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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

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

заложено периодично осъществяване на оценка на нейното прилагане. Съобразно 

СВОМР извършването на оценката е възложено на външни експерти. Настоящият доклад 

представлява междинна оценка на Стратегията и разглежда периода от началото на 

прилагане на споразумението за изпълнение на СВОМР до месец декември 2020 г. 

Цел на настоящия мониторинг е да се осигурява надеждна обратна информация за 

състоянието/изпълнението на Стратегия за ВОМР на „МИГ Главиница - Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ за периода от подписване на Споразумение РД 50-34 от 

20.04.2018г. до 31.12.2020г., 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 липса 

на напредък по постигане на резултатите. С изпълнението на настоящия документ се 

постига ефективност, целенасоченост и публичност при изпълнение на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа  (Стратегията), която има ясно 

изразено икономическо, социално и екологично значение за развитието на общините 

Главиница и Ситово. Разработеният доклад ще бъде използван при контрола и оценката на 

Стратегията, както и ще бъде взет предвид при процеса на последващо стратегическо 

планиране. Не на последно място, настоящият мониторинг е  средство за постигане на 

ефикасност на стратегическото планиране, управлението и ресурсното осигуряване на 

развитието на територията. Той е неотделима и значима част от процеса на вземане на 

решения и управление на цялостния цикъл на разработване, прилагане и оценяване на 

конкретната политика. Документът цели също така ориентация на изпълнението на 

дейностите в сферата на действие на СВОМР към постигането на конкретни резултати, 

които ще допринесат за устойчивото развитие на общините посредством по-добър контрол 

и прозрачност по време на процеса на изпълнението на СВОМР. Мониторингът, контролът 

и оценката се основават на логическия входно-изходен модел на разработване и 

осъществяване на публични политики в отговор на обществените потребности и нужди. 

Моделът представя съотношението между поставените цели, вложените ресурси, 

извършените действия и постигнатите резултати. Мониторингът, контролът и оценката на 

Стратегията са взаимно допълващи се функции, които се реализират в логическа 

последователност. 



 

С настоящия документ се гарантират ефикасност и ефективност, откритост и 

прозрачност, компетенция и капацитет, устойчивост, дългосрочна ориентация  и 

отговорност, представляващи основни принципи за добро местно управление, от които 

Екипът на Сдружение „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ се ръководи в 

своята работа. 

Основните принципи за реализиране на мониторинга са: 

- Прозрачност - заинтересованите страни да получават актуална информация относно 

изпълнението на Стратегията.  

- Отговорност и отчетност - органите и звената, изпълняващи Стратегията, следва да 

се отчитат пред заинтересованите страни.  

- Участие и съгласие - заинтересованите страни да имат възможност да участват при 

вземането на решения по отношение изпълнението на Стратегията от гледна точка 

съгласуване на техните интереси. 

- Навременност – измерване на текущите дейности и резултати дава възможност за 

адекватни коригиращи действия, при необходимост. 

 

 

1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОМР  

 

Мисията на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група (МИГ) 

“Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”  е да работи за приобщаване на местната 

общност на територията на общините Главиница и Ситово към подхода ЛИДЕР и ВОМР, и 

активизирането й като основен двигател за постигане на възходящо, балансирано и 

устойчиво социално-икономическо развитие на основата на местния потенциал и на 

потребностите, които се познават най-добре от местните хора. 

  Основната цел на Стратегията за местно развитие е преодоляване на дългосрочната 

изостаналост и постигане на устойчиво подобряващи се условия за живот, стопанска 

дейност, социална, образователна и трудова реализация чрез интегрирана подкрепа за 

обществено значими и бизнес проекти на територията за действие на Местна инициативна 

група „Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

 



 

Приоритетите на Стратегията са:  

 Стимулиране на предприемачеството и иновациите, повишаване на 

конкурентоспособността на местната икономика като генератор на заетост и доходи; 

Подобряване на качеството на живот и развитие на туризма; Разнообразяване и 

повишаване на икономическата активност. 

 Развитие на обществената инфраструктура и ефективно оползотворяване на 

природните и културно-исторически ресурси. 

 Развитие на човешките ресурси и подобряване на образованието, квалификацията и 

социалните взаимодействия в мултикултурната общност за по-добро качество на 

живот. 

Съгласно одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР), 

МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа”  предвижда изготвянето на годишни 

доклади за напредъка по прилагането на Стратегията, мониторингови доклади и 

окончателен доклад за изпълнението. 

Оценката преди всичко е инструмент за развитие. Обратната връзка от практиката и 

препоръките са от полза за развитието и утвърждаването на МИГ-а. За разлика от грантови 

схеми и конкурси, МИГ-а има мисия за дългосрочно въздействие и интервенция за 

устойчива промяна и развитие на района. 

На територията на общините Главиница и Ситово за първи път се прилага Стратегия 

за ВОМР, като през 2018 год. е сключено Споразумение РД  50-34/20.04.2018 г.  по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии „Водено от общностите 

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

развитие на селските райони 2014-2020 г. Общата стойност на средствата, които ще се 

предоставят за финансиране на проекти по мерките от СВОМР, е в размер на 3 442 230 

лева. 

Отговорности и задължения по реализирането на Стратегията на територията на 

общините Главиница и Ситово са поверени на СНЦ „МИГ Главиница - Ситово 

Крайдунавска Добруджа“. Сдружението е  създадено през 2010г. и регистрирано със 

съдебно решение на Силистренски окръжен съд. Съгласно Устава на организацията,  

Общото събрание (ОС) е върховен колективен орган на Сдружението. Членовете на 

Общото събрание са представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор на 



 

територията, като част от публично-частното партньорство, на което се основава МИГ. 

Общото събрание се състои от 35 членове на Сдружението и включва представители на 

над 50 % от населените места на територията на МИГ: 

- Публичен сектор – двете общини Главиница и Ситово и образователна институция 

(8,6 %)  

- Стопански сектор -  16 представители (45,7 %) 

- Нестопански сектор - 16 представители (45,7 %) 

 

 

1.2. 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: 

1. Изпълнителен Директор 

2. Експерт „Прилагане на Стратегия за ВОМР”  

3. 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“.  

 

1.3. ОБОБЩЕНИЕ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ ПО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР  

 

Поради късното подписване на Споразумение № РД50-34 от 20.04.2018г. за изпълнение на 

СВОМР с УО на ПРСР, ОПРЧР и ОПНОИР за периода 2014 – 2020 г. и необходимостта от 

последващи изменения в Стратегията, изискващи подписване на анекс към 

споразумението, „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ не е имал 

възможност да реализира планираните за 2018 г. приеми.  



 

През 2019 г.  са подготвени и реализирани седем приема за набиране на проектни 

предложения по следните процедури: BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“, BG06RDNP001-19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“, BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства 

по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства", BG05M9OP001-2.052 по 

мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“, BG06RDNP001-19.209 по мярка 

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

наследство на територията на общините Главиница и Ситово“, BG05M9OP001-1.061 по 

мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” и 

BG05M2OP001-3.008 по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча”. 

През 2020 г.  са подготвени и реализирани шест приема за набиране на проектни 

предложения по следните процедури: BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“, BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, BG06RDNP001-

19.363 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, BG06RDNP001-19.434 по Мярка 19.05. „Проучване, 

съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на 

територията на общините Главиница и Ситово“, BG05M9OP001-1.110 по мярка 1.7 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените, 

въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията” и BG05M9OP001-

2.109 по мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна интеграция“. 

Общо за разглеждания период от 20.04.2018 год. до 31.12.2020 год. по обявените 

процедури за прием на проектни предложения са постъпили 40 проектни предложения, от 

които 30 са одобрени от КППП и МИГ, 2 проекта са отхвърлени, 3 проектни предложения 

са оттеглени и 5 проектни предложения са в списък с резервни проекти.  

 

В разглеждания период е извършен значителен обем от дейности, свързани с 

необходимата подготовка за реализиране на стратегията – дейности за популяризиране, 

информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати: 

проведени 22 еднодневни обучения за членове на МИГ, местни лидери и 

потенциални бенефициенти; 

- проведени 36 информационни срещи в различни населени места от територията; 



 

- обсъдени с обществеността, издадени и разпространени Насоки за 

кандидатстване по всички мерки от Стратегията; 

- проведени три годишни конференции 

- осъществени 46 публикации в местни и регионални медии; 

- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали; 

- осъществени 6 проучвания и анализи в сферите на интервенция на СВОМР; 

- консултирани 148 потенциални бенефициенти. 

 

2.МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ  

 

За нуждите на оценката са използвани и анализирани разнообразни източници, които 

съдържат информация за работата на МИГ-а и изпълнението на СВОМР. Основните 

използвани методи за събиране на информация са: 

Наблюдение 

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

(мониторинг). Наблюдението представлява систематично проследяване на дейността на 

МИГ в двете основни насоки: подготовка и подбор на проекти и популяризиране. 

Наблюдението генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на 

оценката, и дава обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като 

цяло, улеснявайки идентифицирането на необходимите корекции. 

Индикатори (показатели) 

Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били 

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

трябва да бъдат специфични, измерими и достъпни/постижими по рентабилен начин. 

Индикаторите не могат винаги да бъдат попълнени с количествени статистически данни; 

има качествени  показатели, които включват качествени оценки или логически 

предположения. 

Оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния 

характер на подкрепата, целите на СВОМР, социално-икономическата ситуация на 

територията. Има няколко различни равнища на индикатори: 



 

- Индикатори за вложените ресурси (изходни): те се отнасят до бюджета и другите 

ресурси, отпуснати на всяко равнище на подпомагане (например: разходи по мерки, 

разходи за управление на СВОМР); 

- Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко 

реализираните дейности по мерките. Тези дейности са първата стъпка към реализирането 

на целите и се измерват във физически или парични единици (например: брой на 

организирани обучения, брой на стопанствата, получаващи инвестиционна подкрепа, общ 

обем на инвестициите). 

- Индикатори за резултат: измерват преките и незабавни последствия от намесата. 

Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или 

резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици 

(например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители, взели успешно 

участие в курсове за обучение). 

 - Индикатори за въздействие: Те се отнасят до ползите от намесите не само на 

равнище подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по-широките 

цели на една програма (например: увеличаване на заетостта в територията, увеличена 

производителност на селскостопанския сектор и др.). 

От особена важност в процеса на междинна оценка е да се анализира приложимостта и 

полезността на всеки индикатор с оглед целите на оценката – анализ на напредъка спрямо 

заложените цели; както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста 

на актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване 

на стратегията или дадени предпоставки да не са се осъществили. 

Източници на информация 

Определянето на източниците на информация, необходима за извършване на оценките, е 

важно още на етапа на подготовка на процедурите за работа на МИГ. Процедурите трябва 

да бъдат организирани по начин, който осигурява възможността за наблюдение на 

напредъка по определените индикатори. Така например е необходимо да се структурират 

различните видове регистри в базата данни на МИГ с оглед текущо набиране на 

информация по съответните показатели. 

За наблюдение и оценка на напредъка по останалите индикатори, за които регистрите на 



 

МИГ не са релевантен източник, е необходимо да се предвидят и организират съобразно  

необходимостта на съответните дейности за набиране на информация (като проучвания, 

интервюта с бенефициенти и др.) 

Източници на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се обобщят 

както следва: 

- База данни на МИГ – основният източник на информация, доколкото включва 

не само формалната документация на МИГ, но и информацията, набрана от останалите 

посочени източници (вж. по-долу), също под една или друга форма става част от базата 

данни. 

 

- Информация от бенефициентите – за проследяване на индикатори като брой 

създадени работни места, земеделски стопанства в които е въведена модернизация или 

иновация и др. Препоръчително е да се заложи събиране на данни за индикатора във 

формулярите за кандидатстване, като последваща информация се осигурява в процеса на 

наблюдение на проектите (резултатите от наблюдението на проектите на 

бенефициентите, което се извършва от МИГ става също част от базата данни на МИГ, но 

в допълнение може да се набира и допълнителна информация от бенефициентите – напр. 

за нагласи, впечатления, препоръки и др., под формата на анкети/интервюта). 

 

- От външни източници и сравнение с базови данни, както и например чрез 

извършване на проучвания – за проследяване ефективността на дейностите по оживяване 

на територията и мониторинг на нагласите както на потенциалните бенефициенти от 

територията, така и на косвените бенефициенти – населението/определени обществени 

групи от територията. 

В процеса на оценката за постигане на по-голям обхват и с цел по-задълбочени изводи за 

цялостното изпълнение на СВОМР и дейността на МИГ, както и с цел оценяване  

напредъка на МИГ при постигане на дългосрочните цели, са проучени следните документи: 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ 

„Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа ” за периода 2014 – 2020  г.; 

 Отчет за дейността на МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа ” за 2018 и 

2019 г.; 



 

 Годишен доклад за отчитане на изпълнение на СВОМР, вкл. приложения, за 2018 и 

2019 г.; 

 Документи, свързани с обявите и поканите за кандидатстване по мерките – указания 

за кандидатстване по мерките, оценка на кандидатите, вземане на решения за 

одобрение на кандидатите и др.; 

 Документация по прилагане на финансирани проекти с изключение на финансовите 

документи, които са предмет на финансов одит извън обхвата на тази оценка. 

Конкретно бяха проучени детайлно следните документи, свързани с целия процеса на 

оценяване и одобрение на проекти за  финансиране от МИГ-а: 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“; 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 4.1.2 „Подкрепа  за инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за малки стопанства“; 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ 

маркетинг на селскостопански продукти“ 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности" 

 Обява и Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 19.05 „Проучване, съхраняване и 

оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на територията на 

общините Главиница и Ситово“ 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците и 

предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични 

иновации в предприятията“ 



 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна 

интеграция“ 

 Обява и Насоки за кандидатстване по  Мярка 3.9 „Уча се, за да сполуча“ 

 Контролни листи за административно съответствие и допустимост по всички мерки;  

 Контролни листи за техническа и финансова оценка по всички мерки; 

 Контролни листи за проверка на място; 

 Протоколи от заседания на КППП по всички мерки. 

Работата по време на прегледа на документите се съсредоточи основно върху отчетите, 

отчетните документи и постигнатите резултатите. Целта беше да се направи сравнение на 

предварително заложените резултати и цели и отчетените като постигнати резултати по 

документи към края на периода, който се оценява (декември 2020г.). В резултат от 

документалното проучване са конкретизирани и ключовите въпроси, които се поставяха 

при теренното проучване. 

Оценката ще се съсредоточи върху преглед на изготвените документи за покани за 

кандидатстване и очакваните  резултатите, като се направи анализ и сравнение на 

предварително заложените резултати и цели и постигнатите резултати, срокове и др. 

Ще бъде оценена степента на синхронизация  и последователност при изпълнение на 

Стратегията на документално ниво, както и до каква степен са налице предпоставки за 

устойчивост.  

 

 

3.ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

На база одобрени  от УС индикативни графици за прием на проектни предложения за 2018, 

2019 и 2020 год., през наблюдавания период са обявени общо 13 процедури както следва: 

През календарната 2018 г. НЕ е обявен прием 

 



 

През календарната 2019 г. са обявени седем приема: 

 

1. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от СВОМР с бюджет 660 00,00 лв.. 

Поканата е обявена  с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 28.01.2019 година, а крайният срок е 17:00 

часа на 05.03.2019 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 17.04.2019 година, а крайният срок е 

17:00 часа на 27.05.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи 

краен срок за подаване на проектни предложения/  

В рамките на първи краен срок са постъпили 7 проектни предложения, като в последствие 1 

проектно предложение е оттеглено. 

От КППП са предложени  за финансиране 6 проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 644 228,72 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

15 771,28 лв. 

За наличния остатъчен ресурс не е отварян втори прием на проектни предложения по 

същата процедура, а през 2020г. е подадено заявление за прехвърляне на финансов ресурс в 

размер на 195 580,00 лева от мярка 4.1.2  „Подкрепа  за инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за малки стопанства“ към мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. Искането на МИГ е одобрено, за което е подписано допълнително 

споразумение № РД50-34/02.09.2020г.  

В резултат на гореописаното, разполагаемият ресурс по мярката става 211 351,28 лв., като 

по нея се предвижда отваряне на нов прием през 2021 година. 

 

 



 

2. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

от СВОМР с бюджет 330 500,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: Началният  срок на приема е 01.02.2019 година, а крайният срок е 17:00 

часа на 01.04.2019 година. 

Втори краен срок: Началният  срок на приема е от 02.05.2019 година, а крайният срок е 

17:00 часа на 03.06.2019 година. /в случай, че са налични остатъчни средства от първи 

краен срок за подаване на проектни предложения/ 

В рамките на първи краен срок са постъпили 10 проектни предложения.  

В резултат на оценката са отхвърлени 2 проектни предложения на етап ОАСД. 

От КППП са предложени са за финансиране 5 проектни предложения, а 3 са включени в 

списъка с резервните проектни предложения, тъй като се е получило наличие на равен брой 

точки и невъзможност за разпределяне на наличния ресурс. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 217 659,90 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

112 840,10 лв. 

Един от одобрените по процедурата кандидати Софка Василева Станчева отказва да 

подпише тристранния договор за изпълнение на проектното си предложение, с което се 

освобождава финансов ресурс в размер на 11 883,00 лв. 

С наличния остатъчен ресурс 124 723,10 лв. е отворен втори прием на проектни 

предложения по същата процедура. 

В рамките на втори краен срок са постъпили 2 проектни предложения. 

От КППП е предложено за финансиране 1 проектно предложение, а 1 е включено в списъка 

с резервните проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 97 790,00 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти и след втори прием има наличен остатък 

в размер на 26 933,10 лв. 

 



 

3. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.177 по мярка 4.1.2„Инвестиции в земеделски стопанства 

по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от СВОМР с 

бюджет 201 500,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: от 01.02.2019 г. до 17.00 часа на 01.04.2019 г. 

Втори краен срок: от 02.05.2019 год.  до 17.00 часа на 03.06.2019 г. /в случай, че са налични 

остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/ 

В рамките на процедурата е постъпило само 1 проектно предложение, което в последствие 

е оттеглено от кандидата.  

През 2020г. е подадено заявление за прехвърляне на финансов ресурс в размер на 195 

580,00 лева от мярка 4.1.2  „Подкрепа  за инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за малки стопанства“ към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

Искането на МИГ е одобрено, за което е подписано допълнително споразумение № РД50-

34/02.09.2020г. 

В резултат на гореописаното, разполагаемият ресурс по мярката остава 5 920,00 лв., като по 

нея не се предвижда отваряне на нов прием. 

 

4. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG05M9OP001-2.052 по мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна 

интеграция“ от СВОМР с бюджет 430 280,00 лв. 

Поканата е обявена с един срок на кандидатстване: от 26.03.2019 г. до 17.00 часа на 

03.06.2019 г. 

В рамките на крайния срок са постъпили 2 проектни предложения, като от КППП са 

предложени са за финансиране и двете проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 290 873,52 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

139 406,48 лв. 

 



 

5. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.209 по Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и 

оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на 

територията на общините Главиница и Ситово“ от СВОМР с бюджет 146 

450,00 лв. 

Поканата е обявена с един срок на кандидатстване: от 10.06.2019 г. до 17.00 часа на 

05.08.2019 г. С решение на УС крайният срок е удължен до 17:00 часа на 02.09.2019г. 

В рамките на крайния срок са постъпили 5 проектни предложения, като едно проектно 

предложение в последствие е оттеглено. 

От КППП са предложени за финансиране и четирите проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 64 563,24 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

81 886,76 лв. 

 

6. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG05M9OP001- 1.061 по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и 

нетехнологични иновации в предприятията” от СВОМР с бюджет 469 400,00 

лв. 

Поканата е обявена с един срок на кандидатстване: от 05.08.2019 г. до 17.00 часа на 

09.09.2019 г. С решение на УС крайният срок е удължен до 17:00 часа на 10.10.2019г. 

В рамките на крайния срок е постъпило 1 проектно предложение, което е отхвърлено от 

КППП на етап ОАСД. 

Целият финансов ресурс по мярката остава наличен за следващ прием. 

 

7. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG05M2OP001-3.008 по мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча” от СВОМР с 

бюджет 586 750,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 



 

Първи краен срок: от 04.11.2019 г. до 17.00 часа на 06.01.2020 г. 

Втори краен срок: от 15.04.2020 год.  до 17.00 часа на 01.06.2020 г. /в случай, че са налични 

остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/. 

В рамките на първи краен срок са постъпили 3 проектни предложения, като от КППП са 

предложени са за финансиране и трите проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 576 329,46 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

10 420,54 лв. 

 

През календарната 2020 г. са обявени шест приема: 

 

8. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.345 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от СВОМР с бюджет 294 000,00 лв. 

Поканата е обявена с два срока на кандидатстване: 

Първи краен срок: от 02.01.2020 г. до 17.30 часа на 02.03.2020 г. 

Втори краен срок: от 01.07.2020 год.  до 17.30 часа на 03.08.2020 г. /в случай, че са налични 

остатъчни средства от първи краен срок за подаване на проектни предложения/. 

В рамките на първи краен срок са постъпили 5 проектни предложения, а рамките на втори 

краен срок е постъпило още 1 проектно предложение. 

От КППП са предложени за финансиране 5 проектни предложения, а 1 е включено в 

списъка с резервните проектни предложения. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 293 778,72 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 221,28 

лв. и не се предвижда нов прием. 

 

9. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.362 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти “ от СВОМР с бюджет 206 000,00 лв. 



 

Поканата е обявена с един краен срок на кандидатстване: от 28.02.2020 г. до 17.30 часа на 

03.04.2020 г. С решение на УС крайният срок е удължен до 17.30 часа на 29.05.2020 г., 

втори път до 17.30 часа на 20.07.2020 г. и още веднъж до 17.30 часа на 21.09.2020 г. 

Въпреки удължаването на срока, в рамките на приема не са постъпили никакви проектни 

предложения. 

Целият финансов ресурс по мярката е наличен за следващ прием. 

 

10. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.363 по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР с 

бюджет 117 350,00 лв. 

Поканата е обявена с един краен срок на кандидатстване: от 28.02.2020 г. до 17.30 часа на 

03.04.2020 г. С решение на УС крайният срок е удължен до 17.30 часа на 29.05.2020 г.  

В рамките на крайния срок са постъпили 2 проектни предложения, като от КППП са 

предложени за финансиране е двете. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 116 898,00 лв. 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 452,00 

лв. и не се предвижда нов прием. 

 

11. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG06RDNP001-19.434 по Мярка 19.05. „Проучване, съхраняване и 

оползотворяване на природните ресурси и културното наследство на 

територията на общините Главиница и Ситово“ от СВОМР с бюджет 

81 886,76 лв. 

Поканата е обявена с един краен срок на кандидатстване: от 08.07.2020 г. до 17:30 часа на 

10.08.2020 г.  

В рамките на крайния срок са постъпили 2 проектни предложения, като от КППП са 

предложени за финансиране е двете. 

Одобрената от МИГ БФП е в размер на 80 527,38 лв. 



 

След финансиране на всички предложени проекти има наличен остатък в размер на 

1 359,38 лв. и не се предвижда нов прием. 

 

12. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG05M9OP001-1.110 по мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на социални и 

нетехнологични иновации в предприятията” от СВОМР с бюджет 469 400,00 

лв. 

Поканата е обявена с един срок на кандидатстване: от 01.12.2020 г. до 17.30 часа на 

04.01.2021 г.  

Към края на мониторинговия период все още не е приключил приемът по мярката. 

 

13. Покана за прием на заявления по процедура за подбор на проектни предложения  

BG05M9OP001-2.109 по мярка 2.1 „Социално-трудова и здравна 

интеграция“ от СВОМР с бюджет 139 406,48 лв. 

Поканата е обявена с един срок на кандидатстване: от 07.12.2020 г. до 17.30 часа на 

11.01.2021 г.  

Към края на мониторинговия период все още не е приключил приемът по мярката. 

 

 

4.ДЕЙНОСТИ ПО ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 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. 

Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и 

подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; действия по 

информиране и публичност. В разглеждания период от „МИГ Главиница - Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ са проведени: 

проведени 22 еднодневни обучения за членове на МИГ, местни лидери и 

потенциални бенефициенти; 

- проведени 36 информационни срещи в различни населени места от територията; 

- проведени 3 годишни конференции 

- обсъдени с обществеността, издадени и разпространени Насоки за 

кандидатстване по всички мерки от Стратегията; 

- осъществени 46 публикации в местни и регионални медии; 

- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали; 

- осъществени 6 проучвания и анализи в сферите на интервенция на СВОМР; 

- консултирани  148 потенциални бенефициенти. 

ОБУЧЕНИЯ 

Година Тема на обучение Целева група 

2018 Етапи в изпълнението на стратегията за ВОМР – 2 
еднодневни обучения 

Екип и членове 
на МИГ 

Електронно подаване и електронно отчитане в 

ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ – 2 

еднодневни обучения 

Потенциални 

бенефициенти 

Подготовка, оценка и мониторинг на проекти към 
СВОМР на МИГ – 2 еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

Повишаване на обществената активност и бизнес-
инициатива на базата на успешни практики по 
подхода Лидер /ВОМР/ от България и ЕС – 2 
еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти и 
местни лидери 

2019 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 – 2 еднодневни 
обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти към 
СВОМР на МИГ – 2 еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

Електронно подаване и електронно отчитане в ИСУН 
2020 на проекти към СВОМР на МИГ – 2 еднодневни 
обучения 

Потенциални 
бенефициенти 



 

Процедури за избор на изпълнител по ЗОП и по ПМС 
160 – 2 еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

2020 Често допускани грешки при изпълнението и 
отчитането на проекти. Финансови корекции – 2 
еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

Неформалното лидерство като предпоставка на 
устойчивото развитие на територията на СНЦ "МИГ 
Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“– 2 
еднодневни обучения 

Потенциални 
бенефициенти и 
местни лидери 

Електронно отчитане в ИСУН 2020  
на проекти към СВОМР на МИГ – 2 еднодневни 

обучения 

Потенциални 
бенефициенти 

ОБЩО 22 еднодневни обучения  

 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ  

Година Вид Брой 

2018 год. 

Конференция /еднодневна/ за 50 души 1 

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души 2 

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души 10 

2019 год. 

Конференция /еднодневна/ за 50 души 1 

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души 2 

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души 10 

2020 год. 

Конференция /еднодневна/ за 50 души 1 

Еднодневни работни/информационни срещи за 20 души 2 

Еднодневни работни/информационни срещи за 10 души 10 

Общо 36 информационни срещи и 3 годишни конференции 

 

 

 

КОНСУЛТИРАНИ ПОТЕНЦИАЛНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ  

2018 52 потенциални бенефициенти 

2019 61 потенциални бенефициенти 

2020 35 потенциални бенефициенти 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ПО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ  

 

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

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

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.  

В сайта на сдружението се 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. 

През  периода  МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” е възложила на 

външни изпълнители да създадат и реализират публикации в регионални/местни печатни 

и/или електронни медии и излъчвания в радио- и телевизионни медии на покани за 

организирани събития и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ „Главиница - 

Ситово Крайдунавска Добруджа“, в т.ч. покани за прием на проектни предложения. 

Реализирани са 46 публикации във вестници, електронни сайтове и радио медии в т.ч. 

покани за прием на проектни предложения.  

В допълнение, като важна част от дейността на МИГ за обезпечаване изпълнението на 

СВОМР, са осъществени следните проучвания и анализи : 

- „Стимулиране на предприемачеството на територията на „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа”“ 

-  „Потенциал и възможности за развитие на местен и друг вид алтернативен 

туризъм на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 

Добруджа“”. 

- „Оценка на нагласите и мненията на представителите на местната общност 

относно работата на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по 

прилагането на стратегията за ВОМР. Изводи и препоръки за подобряване и 

оптимизация на дейността.”  

-  „Изследване на потенциала на територията на СНЦ „МИГ Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ за разработване и прилагане на местна марка продукти и 

услуги” 



 

- "Предизвикателства, възможности и добри практики за развитие на биологично 

земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на СНЦ "МИГ 

Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа"“ 

- "Възможности за създаване на организации на производителите на територията на 

"МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа", преглед на текущо състояние, 

проучване на добри практики, формиране на предложения за създаване на 

организации на производителите" 

За популяризиране дейността на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа» са 

изработени брошури и други печатни, рекламни материали и други, свързани с 

популяризиране на дейността на МИГ, като: бюлетини, папки, стенен работен календар, 

джобно календарче, рекламна чаша, тефтер,  химикал (рекламен), чадър, рекламна шапка, 

рекламна тениска, рекламна флаш памет, листовка с всички мерки, листовки по всяка 

мярка, рекламен банер, настолен банер, рекламни хартиени торбички, информационна 

табела и други. 

 

 

5.ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА СВОМР НА МИГ  

 

В периода от 20.04.2018 год. до 31.12.2020 год.  основната дейност на МИГ „Главиница - 

Ситово Крайдунавска Добруджа” и на управителните му органи е насочена към 

реализацията на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Веднага след 

сключване на споразумение за изпълнение на Стратегията, МИГ стартира масова 

информационна кампания сред населението и започва  подготовката на насоки за 

кандидатстване по мерките включени в СВОМР. Първата покана  за прием на проектни 

предложения е обявена в началото на 2019 г. 

За разглежданият период от 20.04.2018 год. до 31.12.2020 год. по обявените процедури за 

прием на проектни предложения са постъпили 40 проектни предложения, от които 30 са 

одобрени от КППП и МИГ, 2 проекта са отхвърлени, 3 проектни предложения са 

оттеглени и 5 проектни предложения са в списък с резервни проекти. 

 

 



 

Получени в МИГ 

проекти, брой за 
20.04.2018 – 

31.12.2020 г. 

Оттеглени 

проекти, 
брой 

Отхвърлен

и проекти, 
брой  

Одобрени от 

МИГ 
проекти, брой 

Одобрена 

субсидия, 
в лева 

Проекти в 

резервен 
списък, брой 

40 3 2 30 2 370 765,94 5 

 

За периода 2018 – 2020 год. са обявени  процедури за подбор на проектни предложения по 

всички мерки от СВОМР. 

На този етап от мониторинга може да се каже, че  най - търсена от бенефициентите е мярка 

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, средствата по нея са изразходвани, като има и 4 

проектни предложения, за които не е достигнал финансов ресурс и същите са включени в 

резервен списък. Въпреки, че бюджетът е изразходван, интересът на бенефициентите към 

мярката остава голям. 

Като причини за повишения интерес  към мярка 4.1 може да се отчетат следните 

обстоятелства: 

- районът на действие на МИГ – общините Главиница и Ситово, е типично аграрен 

район. Основен доход на населението е формиран от селското стопанство. 

- малките земеделски стопани  са изключително неконкурентни при кандидатстване 

по националните програми и ето защо предпочитат да кандидатстват на местно 

ниво с по- малки проекти. 

- бенефициентите по мярката имат достатъчно богата проектна култура – голяма 

част от кандидатите са реализирали проекти по сходни мерки по САПАРД, ПРСР 

2007 -2013 и ПРСР 2014-2020. 

- не на последно място може да се отчете  факта, че бяха наложени сериозни 

рестрикции от страна на ДФЗ - РА към бенефициентите кандидатстващи на 

национално ниво по мярка 4.1. 

Като втора по заявен интерес от страна на бенефициентите може да се отчете мярка 7.2 

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

мащаби инфраструктура“. Допустими бенефициенти по мярката са Общините от 

територията на МИГ, Юридически лица с нестопанска цел от територията на МИГ за 

дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот и  

Читалища от територията на МИГ за дейности, свързани с културния живот. Общинските 

администрации имат вече натрупан богат проектен опит и кандидатстването и 

реализирането на проекти, финансирани със средства от ЕС е тяхна текуща дейност. Ето 



 

защо интересът към мерките, в които допустим бенефициент са общините, традиционно 

остават  най - атрактивни. 

В рамките на наблюдавания период, от всички отворени приеми за кандидатстване, не са 

постъпили проектни предложения по мярка 4.1.2  „Подкрепа  за инвестиции в земеделски 

стопанства по Тематична подпрограма за малки стопанства“ и по мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Ресурс в размер на 195 580,00 лв. е 

прехвърлен от мярка 4.1.2  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за малки стопанства“ към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

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

където общините имат готовност за кандидатстване по предвидения за 2021г. прием. По 

мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е наличен 

целият финансов ресурс и е необходимо отваряне на прием по мярката през 2021 година. 

Таблицата с данни по-долу, представя резултатите, постигнати до сега. Не се наблюдава 

особен дисбаланс по отношение на финансиране на проекти по мерките. Балансирано е 

финансирането и по отношение на  публични и частни проекти. 

 

Име на мярката 

Фин.ресурс 

Съгласно 

Стратегията 

одобрена от 

МИГ БФП 

МЕРКИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. (ЕЗФРСР) 
1 955 800 

1 358 472,34 

Инвестиции в земеделски стопанства 330 500 303 566,90 

Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за малки стопанства 
5 920 0,00 

Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 
206 000 

0,00 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 294 000 293 778,72 

Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура 
855 580 644 228,72 

Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 
117 350 116 898,00 

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

1305/2013, но съответстващи на целите на регламента 

(финансирани от ЕЗФРСР) 

146 450 145 090,62 

Проучване, съхраняване и оползотворяване на 

природните ресурси и културното наследство на територията на 
146 450 145 090,62 



 

общините Главиница и Ситово 

Мерки, финансирани от ОПНОИР 2014 - 2020 г. (ЕСФ) 586 750 576 329,46 

Уча се, за да сполуча 586 750 576 329,46 

Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ) 899 680 290 873,52 

Приспособяване на работниците и предприемачите към 

промените, въвеждане на социални и нетехнологични иновации в 

предприятията 

 

469 400 
0,00 

Социално-трудова и здравна интеграция 430 280 290 873,52 

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР: 3 442 230 2 370 765,94 

 

До този момент е видно, че  заявени към стратегията  и одобрени от МИГ са почти 69 % от 

предвидените финансови параметри. 

Общият брой на отхвърлените проектни предложения за целия период на настоящата 

междина оценка е 2 броя, три проектни предложения са оттеглени и 5 са в списък с 

резервни проектни предложения.  

До каква степен интервенциите по СВОМР и в частност одобрените проекти са 

ефективни и какви са потенциалните ползи за целевите групи все още е рано да се 

прецени. За ефекта от работата на МИГ-а би могло да се прецени по мнението на 

заинтересованите страни, както и от наличието или лисата на постигнати резултати. 

Като цяло МИГ-а има подкрепата както от потенциални бенефициенти (вкл. и 

бенефициенти, които са отхвърлени или такива, които са в процес на подготовка на проект 

пред МИГ-а), така и членовете на УС. Положителният ефект от работата на МИГ-а е 

очевиден.  

Ефективността на МИГ-а най-често се разпознава в: 

 Доброто познаване на спецификите на територията на МИГ-а, на  

съществуващи проблеми и рискове, поради което може да се реагира бързо и 

адекватно за преодоляването им; 

 Въздействието на МИГ-а върху връзките между бизнеса на територията на 

МИГ-а, създаване на партньорство и вътрешно териториално сътрудничество; 



 

 Достъпността на МИГ-а до хората, информацията е достъпна, вкл. и при 

разясняване на трудната и неразбираема терминология за хората;  

Трудностите пред МИГ най-често са свързани с ограничения на действията на МИГ. 

Липсата на достатъчно права по отношение на прилагането на процедурите и вземане на 

решение за избор на проекти затруднява работата им.  Неудовлетвореността на екипа на 

МИГ-а идва и от прекалено многото бюрократична работа. По-сериозният проблем обаче е 

липсата на достатъчно финансова независимост на МИГ-а. Заявките за плащане са 

обвързани с одобрението от страна на ДФЗ – РА, на процедурите за подбор на проектни 

предложения. По отношение на този риск, МИГ търси решение или чрез заеми от банки 

или от общините, чрез осигуряване на допълнително външно финансиране или 

комбиниране и на двата варианта. 

Тромавите и дълги процедури са в основата на критиките към МИГ. Въпреки усилията, 

които МИГ полага, не успява да бъде ефективна по отношение на спазване на сроковете 

относно сключване на договорите с одобрените за финансиране бенефициенти. Макар 

причината да е извън възможностите и правомощията на МИГ-а, бенефициентите отчитат 

това забавяне като недостатък на МИГ-а. 

Заявеният в СВОМР ресурсен подход се използва от МИГ за стабилизиране и насърчаване 

развитието на територията. Използват се наличните ресурси и потенциални възможности за 

развитие на селското стопанство, както и за подпомагането на микро и малки предприятия, 

обхванати са и всички целеви групи посочени в СВОМР. 

На този етап от работата на МИГ-а, може да се каже, че се извършват последователни и 

целенасочени действия за постигане целите на СВОМР и обхващане на целевите групи.  

Оценката на въздействието от  работата на МИГ-а по прилагането на СВОМР е 

ограничена отново поради липсата на изпълнени проекти. Още по-трудно е да се оцени 

въздействието върху преките бенефициенти и техните целеви групи.  

Най-често очакванията  при публичните проекти са свързани с благоустрояване на селата и 

въобще с подобряване на средата на територията на МИГ-а. Чрез осигуряване на 

възможност за съхранение на традиции и обичаи се очаква местната общност да се 

консолидира, да привлече интерес към територията и по този начин да се съдейства за 

съживяването й. 



 

При частните проекти всяка една инвестиция се очаква да подобри начина на живот на 

хората на територията на МИГ-а - чрез  разкриване на нови работни места, чрез 

подобряване на производителността, със създаване на повече атракции и места за отдих и 

възможности за привличане на интерес към територията на МИГ-а в дългосрочен план. 

Одобрените проекти ще допринесат за развитието на местната общност.  

Друг резултат, който се очаква, е да се увеличи подкрепата и разбирането от страна най-

вече на общините, че съществуването на МИГ-а е полезно и необходимо за развитието на 

територията на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“. 

Един от индикаторите за постигане на резултатите, които са заложени предварително, е 

броят на постъпилите до края на 2020 год. проекти – общо 40 при планирани в СВОМР 55 

проекта до края на 2020 г. Наблюдава се и постепенно повишаване на качеството на 

проектите, които постъпват. В началото са постъпвали по-слабо подготвени проекти, 

докато на всяка следваща покана нивото им се е повишавало.  

Периодът, който обхваща настоящата междинна оценка, е изпълнен с редица дейности, 

свързани с информиране на местните общности - организиране на семинари, провеждане на 

индивидуални консултации, издаване и разпространение на информационни и рекламни 

материали.  

На този етап от изпълнение на СВОМР, през който няма изпълнен и отчетен проект, 

одобрен за финансиране от МИГ-а, могат да се посочат някои положителни тенденции, 

както и конкретни  резултати и постижения от работата единствено на екипа на 

МИГ: 

 Сформиран професионален екип в МИГ-а; 

 Високо ниво на информиране на населението за подхода ЛИДЕР и МИГ; 

 Повишен капацитет на потенциални кандидати пред МИГ-а и регулярно 

надграждане на капацитета на местната общност (в началото обученията и 

семинарите са били повече информативни, постепенно се надгражда с включване на 

обучения по конкретни теми, посветени на разработването и управлението на 

проекти за публични и частни бенефициенти, предстоят и обучения за  изпълнение и 

отчитане на проекти); 

 Създадено доверие на местната общност към МИГ-а; 



 

 Високо ниво на професионално консултиране от екипа на МИГ-а 

По отношение на устойчивостта единственото опасение е дали и кога всички проекти, 

които са одобрени за финансиране от МИГ-а ще започнат изпълнение. Критерии за 

устойчивост са разработени по всички проекти, подадени в МИГ.  

По отношение на публичните проекти устойчивостта се проследява с изпълнението на 

планираните дейности и в последствие проследяване дали са изпълняват гаранциите на 

бенефициентите за поддържане на обекти и/или други резултати. Допълнително 

бенефициентите гарантират, че след приключване на проектите, ще продължат да 

реализират и развиват дейността, по която са получили финансиране. 

 

 

6.ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА 

НА ЕКИПА НА МИГ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР  

 

Екипът е силно мотивиран да работи, професионално се справя с целия процес на работа и 

макар забавянето на старта на проектите да демотивира експертите, те споделят 

принципите на подхода ЛИДЕР и се опитват да ги прилагат максимално.  

Има прозрачност по отношение на процеса на взимане на решение дали даден проект да се 

финансира или не.  

Екипът споделя, че основните трудности при реализиране на СВОМР са били по-скоро в 

началния период.  

Проблем, с който се сблъсква МИГ-а, е непрофесионално подготвените проекти на част от 

бенефициентите. Оказва се, че често бенефициентите ползват консултантски услуги, които 

обаче не са професионални и качествени. Преодоляването на този проблем е станал с 

времето чрез изграждането на доверие в МИГ. Сега бенефициентите имат по-голямо 

доверие в МИГ-а и ползват техните професионални консултации при подготовка на 

проекти. МИГ-а по-често консултира НПО и читалища, за част от които проектите пред 

МИГ са били първи опит. Екипът е трябвало да разяснява дори терминологията по 

заявленията, изискванията относно документацията и попълването на заявлението.  



 

Най-големият проблем за МИГ са бюрокрацията и сроковете, в които ДФЗ – РА дава 

становище за одобрените от МИГ-а проекти за финансиране. Ако този проблем не бъде 

преодолян, постиженията на МИГ могат да бъде безвъзвратно загубени за сравнително 

кратък срок, а дори да се обезсмисли съществуването на МИГ. 

 

Конкретни препоръки за подобряване работата на МИГ-а и изпълнение на СВОМР: 

  Да има стимули за отличната работа на МИГ-а; 

  Липсва кадър в екипа на МИГ-а в сферата на устройство на територията; 

голяма част от проектите имат нужда от такава експертиза. За сега МИГ-а  

компенсира липсата с  външни консултации или с повишаване на квалификацията на 

експертите на МИГ-а; 

  Подобряване координацията и най-вече работа в разумни срокове с ДФЗ - РА 

с цел стартиране на одобрените за финансиране проекти от МИГ-а и спазване на 

планираните срокове; 

  Процесът на сключване на договори и стартиране изпълнението на проектите 

да се ускори максимално, за да има наистина  ефект от прилагането на СВОМР. Ако 

този въпрос не се реши в кратки срокове, съществува реален риск постиженията на 

МИГ-а да се превърнат от предимства в недостатъци, което би било не само 

икономически неизгодно, но може да доведе до забавяне процесите на развитие на 

територията на МИГ-а. 


