни производители и частни 

лица, които предоставиха ценни разяснения и мнения за местната обстановка. 

 

 

 

III.  МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, 

налага подобряване на координацията и обвързването на различни политики и национални 

стратегии, включително на политиката и стратегията за балансирано и устойчиво 

регионално развитие, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ 

икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални предизвикателства 

пред развитието на региона. Стратегията свързва интелигентния растеж с въвеждане на 

нови технологии и иновации, както и с добре образовани и конкурентоспособни човешки 

ресурси на пазара на труда. 
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Планът за действие представлява организиран списък на дейностите. За всяка дейност има 

определен финансов ресурс. За да могат да се постигнат дългосрочните цели на 

организацията е важно да се разработи план за действие, който да определи какво трябва да 

се прави, от кого и в какъв срок. Ролята на плана за действие в СВОМР е да се увеличат 

потенциалните бенефициенти с проекти по мерките, включени в нея. Това ще се постигне 

чрез повишаване на информираността за възможностите да се разработват иновативни 

решения за местните проблеми. Планът за действие се стреми да гарантира полезните 

резултати и въздействия, които се генерират на територията. 

Обосновката за прилагане на интегрирани, местно ориентирани подходи се отнася за 

териториалната интеграция, тематичната интеграция, съчетаването на различни финансови 

ресурси или за институционалното познание. 

 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва 

капацитета на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на 

специфичната уредба относно оценката: 

Съгласно Устава на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, органи за 

вземане на решения и за управление на Сдружението са Общо събрание (ОС) и 

Управителен съвет (УС). Правомощията, компетенциите, представителността, както и 

задълженията на органите за вземане на решения и за управление са определени в Устава. 

Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички 

негови членове. Права на Общото събрание: изменя и допълва устава; приема други 

вътрешни актове; избира и освобождава членовете на Управителния съвет; приема и 

изключва членове; взема решение за откриване и закриване на клонове; взема решение за 

преобразуване или прекратяване на Сдружението; приема основните насоки и програма за 

дейността на Сдружението, включително Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР; 

приема бюджета на Сдружението, включително бюджета на Стратегия за местно развитие 
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по подхода ЛИДЕР; взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или 

на имуществените вноски; приема отчета за дейността на Управителния съвет; отменя 

решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или 

други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; взема и други 

решения, които са задължителни за другите органи на сдружението. 

Управителният съвет има основни и специфични правомощия: 

Представлява Сдружението чрез Председателя си, както и определя обема на 

представителната власт на други негови членове; осигурява изпълнението на решенията на 

Общото събрание; определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, 

включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; осигурява стопанисването и 

опазването на имуществото на сдружението; приема организационно-управленската 

структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната 

заплата и други вътрешни правила на Сдружението; подготвя и внася в Общото събрание 

отчет за дейността на Сдружението; подготвя и внася в Общото събрание проект за 

бюджет; избира Изпълнителен директор и друг персонал, който не може да бъде член на 

УС на МИГ или свързано лице с членовете на УС на МИГ по смисъла на § 1 от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон; обсъжда и решава всички други въпроси, 

освен тези, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган. 

Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от 

вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се 

предоставя право на управление на изпълнителни членове. 

 

2. ПЕРСОНАЛ НА МЕСТНАТА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

С оглед на по–ефективното и качествено управление и изпълнение на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие, в „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ на трудов договор за периода до 30 септември 2023 г. са назначени служители 

на следните позиции: 
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Данка Милчева Иванова - Изпълнителен директор 

Ертан Исмет Рафи - Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР  

Назмие Дурхан Юмерова – Счетоводител 

Всички назначени служители са подходящи, с необходимия опит в прилагането на 

Стратегия за местно развитие и напълно покриват изискванията на чл.13 на Наредба № 

22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

3.1. Действия по информиране и публичност от страна на МИГ, включително 

поддържане на електронната страница на МИГ. 

„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ организира и провежда активна 

информационна кампания за запознаване на живеещите и работещи на територията на 

общините Главиница и Ситово със Стратегията за Водено от общностите местно развитие и 

разясняване на хода на изпълнението й. Кампанията използва различни форми за 

информиране на населението на територията за възможностите за кандидатстване с проекти 

пред МИГ. В процеса на това информиране МИГ популяризира приноса на Общността за 

развитието на селските райони и осигурява прозрачност относно отпусканото подпомагане. 

 

В табличен вид по долу са представени информационните дейности за периода 2018-2019г., 

извършени от „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по реда на провеждането 

им: 

Мероприятие: Информационни/работни срещи за представяне на СВОМР на МИГ 

Дата Място 

04-07-2018 гр. Главиница 

04-07-2018 с. Ситово 
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05-07-2018 с. Стефан Караджа 

05-07-2018 с. Черногор 

06-07-2018 с. Зебил 

06-07-2018 с. Звенимир 

09-07-2018 с. Зафирово 

09-07-2018 с. Малък Преславец 

10-07-2018 с. Босна 

10-07-2018 с. Добротица 

11-07-2018 с. Калугерене 

11-07-2018 с. Ножарево 

16-05-2019 с. Зафирово 

17-05-2019 с. Стефан Караджа 

30-05-2019 гр. Главиница 

30-05-2019 с. Ситово 

31-05-2019 с. Искра 

31-05-2019 с. Добротица 

31-05-2019 с. Гарван 

15-07-2019 с. Суходол 

16-07-2019 с. Вълкан 

16-07-2019 с. Зебил 

16-07-2019 с. Звенимир 

02-09-2019 с. Коларово 

Мероприятие: Еднодневна конференция 

Дата Място Брой участници Тема на конференцията 
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14-06-2018 
Сградата на Община 

Главиница 

56 души 
 

Представяне на одобрената 

Стратегия за ВОМР на МИГ 

пред местната общност 

15-07-2019 
Сградата на Община 

Главиница 

52 души 

 

Представяне на напредъка 

при изпълнението на 

одобрената Стратегия за 

ВОМР на МИГ пред 

местната общност 

Мероприятие: Еднодневно обучение за най-малко 10 души 

Дата Място Тема на обучението 

07-08-2018 гр. Главиница 
Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР 

08-08-2018 с. Ситово 

07-08-2018 с. Ситово Електронно подаване и електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ 08-08-2018 гр. Главиница 

04-09-2018 с. Ситово Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към 

СВОМР на МИГ 05-09-2018 гр. Главиница 

04-09-2018 гр. Главиница Повишаване на обществената активност и бизнес-

инициатива на базата на успешни практики по 

подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС 05-09-2018 с. Ситово 

11-03-2019 гр. Главиница 
Прилагане на процедурите за подбор на проекти 

към стратегията за ВОМР на МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска Добруджа и реда за 

оценяване на постъпилите проектни предложения 12-03-2019 с. Ситово 

16-05-2019 гр. Главиница Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти 

към СВОМР на МИГ 17-05-2019 с. Ситово 

16-05-2019 с. Ситово Електронно подаване и електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ 17-05-2019 гр. Главиница 

02-09-2019 гр. Главиница Процедури за избор на изпълнител по ЗОП и по 

ПМС 160 03-09-2019 с. Ситово 
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ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА МИГ 

 

Актуална информация за дейността на сдружението се публикува в сайта на МИГ: 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org    

 

Сайтът на „МИГ Главиница-

Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ представя 

своевременно актуални 

новини, свързани с дейности 

и инициативи на 

сдружението. Информацията 

е достъпна за всички 

заинтересовани страни - 

граждани на общините 

Главиница и Ситово, членове 

на МИГ, потенциални 

бенефициенти.  

За поддържане на сайта е сключен договор с изпълнител „Арк Системи“ ЕООД. В 

изпълнение на задълженията си по договора дружеството публикува информация за 

предстоящи приеми, документация за обществено обсъждане, подробна информация по 

отворени приеми и обяви за прием на проектни предложения, насоки и документи за 

кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани с изпълнението на 

Стратегията. На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и инициативи 

на сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари. 

 

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/


                                                          
      ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ 

МИГ „ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА“ 
 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-34 от 20.04.2018 г за изпълнение на Стратегия за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“, което се осъществява с финансовата 

подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014–2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

стр. 15 

 

3.2. Прилагане на процедури за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на МИГ 

Изготвени са индикативни графици за приемите по мерките от Стратегията за ВОМР за 

2018г. и 2019г., които са публикувани на интернет страницата на МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа: https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org и са предоставени на УО в 

нормативно определения срок. 

 

През календарната 2019 г. са обявени шест приема: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.159 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура. 

Цели на процедурата: Предоставяне на подкрепа за инвестиции в обществени сгради с 

образователно, историческо, културно и социално предназначение, както и прилежащите 

им пространства, зелени площи за обществено ползване, улици, тротоари, площади и 

улично осветление в населените места на територията на МИГ.  

Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване: 

Първият период на прием е с начална дата: 28.01.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 05.03.2019г. В рамките на първи краен срок са 

подадени 7 проектни предложения. 

Вторият период на прием е с начална дата: 17.04.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 27.05.2019г. В рамките на втори краен срок не са 

подадени проектни предложения. 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.165 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства. 

Цели на процедурата: Мярката цели подпомагане на местни проекти, които водят до: 

подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство, повишаване 

конкурентоспособността на земеделието като традиционен отрасъл на територията на МИГ;  

https://www.mig.glavinitsa-sitovo.org/
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по-пълноценно оползотворяване на природо-географския потенциал подобряване на 

ефективността и условията за селскостопанска дейност чрез:  

- подпомагане на нови производства, които са свързани с иновации;  

- подкрепа на земеделските стопанства в чувствителните сектори – „млечно 

животновъдство“, „плодове и зеленчуци”, „етерично-маслени и медицински култури”, и 

осигуряващи заетост;  

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване: 

Първият период на прием е с начална дата: 01.02.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 01.04.2019г. В рамките на първи краен срок са 

подадени 10 проектни предложения. 

Вторият период на прием е с начална дата: 02.05.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 03.06.2019г. В рамките на втори краен срок не са 

подадени проектни предложения. 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.177 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма 

за развитие на малки стопанства. 

Цели на процедурата: Повишаване на жизнеспособността, ефективността и стабилността на 

малките земеделски стопанства на територията на МИГ, чрез:  

• материални и нематериални дълготрайни инвестиции, които водят до подобряване 

на икономическата устойчивост и производителността на стопанствата; 

• преструктуриране и развитие на наличните материални мощности;  

• въвеждането на нови технологии в производството и модернизация и на физическите 

активи в стопанствата;  

• насърчаване на доброто организиране на „хранителната верига“ и „късите вериги на 

доставка“, в т.ч. дейности за запазване качеството на продукцията и предпазарната 

подготовка.  

Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване: 
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Първият период на прием е с начална дата: 01.02.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 01.04.2019г. В рамките на първи краен срок е подадено 

1 проектно предложение. 

Вторият период на прием е с начална дата: 02.05.2019г. и краен срок за подаване на 

проектни предложения 17:00 часа на 12.07.2019г. В рамките на втори краен срок не са 

подадени проектни предложения. 

4. Процедура № BG05M9OP001-2.052 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“. 

Цели на процедурата: Подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за 

социалното приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани 

групи и създаване на условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността. 

Период за прием:  Начална дата: 26.03.2019г. и краен срок за подаване на проектни 

предложения 17:30 часа на 01.07.2019г. В рамките на крайния срок са подадени 2 проектни 

предложения. 

5. Процедура № BG06RDNP001-19.209 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните 

ресурси и културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“. 

Цели на процедурата: Мярката е насочена към развитието и популяризирането на 

природните ресурси и културно-историческото наследство на територията на общините 

Главиница и Ситово. Ще се насърчи създаването на партньорства и постигане на 

сътрудничество между местни организации за изпълнение на дейности в областта на 

опазване и възстановяване на природните ресурси, съхраняване, приемственост и 

популяризиране на образци на материалното и нематериално културно наследство, 

организиране на тематични акции и събития, насочени към активизиране на местната 

общност и популяризиране на проектите.  
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Период за прием: Начална дата 10.06.2019г. и краен срок за подаване на проектни 

предложения 17:00 часа на 02.09.2019г. В рамките на крайния срок са подадени 5 проектни 

предложения. 

6. Процедура № BG05M9OP001-1.061 „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ - 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“. 

Цели на процедурата: Подобряване на организацията и условията на труд в местни 

предприятия чрез въвеждане на нови модели и системи, трансфер на знания за въвеждане 

на добри практики, подобряващи ресурсната ефективност, производителността и 

конкурентоспособността. 

Период за прием:  Начална дата: 05.08.2019г. и краен срок за подаване на проектни 

предложения 17:00 часа на 10.10.2019г. В рамките на крайния срок е подадено 1 проектно 

предложение. 

 

3.3. Поддържане на деловодна система и архив от МИГ 

Екипът на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа поддържа регистри на: 

- Протоколи от проведените общи събрания на сдружението 

- Протоколи от заседания на УС 

- Заповеди на Председателя на УС и Изп.директор 

- Входяща и изходяща кореспонденция. 

- Договори за дейности по подмярка 19.4 

-          Други /при законово задължение и необходимост/ 

 

3.4. Промяна на СВОМР на МИГ 

На основание чл. 13 от споразумение № РД 50-34/20.04.2018 г. и чл. 39, т. 1, 2 и 5 от 

Наредба № 22 от 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 
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общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г., са сключени две допълнителни споразумения за изменение на одобрената 

СВОМР:  от 29.11.2018г. и от 19.08.2019г. 

 

 

 

IV.  ОЦЕНКА 

 

СНЦ „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ стартира изпълнението на своята 

Стратегия за ВОМР на 20.04.2018 г. с получаване на финансиране за нейната реализация, за 

разлика от местните инициативни групи, които стартираха своята работа по-рано (по първа 

покана, обявена от МЗХГ). 

Първоначалните усилия на екипа на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ в 

първите месеци от изпълнението на Стратегията за ВОМР са насочени към: 

 Подготовка на документите, свързани с обявяването на прием по мерките от 

стратегията за ВОМР; 

 Административно осигуряване на функционирането на МИГ (снабдяване на офис, 

актуализиране на интернет сайт и др.); 

 Набиране на одобрен списък от експерти за оценка на постъпилите проектни 

предложения; 

 Изпълняване на административни ангажименти към подписаното Споразумение № 

РД50-34 от 20.04.2018 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 

 Провеждане на информационни срещи, конференции и обучения с цел 

популяризирането на Стратегията за ВОМР пред местното население и представяне 
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на възможностите за кандидатстване на местните бенефициенти; 

 Провеждане на публично обсъждане на документите, свързани с обявяването на 

прием по мерките от Стратегията за ВОМР и други. 

Изпълнените  до  този  момент  дейности  от  екипа  на  „МИГ Главиница - Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ действат в пълно съответствие за изпълнение на 

Стратегията за ВОМР, но все още не са дали своето отражение към индикаторите за 

изпълнение на стратегията. 

 

Към 01.11.2019г. екипът на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ успя да 

открие прием по шест от десетте мерки от Стратегията за ВОМР: 

 Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура. 

 Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства. 

 Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства. 

 2.1. „Социално-трудова и здравна интеграция“. 

 Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и 

културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“. 

 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“. 

 

Към този момент е прекалено рано за да бъдат определени рискове за изпълнението на 

Стратегията за ВОМР на територията на МИГ. При възникване на рискове за изпълнението 

на стратегията може да бъдат следвани следните мерки за преодоляването и недопускането 
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им: 

 Планиране на срокове за актуализирането и поддържането на информационните бази 

данни; 

 Ясно и адекватно разписани работещи процедури; 

 Спазване на заложените срокове; 

 Мерки за повишаване информираността на бенефициентите; 

 Оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на 

интереси; 

 Екипна работа на служителите на МИГ; 

 Отговорността на работещите в МИГ за спазване на изискванията на УО на ПРСР 

2014-2020г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението и сроковете 

по договора; 

 Прозрачност и отвореност към получателите на финансова помощ, както и работата 

по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и при изпълнението на 

финансираните проекти. 

 

 

1. ПОСТИГНАТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР ВЪРХУ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ 

 

Същинският ефект от изпълнението на СВОМР се постига чрез финансиране на проекти за 

публични и частни бенефициенти от територията на МИГ. През 2019 г. по изпълнението на 

подмярка 19.2 бяха планирани и обявени приеми на проекти по шест от мерките на 

СВОМР. С тяхното изпълнение би трябвало да се преодолеят установени на територията 

проблеми и да се решат. За съжаление, въпреки положените от МИГ усилия, изразяващи се 
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в изготвянето на насоки по процедури, отварянето на приеми по мерките става възможно 

едва през втората година на отчетния период, когато бяха премахнати нормативните и 

законови препятствия. По тази причина останалите приеми от Стратегията, ще се 

осъществят през 2020 г. Тогава ще може да се отчете постигнатото въздействие от 

изпълнението на СВОМР върху групите заинтересовани лица на територията на „МИГ 

Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

 

 

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СВОМР 

 

Предвид гореописаните причини, за обследвания период не може да се отчетат резултати 

по изпълнение на целите на Стратегията. 

 

 

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ПО МЕРКИ 

 

3.1. Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Наименование на мярката, 

подкрепена от ЕЗФРСР 

ПРСР – СВОМР 

ИЗТОЧНИК НА ДАННИ 

ЗА ИЗМЕРВАНЕ 

Име на индикатора 
Цел до 

края на     

страте-

гията 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г. 

ПРСР, M04 — Инвестиции 

в материални активи 

(член 17 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 4.1. Подкрепа за 

Общо публични разходи в лева 330 500 217 659,90 

Брой на земеделските стопанства, 

получили подпомагане по мярката 
6 5 
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инвестиции в земеделски 

стопанства  

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Брой модернизирани земеделски 

стопанства, вкл. чрез въвеждане на 

иновации и/или нови технологии 

4 4 

Брой проекти свързани с подкрепа 

на стопанства от приоритетните 

/чувствителни/ сектори по мярката 

2 4 

Брой работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти  
10 4 

ПРСР, M04 — Инвестиции 

в материални активи 

(член 17 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 4.1.2. Подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства по 

Тематичната подпрограма 

за малки стопанства 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

 

 

 

Общо публични разходи в лева 201 500 - 

Брой на земеделските стопанства, 

получаващи подпомагане по 

мярката  

12 

- 

Брой проекти свързани с подкрепа 

на стопанства от приоритетните 

сектори на СВОМР 

4 

- 

Брой модернизирани земеделски 

стопанства, вкл. чрез въвеждане на 

иновации и/или нови технологии 

4 

- 

Брой работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти 
8 

- 

ПРСР, M04 — Инвестиции 

в материални активи 

(член 17 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 4.2  Инвестиции в 

преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Общо публични разходи в лева 206 000 - 

Брой проекти, получаващи подкрепа 

за инвестиции в  преработка и 

търговия на селскостопански 

продукти 

2 

- 

Брой проекти на земеделски 

стопани, получаващи подкрепа за 

инвестиции в  преработка  на 

суровини от приоритетните сектори 

1 

- 
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Брой работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти 
8 

- 

ПРСР, M06 — Развитие на 

стопанства и предприятия 

(член 19 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 6.4. Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски 

дейности 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Общо публични разходи в лева 294 000 
- 

Брой проекти и бенефициенти, 

получаващи подкрепа за инвестиции 

в неселскостопански дейности  

6 

- 

Брой земеделски стопанства, 

получаващи подкрепа за инвестиции 

в неселскостопански дейности  

1 

- 

Брой проекти, въвеждащи 

иновативни и/или екологични 

практики и/или технологии 

2 

- 

Брой проекти за производствени 

дейности 
2 

- 

Брой работни места, разкрити в 

подпомогнатите проекти 
10 

- 

ПРСР, М07 Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските райони 

(член 20 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 7.2. Инвестиции в 

създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Общо публични разходи в лева 660 000 644 228.72 

Брой проекти, получили подкрепа за 

инвестиции в малка по мащаби 

инфраструктура 

8 6 

Брой подпомогнати  обекти за 

образователна и социална 

инфраструктура  

4 0 

Брой жители, които се ползват от 

подобрени услуги/инфраструктура  
15 000 10027 

Брой населени места в който има 

новоизградена или подобрена 

инфраструктура 

12 11 
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ПРСР,М07 Основни 

услуги и обновяване на 

селата в селските райони 

(член 20 от  Регламент 

(ЕС) № 1305/2013) 

Мярка 7.5. Инвестиции за 

публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа 

инфраструктура 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Общо публични разходи в лева 117 350 
- 

Брой проекти, получили подкрепа 

по мярката 
2 

- 

Брой проекти, осигуряващи 

безопасна и/или достъпна среда 
2 

- 

Брой жители, които се ползват от 

подобрена инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура  

12 000 

- 

Мярка, извън  ПРСР и  

Регламент (ЕС) № 

1305/2013), отговаряща на 

целите им. 

Мярка 19.05. Проучване, 

съхраняване и 

оползотворяване  на 

природните ресурси и  

културното наследство на 

територията на общините 

Главиница и Ситово 

 

ОТЧЕТИ И БАЗА ДАННИ 

МИГ 

Общо публични разходи в лева 146 450 64 563,24 

Брой проекти, получили подкрепа 

по мярката 
8 4 

Брой проведени фестивали, 

изложения и др. местни събития за 

промотиране на селското природно 

и културно наследство 

5 5 

Брой участници в събития и 

дейности, насърчаващи 

междукултурните взаимодействия 

между различните етноси 

630 30 

Брой проучвания и програми, 

свързани с опазване на природното 

и културно наследство 

6 1 

Брой проекти, чрез които са 

придобити материални активи, за 

по-добра ресурсна обезпеченост на 

читалища,  НПО 

4 3 
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3.2. Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

ОПРЧР МЯРКА 1.7.„ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 

КЪМ ПРОМЕНИТЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ И  НЕТЕХНОЛОГИЧНИ ИНОВАЦИИ 

В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г. 

Индикатор Целева 

стойност 

 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г. 

1 Брой предприятия, 

получили подкрепа 

25 - Брой предприятия 

въвели нови 

системи, практики 

и инструменти за 

развитие на 

човешките 

ресурси и 

организация на 

труда  

20 - 

 Брой заети лица, 

включително 

самостоятелно заети, 

в участие 

70 - Брой участници от 

подкрепените 

предприятия, 

чието положение 

на пазара на труда 

в рамките на 6 

месеца след 

напускане на 

операцията е по-

добро 

55 - 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

  

Брой жители, които се ползват от 

резултатите по проектите 
10 000 2642 
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към 

01.11.19г. 

2 Брой участници, 

включени в проектни 

дейности по мярката 

Обучения, 

практикуми, 

семинари и др. – 

източник списъци, 

отчети по проекти 

130 -   

 

ОПРЧР МЯРКА 2.1. „СОЦИАЛНО-ТРУДОВА И ЗДРАВНА ИНТЕГРАЦИЯ“ 

 ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г 

Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г. 

1 Участници, 

получили достъп 

до социални и 

здравни  услуги 

100 - Участници, които 6 

м. след приключване 

на проекта имат 

достъп до социални и 

здравни услуги 

85 - 

2 Участници, 

получили достъп 

до услуги, 

свързани с  

трудова 

интеграция 

70 - Участници, които 

при приключване на 

проекта са започнали 

да търсят работа/са 

ангажирани с 

образование/обучени

е/са получили 

квалификация и имат 

работа 

55 - 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ    

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г 
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3 Участници, 

включени в 

дейности в 

инициативи за 

социално-

икономическа 

интеграция и 

преодоляване на 

негативните 

стереотипи 

500 -    

 

3.3. Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПНОИР 2014-2020 г. 

 

ОПНОИР                  МЯРКА 3.9. „УЧА СЕ, ЗА ДА СПОЛУЧА“ 

ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г 

Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г 

1 Брой деца, 

ученици и 

младежи от 

маргинализирани 

общности 

(вкл.роми), 

участващи в 

мерки за 

образователна 

интеграция и 

реинтеграция. 

100 - Брой деца, ученици и 

младежи от 

маргинализирани 

общности (вкл.роми), 

интегрирани в 

образователната 

система 

80 - 

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

 Индикатор Целева 

стойност 

Постиг-

ната цел 

към 

01.11.19г 

  

2 Брой други 

участници, 

350 -   
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включени  в 

дейности за 

подкрепа на 

образователната 

интеграция и 

реинтеграция  

 брой родители, 

настойници 

100 -   

 брой съученици 250 -   

 

 

3.4. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

 

№ 
Индикатор Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Постигната цел 

към 01.11.19г. 

1 Общ размер на публичната помощ лева 3 442 230 1 217 325.38 

2 Общ брой проекти по СВОМР  брой 55 17 

3 Проекти, подкрепени по ПРСР брой 44 15 

4 Проекти, подкрепени по ОПНОИР брой 4 - 

5 Проекти, подкрепени по ОПРЧР брой 7 2 

6 Проекти, въвеждащи иновации -СВОМР брой 15 4 

7 
Проекти на земеделски стопани в 

чувствителен сектор или биоземеделие брой 
6 4 

8 
Модернизирани стопанства, вкл. чрез 

енергийна ефективност брой 
8 0 

9 
Подкрепени проекти за неземеделски 

дейности, вкл.  нови за територията брой 
6 0 

10 
Проекти за образов., социално-здравна и 

трудова интеграция  ОП РЧР и ОП НОИР брой 
7 2 

11 
Общо участници от целевите групи по т.8, 

получили проектна подкрепа  брой 
170 - 

12 
Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти по ПРСР брой 
36 4 

13 
Предприятия, въвели нови модели и системи 

след подкрепа по ОПРЧР брой 
20 0 

14 Работни места с подобрени условия на труд брой 30 0 
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след подкрепата по ОПРЧР 

15 Проекти за техническа инфраструктура  брой 2 0 

16 
Проекти за социална и/или образователна 

инфраструктура  брой 
2 0 

17 
Проекти за публична туристическа 

инфраструктура  брой 
2 6 

18 Проекти на стопанския сектор брой 34 5 

19 Проекти на публичния сектор брой 11 8 

20 Проекти на нестопанския сектор брой 10 4 

21 

Интегрирани в образователната система деца и 

младежи от маргинализирани групи след 

подкрепа по ОПНОИР 

брой 80 0 

22 
Интегрирани на пазара на труда неактивни и 

безработни лица след подкрепа по ОПРЧР 
брой 30 280 

23 
Брой  проекти за оползотворяване на 

природното и културното наследство  

 

брой 
6 1 

 

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ ПОДГОТОВКАТА НА 

ПРОЕКТИ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ КАНДИДАТИ 

 

Важен фактор за успеха на заложените действия, включени в информационната кампания 

на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ са осигуряване на висока степен на 

информираност и публичност. „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ 

изпълнява ангажимента си да информира потенциалните бенефициенти, както и всички 

активни хора от територията на общините Главиница и Ситово, за възможностите за 

финансиране по подхода ЛИДЕР/ ВОМР, ПРСР, ОПРЧР и ОПНОИР, както и да ги насърчи 

да се възползват от предоставеното подпомагане.  
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Прилагането на дейностите по 

информиране и визуализация 

на изпълненото ще позволи на 

МИГ да поддържа позитивен 

имидж на територията си на 

действие. Мерките за 

информация и публичност 

гарантират прозрачността на 

процеса на управление и 

изпълнение на Стратегията за 

ВОМР и допринасят за 

засилване на общото доверие 

на широката общественост към европейското финансиране, и в частност към екипа на МИГ. 

Посредством активна информационна кампания, информацията, засягаща изпълнението на 

Стратегията, е представена на местни медии, граждани, местни структури и институции, 

представители на граждански сдружения, настоятелства, както и на други заинтересовани 

страни. За тази цел са използвани различни подходи и комуникационни канали, подходящи 

за предаване на информацията към основните целеви групи. 

Бъдещите информационни дейности на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска 

Добруджа“ трябва да са насочени към максимално покритие на територията и 

визуализиране на постигнатото, за да има възможност местното население да участва 

активно и информирано в изпълнението на дейностите по Стратегията за ВОМР. 


