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1.ВЪВЕДЕНИЕ  
 
В Стратегията за Воденото от общността местно развитие /ВОМР/ на „Местната 
инициативна група /МИГ/ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ е 
заложено периодично осъществяване на оценка относно нейното реализиране и 
въздействие. Този документ определя следните възможности за оценъчни 
анализи:  

• Самооценка: когато оценката се прави от МИГ, и по-специално от тези, 
които участват или отговарят за разработването и изпълнението на 
стратегията - членове на МИГ, Общо събрание на МИГ и Управителен 
съвет, изпълнителния директор и експертния екип на МИГ;  

• Външна оценка: когато оценката на местно равнище се прави от 
независим орган с опит в оценяването, който не участва и не отговаря за 
разработването и изпълнението на стратегията. 

 
Настоящият доклад представлява външна оценка на изпълнението на 
Стратегията за ВОМР за 2021 г., както и анализ на начина, по който са изпълнени 
задълженията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ по чл. 34, 
параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 за същия период. Той е 
разработен от СНЦ „Паралел-Силистра“ според сключен Договор. 
 
За изготвянето на доклада Изпълнителят е реализирал мониторинг дейности 
върху изпълнението на  СВОМР за периода 2021 г., но са взети под внимание и 
някои свързани дейности, изпълнени през 2020 г. Необходимо е да се посочи, 
че мониторинг-дейностите са средство за постигане на ефикасност на 
стратегическото планиране, управлението и ресурсното осигуряване за 
развитието на територията. Те са неделима част от цялостния цикъл на 
разработване, прилагане и оценяване на конкретната политика. В този смисъл 
целта на осъществения мониторинг върху изпълнението на Стратегия за ВОМР 
на  „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 2021 г. е да осигури 
надеждна обратна информация за състоянието и реализирането на проектите и 
текущото изпълнение на планираните индикатори, въз основа на която да се 
набележат резултати и поуки за формиране на адекватни управленски решения 
за бъдещия програмен период. Напълно обосновано изводите от доклада могат 
да бъдат взети под внимание при изготвянето на последния оценъчен документ, 
предвиден за разработване след приключване на проектите, финансирани от 
Стратегията. 
 
На второ място при изготвяне на доклада, Изпълнителят е анализирал 
задълженията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“ за 
насърчаване на публичността и отчетността на предприеманите действия към 
заинтересованите страни. В заключение той представя набор от изводи, които 
могат да бъдат използвани и за предприемане на корективни мерки върху 
институционалното функциониране на МИГ-а.  
 
Изпълнителят СНЦ „Паралел-Силистра“ високо оценява експертната помощ, 
която оказа екипа на МИГ и част от бенефициентите на СВОМР. Те подкрепиха 
разработването на настоящия доклад със своите познания за процесите в 
общността и предоставиха професионално разработен набор от документи.  
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2.ПРАВНА РАМКА НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА СВОМР НА МИГ  
 
В методически аспект, общо-приложимите разпоредби за дейността на МИГ са 
дефинирани в Регламент (ЕС) No 1303/2013, според който задачите на местните 
групи за действие включват следното:  
а) изграждане на капацитета на местните участници за разработване и 
изпълнение на операции, включително поощряване на способностите им за 
управление на проекти;  
б) определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и 
обективни критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на 
интереси, които гарантират, че поне 50 % от гласовете при решения за подбор 
са дадени от партньори, които не са публични органи, и предвиждат възможност 
за подбор чрез писмена процедура;  
в) гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общностите 
местно развитие при избора на операции, като тези операции се приоритизират 
според техния принос за постигане на целите на тази стратегия;  
г) разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура 
за подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;  
д) получаване и оценяване на заявления за подкрепа;  
е) избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е 
приложимо, изпращане на тези предложения до отговорния орган за последна 
проверка на допустимостта преди одобряването им;  
ж) мониторинг на изпълнението на стратегията за водено от общностите местно 
развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за 
оценка във връзка с тази стратегия.  
 
Става ясно, че що се отнася до правната рамка за мониторинг и оценка, тя се 
определя точно от Регламент (ЕС) No 1303/2013. Цитираният документ дефинира 
общата система за мониторинг и оценка (ОСМО) за развитието на селските 
райони. ОСМО предвижда минимален набор от елементи, които трябва да се 
използват при оценка на програмите за развитие на селските райони 
(включително интервенциите, осъществявани чрез LEADER/ВОМР). ОСМО и 
нейните елементи са описани в Наръчника, третиращ общата рамка за 
мониторинг и оценка (ОРМО) и приложенията към него, както и в различни 
указания.  
 
Въз основа на тези документи, Стратегията на „МИГ Главиница-Ситово 
Крайдунавска Добруджа“ определя собствена система за мониторинг и оценка с 
цел наблюдение и контрол върху изпълнението на качествените, времевите, 
количествените и финансови параметри. В стратегическия документ се изтъква, 
че „Двата процеса – на реализация и на наблюдение на СВОМР, текат паралелно, 
а получената обратна връзка от мониторинга и оценката ще може текущо да се 
използва като коректив на работата на МИГ, както и за проследяване спазването 
на баланса на изразходвани средства спрямо постигнати резултати“. 
 
В Стратегията са разписани и правилата за реализиране на дейностите за 
мониторинг и оценка, чрез които се събира и анализира необходимата 
информация. Посочено е, че изготвените анализи имат за цел:  

• Да установят напредъка на изпълнението на Стратегията; 



 

 4 

• Да направят оценка на съотношението ресурси – резултати и да оценят 
процесите;  

• Да създадат обективна основа за вземане на управленски решения; 
• Да предложат прилагане на коригиращи дейности при идентифицирани 

проблеми и при необходимост; 
• Да оценят прозрачността при разпространение на информацията и 

степента на информираност на заинтересованите страни. 
 
Ето защо оценката, представена в настоящия доклад, дава отговор на следните 
въпроси:  

• Доколко ефективно се прилагат мерките;  
• До каква степен при прилагането на мерките е обхваната територията на 

МИГ, както и идентифицираните заинтересовани групи;  
• До каква степен изпълнението на финансираните проекти допринася за 

постигането на целите и индикаторите на стратегията;  
• Какви проблеми възникват в процеса на администриране на стратегията;  
• Какви коригиращи мерки следва да бъдат предприети.  

 
Общите критерии, на базата на които ще се правят изводи за качеството на 
изпълнение са:  

• Ефективност;  
• Ефикасност;  
• Изпълнение на стратегическата рамка на СВОМР;  
• Постигнати резултати;  
• Степен на въздействие върху местните общности;  
• Устойчивост. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2021 г. 
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3.МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО  
 
За нуждите на настоящия доклад са използвани и анализирани разнообразни 
източници, които съдържат информация за работата на МИГ-а и изпълнението 
на СВОМР. Основните използвани методи на проучването са: 
 
Наблюдение 
 
Оценката се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез 
наблюдение (мониторинг). Наблюдението представлява систематично 
проследяване на дейността на МИГ в двете основни насоки: подготовка и подбор 
на проекти и популяризиране. То генерира количествени и качествени данни, 
необходими за извършване на оценката, и дава обратна информация за 
прилагането на мерките и ефекта на Стратегията като цяло, улеснявайки 
идентифицирането на необходимите корекции. 
 
Проучване на документи  
 
Проучени са два вида директни, първични източници на информация:  

- Публикувани на уеб страницата на Сдружението: това са документи за 
обявяване на прием, за обществени обсъждания, протоколите от 
проведените общи събрания и от заседанията на управителните и 
спомагателните органи на МИГ; протоколи от проведените работни срещи 
на служителите от екипа на МИГ; 

- Регистри на подадените проекто-предложения към СВОМР, на 
оттеглените такива, на предложените за финансиране проекто-
предложения и на резервните, както и регистър на отхвърлените.  

 
Тези документални източници са важни, защото показват как са организирани 
процедурите за работа на Сдружението и дали навременно осигуряват 
възможност за равен достъп до информация, както и прозрачност на 
функциониране. Особено съществено е структурирането на различните видове 
регистри в базата данни на МИГ с оглед текущо набиране на информация по 
съответните показатели за изпълнение на СВОМР.  
 
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 2014 – 2020 г.; 

- Документи, свързани с обявите и поканите за кандидатстване по мерките: 
указания за кандидатстване, протоколи от оценъчните сесии. 

Конкретно бяха проучени детайлно следните документи, свързани с целия 
процес на приемане, оценяване и одобрение на проекто-предложения от 
декември 2020 г. до декември 2021 г.: 

- Обява и Насоки за кандидатстване по Мярка 1.7 „Приспособяване на 
работниците и предприемачите към промените, въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в предприятията“ / втори прием; 
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- Обява и Насоки за кандидатстване по ОПРЧР Мярка 2.1 „Социално-трудова 
и здравна интеграция“ / втори прием; 

- Обява и Насоки за кандидатстване по Мярка 4.1. „Инвестиции в 
земеделски стопанства“; / трети прием; 

- Обява и Насоки за кандидатстване по мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“ / втори прием; 

- Обява и Насоки за кандидатстване по Мярка 4.2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ / втори прием; 

 
И двата източника на информация са документални, надеждни и 
идентифицирани със следните показатели:  

- Публикациите са направени от МИГ и са датирани в момента на 
публикуване;  

- Документите отговарят на административните изисквания в пряка връзка 
с разписаните процедури в СВОМР и представят фактологичен материал; 

- Посочени са авторите на документите.  
 
Работата по време на прегледа на документите се съсредоточи основно върху 
отчетните документи и постигнатите резултатите спрямо заложените 
индикатори. Подобен подход дава възможност да се направи сравнение между 
предварително заложените резултати и цели, и отчетените като постигнати 
резултати по документи към края на периода, който се оценява (декември 2021 
г.). Това е и акцентът на документалния анализ: планирани и постигнати 
резултати и срокове според заложените индикатори.  
 
Анкетно проучване  
 
При изготвяне на доклада Изпълнителят използва анкетно проучване за оценка 
изпълнението на задълженията на „МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска 
Добруджа“ към заинтересованите страни за осигуряване на публичност и 
отчетност на реализираните дейности. Чрез този способ е проучено мнението на 
общността относно реализирането на изискванията  по чл. 34, параграф 3, буква 
„ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013. Така са измерени и анализирани  субективните 
нагласи на бенефициентите към определени цели и приоритети или планирани 
въздействия, които може да са се променили в процеса на прилагане на 
Стратегията. Проучването на мненията на общността дава представа и дали са 
удовлетворени заинтересованите страни, какво е отношението към текущата 
работа на МИГ, какви са били предварителните очаквания и до каква степен те 
са оправдани (като подобряване на личния капацитет, повишаване на 
информираността, създаване на формални и неформални контакти, 
разпознаваемост и посредничество при разработване на проекти).  
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4.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОМР НА „МИГ ГЛАВИНИЦА – СИТОВО ДУНАВСКА 
ДОБРУДЖА“ 
 
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“. 
 
4.1 Основни приоритети  
 
Приоритетите на стратегията за развитие на територията могат да се обобщят 
като три основни „стълба“ на местното развитие по следния по-кратък начин:  
1. Местната икономика – генератор на продукти, услуги, доходи и заетост.  
2. Местната инфраструктура, природа и култура – среда за живот на хората от 
всички социални и възрастови групи, средата за предприемачество и труд.  
3. Местните хора – двигател и ползвател на създаденото, развиващи се като 
отделни личности, но и като общност, в която уязвимите групи да бъдат 
подкрепяни.  
 
Трябва да се отбележи, че това е първата Стратегия за ВОМР, която се прилага 
на територията на общините Главиница и Ситово. През 2018 г. 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. То определя размера на общата стойност на средствата, 
които ще се предоставят за финансиране на проекти по мерките от СВОМР, а 
именно 3 442 230 лева, както следва:  

- ПРСР - 2014-2020 г. в размер на 1 955 800 лева; 
- ОПНОИР – 586 750 лева; 
- ОПРЧР  - 899 68 лева. 
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Специфична цел 1: 
Насърчаване на 
производството и 
преработката на качествени 
местни селскостопански 
продукти. 
 
 

Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски 
стопанства 
Подмярка 4.1.2. Инвестиции в 
земеделски стопанства  
Мярка 4.2. Инвестиции в 
преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти 

 
Специфична цел 2: 
Развитие, технологично 
модернизиране и 
диверсификация на 
неземеделските дейности; 
подобряване на средата за 
труд.  
 

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за 
неземеделски дейности  
 
Мярка 1.7. Приспособяване на 
работниците и предприемачите към 
промените,въвеждане на социални и 
нетехнологични иновации в 
предприятията 

П
ри

ор
ит

ет
 2

: 
Ра

зв
ит

ие
 н
а 
об

щ
ес

тв
ен

ат
а 

ин
ф
ра

ст
ру

кт
ур

а 
и 
еф

ек
ти

вн
о 

оп
ол

зо
тв

ор
яв

ан
е 
на

 п
ри

ро
дн

ит
е 
и 
ку

лт
ур

но
-

ис
то

ри
че

ск
и 
ре

су
рс

и;
 

 

Специфична цел 1: 
Създаване, разширяване и 
подобряване на малка по 
мащаби публична 
инфраструктура. 
 

Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби 
инфраструктура  
 

Специфична цел 2: 
Изграждане и създаване на 
условия за публично 
ползване на инфраструктура 
за отдих и туризъм. 
 

Мярка 7.5. Инвестиции за публично 
ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по 
мащаб туристическа инфраструктура  
 

Специфична цел 3: 
Ефективно оползотворяване 
на природните ресурси, 
материалното и 
нематериално културно-
историческо и селско 
наследство.  

Мярка 19.05. Проучване, съхраняване 
и оползотворяване на природните 
ресурси и културното наследство на 
територията на общините Главиница и 
Ситово 
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Специфична цел 1: 
Образователна и социална 
интеграция на деца и 
младежи от 
маргинализирани групи.  

Мярка 3.9. „Уча се, за да сполуча“  
 

Специфична цел 2: 
Намаляване на бедността, 
подкрепа за социално 
включване и по- добро 
качество на живот на 
уязвимите и малцинствени 
групи.  
 

Мярка 2.1. Социално-трудова и здравна 
интеграция.  
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4.2 Текущо състояние – обзор на промените 
 
В периода 2018г. -2020г. одобреното и ратифицирано Споразумение № РД 50-34 
от 20.04.2018 г. за изпълнение на СВОМР търпи последващи изменения, които 
са включени са ратифицирани в няколко допълнителни Анекса към основния 
документ.  
През 2021 г. с Писмо с Изх. № 91-232/08.04.2021 г., Управителният орган на УО 
на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ( УО на ПРСР 2014-
2020) информира МИГ за възможността за допълнително финансиране по 
подмярка 19 „Водено от общности местно развитие“ от Програмата. В писмото 
се посочва, че поради изменение на ПРСР 2014-2020 г. са осигурени 
допълнителни средства по подхода „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР), които могат да бъдат ползвани. Посочва се, че всяка местна 
инициативна група може да кандидатства за сума до 799 000 лв. за финансиране 
на проекти към стратегията (подмярка 19.2) и до 114 000 лв. за дейности по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. 
 
Така на 25.11.2021 г. е ратифицирано трето Допълнително споразумение № РД 
50-34  за допълнителния размер на финансова подкрепа до 799 000 лева за 
операции по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие”, който да бъде насочен към подмярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 -2020 г. 
 
Доводите са, че при допълнително финансиране за създаването, подобряването 
или разширяването на малка по мащаби инфраструктура ще се генерират ползи 
за по-голяма част от населението в малките населени места на Общините от 
територията, като могат да бъдат решени урбанистични проблеми, за които до 
момента не са достигали средства. При наличие на повече инвестиции в 
публичния сектор до голяма степен биха се изравнили и различията в социално-
икономическото развитие между различните населени места. Подобряването на 
жизнената среда би довело и до повишаване качеството на живот на 
населението в селските райони. В новия вариант се променя бюджетът на 
мярката от 855 580,00 лева на 1 654 580 лева. 
 
Новият общ бюджет на Стратегията след подписване на Допълнително 
споразумение № РД 50-34 от 25.11.2021 г. е 4 241 230,00 лева, разпределени 
между трите програми /ПРСР, ОП РЧР и ОП НОИР/ и 10 включени мерки. Общият 
публичен принос за изпълнение на проекти от ПРСР   2014-2020 г.   е в размер 
на 1 408 528 евро, или 2 754 800,00 лева. Въпреки, че към 31.12.2016 г. 
територията на МИГ обхваща население над 15 000 жители, демографските 
тенденции показват вероятността жителите да намалеят под този брой, което е 
и причина за избор на реалистичен вариант, максималният размер на исканото 
финансиране чрез ЕЗФРСР да не превишава 1 408 528 евро. Този финансов 
ресурс представлява 64,95 % от общата сума за проекти по стратегията и е 
разпределен балансирано между 7 мерки, избрани в съответствие с 
установените потребности от инвестиции и финансиране в различните сфери от 
социално-икономическия живот на територията. От тези 7 мерки, 6 са избрани 
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сред допустимите от ПРСР 2014-2020 г., а 1 е разработена в съответствие с 
целите на Регламент (EC) № 1305/2013 г.  
Към потребностите на земеделието, което е преобладаващ отрасъл на 
територията, са насочени 7,93 % от финансовите средства по Стратегията, които 
спрямо общия размер на средствата по ПРСР представляват 12.21 % от             1 
408 528 евро. Тези средства са разпределени по начин, който да съответства на 
вида на стопанствата и на заявения интерес от потенциалните кандидати:  

1. за мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, по която 
допустимите кандидати са ЗП с по- големи стопанства, са предвидени 330 
500 лева или 7,79 % от СВОМР; 

2. за подмярката 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 
подпрограма за развитие на малки стопанства“, адресирана към по-
дребните ЗП – 0,14 % или 5920 лева от общата планирана сума по СВОМР; 

3. Към предприятията за преработката на селскостопански продукти по 
мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански 
продукти“ са насочени 4,86 % от общите средства, представляващи 7,48 % 
само от планираната сума по ПРСР. 

В съответствие със заявения по-нисък интерес към инвестиции в неземеделски 
дейности, но с цел насърчаване на диверсификацията на местната икономика и 
модернизиране на съществуващите микро-предприятия: 

1. за мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са 
планирани 294 000 лева, които като дял представляват 6,93 % от общия 
финансов ресурс по стратегията, а само от средствата по ПРСР – 10,67 %.  

 
За обществена инфраструктура по мерки: 

1. 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и  

2. 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа инфраструктура“ са планирани съответно 1 654 580 лева и 
117 350 лева, които заедно са 41,78 % от общата стойност на СВОМР, а 
спрямо финансовия ресурс само от ПРСР са 64.32 %.  

Планираните средства за проекти по тези мерки отговарят на потребностите 
от подобряване на инфраструктурната среда в почти всички 35 населени 
места от територията. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2021 г. 
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5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР ПРЕЗ 2021 Г. 
 
5.1 Обявени процедури за подбор на проектни предложения 
 
Процедурите за подбор и оценка на проекти са основният елемент на 
изпълнението на СВОМР и основният критерий за ефективността на прилагане 
През 2021 г. на уеб страницата на МИГ-а са публикувани 3 обяви за набиране на 
проекто-предложения:  
 

1. На 16.06.2021 г. за прием на проектни предложения BG06RDNP001-
19.165 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към 
Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на 
„МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа“; 

 
2. На 09.09.2021 г. е обявена покана за втори прием на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.159 по Мярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура“. Началният срок за прием на проектни 
предложения е от 08.09.2021 г., а крайният до 17:30 часа на 11.10.2021 г. 
 

3. На 20.10.2021 г. Сдружението  открива процедура за подбор на проектни 
предложения  BG06RDNP001-19.545 по Мярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти “. Обявената 
процедура е с няколко крайни срока за кандидатстване: 
Първи период на прием: от 20.10.2021 г.  -  до 17:30 часа на 29.11.2021 г. 
Втори период на прием: от 28.02.2022 г. - до 17:30 часа на 04.04.2022 
г./При наличие на остатъчен финансов ресурс/. Крайният срок е 
удължен до февруари 2022, поради липса на подготвени заявления. 

 
Преди това на 31.08.2021 г. е обявено обществено обсъждане на пакет от 
документи по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на 
селскостопански продукти “ към Стратегията за ВОМР на „МИГ Главиница-
Ситово Крайдунавска Добруджа“.  

 
5.2 Подадени за оценка проектни предложения 
 
Според публичния регистър, публикуван на уеб страницата на Сдружението в 
периода 12.2020 г. и 12.2021г. са подадени 7 проекто-предложения, изброени 
по-долу, а именно:  

1. По Процедура No BG05M9OP001-2.109, мярка 2.1. „Социално-трудова и 
здравна интеграция“ /втори прием/,  

- "Социално приобщаване на уязвимите, етническите и маргинализираните 
групи в община Главиница, чрез  социално-трудова и здравна интеграция", 
подадено от Община Главиница. 

2. По Процедура No BG05M9OP001-1.110, мярка 1.7. „Приспособяване на 
работниците, предприятията и предприемачите към промените, 
въвеждане на социални и нетехнологични иновации в предприятията“ 
/втори прием/, 
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- „Създаване на по-добри и безопасни условия на труд в РПК "Бъдеще" - 
Ситово 

- „Социални придобивки и по-здравословни условия на труд в Зафира – 
Бен ООД“ , проекто-предложението е подадено през декември 2020 г. от 
Зафира – Бен ООД  

- Подобряване условията на труд и развитие на човешките  ресурси в ЕТ  
„Гюнер Риза“, подадено от ЕТ „Гюнер Риза“, който е неодобрен.  

3. По Процедура № BG06RDNP001-19.165, мярка 4.1 „Инвестиции в 
земеделски стопанства” /трети прием/, 

- от ЗП „Нурсел Митхат Кошуджу” – „Закупуване на пръскачка за 
модернизиране на процесите по отглеждане на кайсии“ 

-   Мердие Заид Шериф – „Закупуване на пръскачка за модернизиране на 
кайсиеви насаждения“  

4. През ноември 2021 г. по Процедура № BG06RDNP001-19.159, мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” /втори прием/ е 
подадено проектно предложение от Община Главиница „Основен ремонт 
на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. 
Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, кв.47,гр.Главиница,  
обл.Силистра“. 

 
Отворени 
процедури за 
кандидатстване 
2021  г. 

Подадени 
проекто-
предложения, 
вкл. от отворени 
процедури през 
12.2020 

Неодобрени  Одобрени  

4  7 1 6 
 
 
5.3 Подписани договори за изпълнение на проектни предложения  
 
През 2021 г. са подписани 11 договора за изпълнение на проекто-предложения 
на територията на Общините Главиница и Ситово:  
 
На 05.03.2021 г. е обявено подписването на договор за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ за реализирането на одобрен проект по  мярка 
19.05. „Проучване, съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и 
културното наследство на територията на общините Главиница и Ситово“. 
Проектното предложение включва закупуване на автентични фолклорни 
костюми, озвучителна техника, както и мултимедийна и  копирна техника за 
изготвяне на информационни материали към Народно читалище "Димитър 
Иванов Полянов - 1870" с. Гарван,  обезпечаващи провеждането на различни 
културно-информационни събития. Стойността на проекта е 15 447 лева. 
 
На 12.03.2021 г. е обявено подписването на Договор по мярка 19.05. „Проучване, 
съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство 
на територията на общините Главиница и Ситово “ от Стратегията за ВОМР на 
Народно читалище "Янко Забунов 1957" с. Черногор. Проектните дейности 
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предвиждат закупуване на облекла /носии/ за български и турски фолклорни 
състави към НЧ "Янко Забунов-1957" село Черногор, обезпечаващи провеждането 
на различни културни събития. Читалището като културна институция отделя 
особено внимание  за любителското художествено творчество, с цел да съхрани 
уникалността на българските и турските традиции, богатството на песенното 
творчество и ритъма на танците. Стойността на проекта е 14 833 лева. 
 
На 04.06.2021 г. е обявено подписването на три договора по мярка 4.1 
"Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за ВОМР на "Братя 
Трендафилови" ЕООД, ЗП Владимир Теодоров Костов и "Сити Милк 2000" ЕООД. 
 
Обект на инвестиция по проекта на "Братя Трендафилови" ЕООД е придобиването 
на иновативна система за високо точно и екологично торене, състояща се от 
трактор и торачка. Целта на проекта е подобряване на цялостната дейност на 
земеделското стопанство и повишаване на конкурентоспособността му чрез 
придобиване на селскостопанска техника, която  представлява иновативна 
система за високо точно и екологично торене, състояща се от трактор и 
торачка,  изпълняващи дейности, за които до момента са ползвани услуги. 
 
Проектът на ЗП Владимир Теодоров Костов е за закупуване на автоматизирана 
линия за разпечатване на пчелни пити и добив на пчелен мед. Инвестицията е 
иновация за стопанството. Основната цел на проектното предложение е 
въвеждане на иновативен подход при модернизиране на процесите по добив на 
пчелен мед в стопанството като се намалява ръчния труд при добиването му. 
Модернизирането на стопанството ще доведе до увеличаване на качеството на 
произвежданата пчеларска продукция и косвено ще влияе върху увеличаване на 
количеството продукция, която се добива в стопанството. 
 
Дружеството "Сити Милк 2000" ЕООД има нова кравеферма за дойни крави в с. 
Ситово. Обект на инвестицият е фуражораздаващото ремарке. То ще се използва 
за хранене на крави. Инвестицията представлява иновация за стопанството: нов 
технологичен процес на производство, нова организация на производство, нова 
организация на труда. С инвестицията се постига икономическа ефективност, 
водеща до устойчива заетост. 
 
На 21.05.2021 г. е обявено подписването на договор за изпълнение на проект  
"Социално приобщаване на уязвимите, етническите и маргинализираните групи 
в община Главиница, чрез  социално-трудова и здравна интеграция", подаден от 
Община Главиница, по процедура No BG05M9OP001-2.109, мярка 2.1. „Социално-
трудова и здравна интеграция“,  
 
На 19.07.2021 г. е обявено подписването на два договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" 2014 - 2020 г. 
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрени 
проекти по  мярка 1.7  „Приспособяване на работниците, предприятията и 
предприемачите към промените, въвеждане на социални и нетехнологични 
иновации в предприятията” от Стратегията за ВОМР на "Зафира - Бен" ООД и 
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Районна потребителна кооперация "Бъдеще".  Финансирането по процедурата е 
на 100 %. 
 
Реализацията на проекта на "Зафира - Бен" ООД има за цел допълнително да 
повиши производителността на труда, посредством подобряване на 
здравословното състояние и създаване на по-добри условия за почивка, отдих и 
хранене на работещите в дружеството. 
 
Проектно предложение на РПК „Бъдеще“ - Ситово е насочено към подобряване 
на условията на труд, осигуряване на средства за колективна защита и социални 
придобивки на служителите в предприятието.  
 
На 19.08.2021 г. е подписан договор за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ за реализирането на одобрен проект по  мярка 4.1. „Инвестиции в 
земеделски дейности“. Бенефициент е ЗС Гюнай Реджеб с наименование на 
проекта „Закупуване на техника за овощни градини - биологично производство 
и създаване на трайни насъждения био лешници“.  
 
На 21.09.2021 г. е подписан договор за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ за реализирането на одобрен проект по  мярка 6.4. „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности“. Бенефициент е „Инфинити ПМС“ ЕООД с 
наименование на проекта „Създаване на Център за здраве и красота в град 
Главиница“. 
 
На 14.12.2021 г. е подписан договор за получаване на безвъзмездна финансова 
помощ за реализирането на одобрен проект по  мярка 19.05. „Проучване, 
съхраняване и оползотворяване на природните ресурси и културното наследство 
на територията на общините Главиница и Ситово“. Бенефициент е община 
Главиница с наименование на проекта „Популяризиране, предаване и 
възраждане на различни аспекти на културното наследство в община Главиница 
чрез провеждане на Фестивал на Местната памет“. 
 
5.4 Оценка на изпълнението на СВОМР до 2021 г. по индикатори  
 
Процесът на мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР е подробно 
обоснован и описан в самата Стратегия. Той се основава на целенасочено и 
постоянно набиране на информация и последващо структуриране и обработване. 
На следващ етап се извършва анализ на този добре структуриран 
информационен поток със следните цели:  

- Установяване на напредъка по изпълнение на Стратегията и гарантиране 
на обективни модели за вземане на решения;  

-  Идентифициране на проблемни области, вземане и прилагане на 
коригиращи мерки;  

- Гарантиране на прозрачност в общността и информираност на 
заинтересованите страни; 

- Оценяване на съотношението ресурси – резултати, което е основа за 
оценка на процеса на прилагане на Стратегията.  
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В този основен документ също е посочено, че двата процеса – на реализация и 
на наблюдение на СВОМР – текат паралелно и синхронизирано. Получената 
обратна връзка може да даде отговор на следните въпроси:  

- Доколко ефективно се прилагат мерките; 
- До каква степен те обхващат територията на МИГ, както и 

идентифицираните заинтересовани групи; 
- До каква степен реализирането на финансираните проекти допринася за 

постигането на целите и индикаторите на Стратегията;  
- Какви проблеми възникват в процеса на разработване, договориране и 

реализиране на проектите;  
- Има ли проблеми и какви са те при администриране на Стратегията; 
- Какви коригиращи мерки следва да бъдат предприети.  

 
Процесът на оценка на Стратегията и проектите към нея става посредством 
предварително заложени индикатори на ниво Стратегия (представени в Таблица 
1), на ниво мерки (представени в Таблици от 2 до 9) и обобщаващи индикаторите 
на отделните проекти и на ниво финансиращи Оперативни програми (в Таблици 
от 10 до 12). Системата от индикатори съответства на основните принципи на 
планирането и кореспондира с целите и с очакваните резултати. Самите 
индикатори са количествени, недвусмислени, лесно измерими и са както част 
от Стратегията, така и от самите проекто-предложенията, което е видно от 
публикуваните документи – указания за разработване на заявление.  
Експертът по прилагане на стратегията е отговорен за реализиране на процеса 
на мониторинг, събиране и обработка на мониторинг данните и ги представя в 
ежегодни мониторинг-доклади. Последните се представят и приемат от УС и ОС.  
В края на прилагане на Стратегията ще бъде изготвен обобщен мониторинг 
доклад, който отразява изпълнението на проектите в петгодишен период след 
извършване на последното, финално плащане.  
Представените по-долу индикатори за мониторинг и оценка в табличен вид са 
текущи и не отразяват финалния етап от изпълнението на Стратегията. Те 
представят текущото състояние от изпълнението и, поради което могат само 
частично да бъдат използвани за дефиниране и предприемане на коригиращи 
действия. 
 
Индикатори за мониторинг и оценка 
 

1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 
 
От изнесените данни в Таблица 1 става ясно, че по брой подадени проекти на 
този етап (до 12.2021 г.) „МИГ Главиница Ситово Крайдунавска Добруджа“ е 
много близо до изпълнение на основния индикатор „Общ брой проекти по 
СВОМР“. При планирани 55, вече има 49 постъпили, като от тях 34 са одобрени 
и предстоят други да бъдат подадени по отворени мерки. В този случай може да 
се твърди, че индикаторът ще е изпълнен на 70 %.  
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Таблица 1 
 Индикатор Мерна 

ед. 
Целева 
стойност 

Текуща стойност 

1 Общ размер на публичната помощ лева 3 442 230 4 241230 - 
актуализирана 

2 Общ брой проекти по СВОМР Бр. 55 49  постъпили / 36 
одобрени 

3 Проекти, подкрепени по ПРСР Бр. 44 26 
4 Проекти, подкрепени по ОПНОИР Бр. 4 3  
5 Проекти, подкрепени по ОПРЧР Бр. 7 3 
6 Проекти, въвеждащи иновации  Бр. 15 14 
7 
 

Проекти на земеделски стопани в 
чувствителни сектори 

Бр. 6 6 

8 Модернизирани стопанства  Бр. 8 2 
9 Проекти за неземеделска дейности Бр. 6 5 
10 Проекти за образов., социално-

здравна и трудова интеграция ОП 
РЧР и ОП НОИР 

Бр. 7 6 

11 Общо участници от целевите групи 
по т.8, получили проектна 
подкрепа  

Бр. 170 В процес на 
отчитане 

12 Работни места, разкрити в 
подпомогнатите проекти по ПРСР  

Бр. 36 В процес на 
отчитане 

13 Предприятия, въвели нови модели 
и системи след подкрепа по ОПРЧР  

Бр. 20 В процес на 
отчитане 

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

Бр. 30 2/ два проекта 

15 Проекти за техническа 
инфраструктура  

Бр. 2 6 

16 Проекти за социална и/ или 
образователна инфраструктура 

Бр. 2 1  

17 Проекти за публична туристическа 
инфраструктура 

Бр. 2 2 

18 Проекти на стопанския сектор Бр. 34 10 
19 Проекти на публичния сектор Бр. 11 14 
20 Проекти на неправителствения 

сектор 
Бр. 10 5 

Източник: Екипа на МИГ 
 
При следващия индикатор „Проекти, подкрепени по ПРСР“, представен в 
Таблица 2, се забелязва чувствително отдалечаване от първоначално 
поставената цел от 44 проекта. Подадено е едно проект-предложение, което 
впоследствие е оттеглено от кандидата. Финансовият ресурс е прехвърлен  към 
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с решение на УС на МИГ и 
след одобрение от Управляващия орган, тъй като общините Главиница и Ситово 
имат капацитет за разработване и изпълнение на инфраструктурни публични 
проекти.  
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По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 
продукти“ процедурата за кандидатстване е отворена до февруари 2022 г., 
когато с помощта на експертната подкрепа на МИГ се очаква да бъдат подадени 
няколко проекто-предложения.  
 
На този етап може да се отчете, че едва 59 % от проектите, които е планирано 
да бъдат подкрепени от ПРСР са реално подадени и одобрени за изпълнение. 
Както става ясно от Таблица 2, това неизпълнение на планираните индикатори 
се дължи най-вече на ниския интерес към мерките 4.1.2 и 4.2. Същевременно 
от Регистъра на подадените проекто-предложения за целия период от 2019 г. до 
края на 2021 г. става ясно, 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.  
 
 
2. Разпределение на индикаторите по мерки  
Таблица 2 
Индикатор  Мярка 4.1  Мярка 4.1.2  Мярка 4.2 

план изпълнен
ие 

план изпъл 
нение 

план изпълнен
ие 

Общо разходи  330 500  237 828.90 201 550 
 

- 206 000 В процес на 
изпълнение 

Брой 
подпомогнати 
зем. стопани 

6 6, вкл. 
одобрени 
от МИГ 

12 - 2 В процес на 
набиране на 
заявления 

Бр. 
модернизирани 
стопанства 

4 4 4 -  В процес на 
набиране на 
заявления 

Брой проекти 
свързани с 
подкрепа на 
стопанства от 
приоритетните 
/чувствителни/ 
сектори по 
мярката  

2 4 4 - 1 В процес на 
набиране на 
заявления 

Брой работни 
места от 
проектите 

10 2 8 - 8 В процес на 
набиране на 
заявления 

Източник: Екипа на МИГ 
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Таблица 3 
Индикатор Мярка 6.4 

план изпълнение 
Общо разходи 294 000  293 778,72 

Брой проекти за инвестиции в неземеделски 
дейности 

6 5 – в процес 
на 
изпълнение 

Брой земеделски стопанства 1 1 
Брой проекти, въвеждащи иновативни 
практики 

2 2 

Брой проекти за произв. дейности 2 В процес на 
отчитане 

Брой работни места  10 8 
Източник: Екипа на МИГ 
 
Усвояването на финансовите средства по мярка 6.4 е на 100 % (Таблица 3), като 
в допълнение трябва да се отчете и изпълнението на индикатора за брой на 
подадени проекти и проекти, въвеждащи иновативни практики.  
 
Таблица 4 
Индикатор Мярка 7.2 

план изпълнение 
Общо разходи 
/ 855 580 – допълнително договорена  сума 

660 000 
 

839 228,72 

Брой проекти за инвестиции в малка по 
мащаби инфраструктура  

8 7 – в процес 
на 
изпълнение 

Брой подпомогнати обекти за образователна 
и социална инфраструктура  

4 1 

Брой жители - ползватели 15000 В процес на 
изчисление 

Брой проекти за произв. дейности 2 В процес на 
отчитане 

Брой населени места  12 11 
Източник: Екипа на МИГ 
 
Изпълнението на индикаторите по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ е също много успешно благодарение на капацитета на 
общините Главиница и Ситово за разработване и изпълнение на 
инфраструктурни публични проекти (Таблица 4). През 2021 г. е подаден и 
одобрен последният проект за финансиране по мярката /втори прием/ от 
Община Главиница „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – 
гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, 
кв.47,гр.Главиница,  обл. Силистра“. След неговото изпълнение на практика във 
всички 35 населени места от територията на МИГ ще има подобрени обекти от 
публичната инфраструктура, което ще има положителен ефект за подобряване 
качеството на живот и насърчаване на местното развитие. 
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Таблица 5 
Индикатор Мярка 7.5 

план изпълнение 
Общо разходи 117 

350 
116 898.00 

Брой проекти за инвестиции в малка по 
мащаби инфраструктура  

2 2 – в процес на 
подписване на 
договори 

Брой подпомогнати обекти за 
образователна и социална инфраструктура/ 
осигуряващи безопасна и/или достъпна 
среда 

2 В процес на отчитане 

Брой жители - ползватели 12000 В процес на отчитане 
Брой населени места  - В процес на отчитане 
Брой проекти за произв. дейности -   
Източник: Екипа на МИГ 
 
Поканата по мярка 7.5 (Таблица 5) е обявена през 28.02.2020 г., когато са 
постъпили 2 проектни предложения, като от КППП са  предложени за 
финансиране и двете на обща стойност 116 898,00 лв. Проектите са в процедура 
на подписване на договори и изпълнение и техните резултати ще бъдат 
докладвани през следващите години.  След финансиране на проектите има 
наличен остатък в размер на 452,00 лв. и не се предвижда нов прием. Може да 
се приеме, че МИГ е създала условия за 100 % изпълнение на индикаторите по 
тази мярка.  
 
Таблица 6 

Източник: Екипа на МИГ 
 
Първата покана по мярка 19.05 (Таблица 6) е обявена през 2019 г.  като са 
подадени пет проекто-предложения, едното от които е оттеглено от кандидата. 
Втората процедура за набиране на проекти стартира през 2020 г., а през 2021 г. 

Индикатор Мярка 19.05 
план изпълнение 

Общо разходи 146 450  145 090.62 
Брой проекти  8 6 – в процес на 

изпълнение 
Брой проведени събития   5 2 

Брой жители, участващи в събитията  630 В процес на 
изпълнение 

Брой проучвания и програми, свързани с 
опазване на природното и културно 
наследство  

6 В процес на 
изчисление 

Брой проекти, чрез които са  придобити 
материални активи, за по- добра ресурсна 
обезпеченост на читалища, НПО  

4 4 

Брой жители-ползватели  10 000 В процес на 
изчисление 
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са регистрирани още две предложения. Подписани са договори през 2020 г. и 
2021 г., което дава старт за изпълнение на проектните дейности. Очаква се 
подписването на още договори, което да даде старт на изпълнението на всички 
проекто-предложения. Като се има пред вид усвояването на планирания 
финансов ресурс, може да се твърди, че изпълнението на индикаторите и по 
тази мярка ще е на много добро ниво.  
 
Таблица 7 
Индикатор за изпълнение  Мярка 3.9 

план изпълнение 
Брой деца, ученици и младежи от 
маргинализирани общности (вкл.роми), 
участващи в мерки за образователна 
интеграция и реинтеграция.  

100  273 

Източник: Екипа на МИГ 
 
По мярка 3.9 „Уча се, за да сполуча“ (Таблица 7) са подадени три проекто-
предложения, две от които са частично одобрени от МИГ-а и са финансирани с 
намален бюджет. Индикаторът „Брой деца, ученици и младежи от 
маргинализирани общности (вкл.роми), участващи в мерки за образователна 
интеграция и реинтеграция“ ще бъде преизпълнен, така че може да се отчете 
отлично справяне с тази мярка.  
 
Таблица 8 
Индикатор за изпълнение  Мярка 1.7 

план изпълнение 
Брой предприятия, получили подкрепа  
 

25 2  - в процес на 
договориране и 
изпълнение 

Брой заети лица, включително 
самостоятелно заети, в участие  

70 В процес на 
изпълнение 

Източник: Екипа на МИГ 
 
По тази мярка (Таблица 8) през 2021 г. са подадени 3 проекто-предложения, като 
едното е отпаднало на етап административно – техническа оценка. Одобрените 
проекти са на етап договориране, но индикаторите ще бъдат изпълнени на нисък 
процент.  
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Таблица 9 
Индикатор за изпълнение  Мярка 2.1 

план изпълнение 
Участници, получили достъп до социални и 
здравни услуги  
 

100 в процес на 
отчитане 

Участници, получили достъп до услуги, 
свързани с трудова интеграция  
 

70 в процес на 
отчитане 

Източник: Екипа на МИГ 
 
По мярка 2.1 (Таблица 9) са сключени договори и изпълнени два проекта през 
2019-2021 г. По настоящем се изпълнява проекто-предложението на Община 
Главиница "Социално приобщаване на уязвимите, етническите и 
маргинализираните групи в община Главиница, чрез  социално-трудова и 
здравна интеграция“. Общата стойност на проектите е малко повече от 386 000 
лв., което е основание да се счита, че индикаторите ще бъдат постигнати.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2021 г. 
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6.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МИГ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
1303/2013 
 
6.1 Реализирани дейности за бенефициенти  
В продължение на цялостната си работа от началото на 2018г., през 2021 „МИГ 
Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа“ организира и провежда активна 
информационна кампания за допълнително популяризиране на Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие и запознаване на живеещите и работещи 
на територията на общините Главиница и Ситово с хода на изпълнението й. 
Кампанията използва различни форми за информиране на населението на 
територията за възможностите за кандидатстване с проекти пред МИГ, като се 
обръща и сериозно внимание за популяризиране приноса на Общността за 
развитието на селските райони и осигуряване на 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: 
- Пет работни/ информационни срещи за 50 души; 
- Две еднодневни обучения за потенциални бенефициенти и местни лидери за 
20 души на тема; „Електронно отчитане в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на 
МИГ и често допускани грешки при изпълнението и отчитането на проекти“; 
- обсъдени с обществеността, издадени и разпространени Насоки за 
кандидатстване по отворените мерки от Стратегията; 
- осъществени 6 публикации в местни и регионални медии; 
- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали сред 200 
души; 
- консултирани 35 потенциални бенефициенти. 
 
Наложените ограничителни мерки за спиране разпространението на COVID – 19, 
както и продължителната епидемиологична обстановка до голяма степен 
ограничиха възможността на МИГ за провеждане на ежегодната конференция и 
за повече срещи в офиса за консултиране на бенефициенти и подпомагане с 
техническа експертиза.  
 
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 актуалните новини, свързани с дейности и 
инициативи на сдружението.  
В менюто „Новини“ се публикува актуална информация за подписани договори 
по СВОМР, която е ясно структурирана и датирана. В сайта на сдружението се  
представя и информация за планирани мероприятия и инициативи на 
сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари. 
В отделно меню „Обяви“ 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. 
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В менюто „Документи“ са представени всички документи, касаещи създаването 
и функционирането на МИГ.  
Така информацията е достъпна за всички заинтересовани страни - граждани на 
общините Главиница и Ситово, членове на МИГ, потенциални бенефициенти. 
 
6.2 Анкетиране и анализ на данните 
 
Въз основа на разпоредбите, дефинирани в Регламент (ЕС) No 1303/2013 относно 
задачите на МИГ беше съставена анкетна карта, съдържаща седем 
многоварианти въпроса, три от които за определяне на демографски 
характеристики и четири с подвъпроси, касаещи изпълнението на 
регламентираните задължения. Проучването беше публикувано на уеб 
страницата на МИГа в периода ноември-декември 2021 и във фейсбук групите 
на общините Ситово и Главиница. Получени са 101 отговора от респонденти от 
изследваната територия.  
 
Проучването отразява субективни мнения и няма представителен характер. Но 
то дава обща представа постигнати ли са основните задачи на МИГ, повишен ли 
е социалният капацитет и удовлетворена ли е общността. Чрез подобни анкети, 
макар и непредставителни могат да бъдат очертани някои тенденции и 
евентуално да бъдат направени препоръки за промяна на работата или 
продължаване на досегашните добри практики.  
 
Първите два въпроса целят да съберат информация относно демографските 
характеристики на респондентите относно място на живеене и пол. Както се 
вижда от представените по-долу графики 28,7 % от отговорилите живеят в гр. 
Главиница, а други 27,7 % в селата в тази община. От всички, попълнили 
анкетата, 56% са жени, а 7,9 % - отказват да се идентифицират по пол.  
 
При определяне на възрастовата група 38,6 % посочват, че са на възраст между 
46 и 60 години, а 41,6 % - между 30 и 45 години (Графика 1). Въз основа на тези 
данни може да се твърди, че проучването е обхванало най-активната част от 
населението на територията, които са и основната целева група на СВОМР. 
Повече от половината от респондентите са жители на по-голямата община 
Главиница, което напълно отговаря на демографията на района. 
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Графика 1 
 
Следващият четвърти въпрос търси да определи дали отговорилите на анкетата 
са били включени в инициативите и събитията, организирани от МИГ-а през 2021 
г. От всички респонденти само 4 % отговарят, че не са участвали в подобни 
дейности, а 1 % - не могат да определят (Графика 2). Можем да приемем, че 
останалите 95 % са били активно обхванати от начинанията на МИГ-а, насочени 
към широката общественост и тяхното мнение относно качеството и 
изпълнението им е достатъчно представително.

 
Графика 2 
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Пети въпрос е типичен многовариантен въпрос, при който респондентите могат 
да дадат различен брой отговори (Графика 3). Целта е да се изследва, кое е 
събитието, което събира най-голямо внимание и публика. Оказва се, че 
проведените информационни дни в населените места от територията са най-
често посещаваната инициатива, както отговарят 54,5 % от респондентите, а 40,6 
% определят консултацията като тематичното събитие, в което са участвали. 
Важно е да се отбележи, че повече от 60 % са участвали в обучение за 
повишаване на капацитета или лично са се срещали с представителите на МИГ. 
На тази основа можем да направим извода, че публичните дейности за  

Графика 3 
 
повишаване информираността на населението от територията на Общините 
Главиница-Ситово са достигнали до широк кръг от населението, но 
същевременно администрацията на МИГ-а е работила активно и за повишаване 
капацитета на заинтересованите от разработване и реализиране на проекто 
предложения от СВОМР.  
 
Следващият шести въпрос (Графика 4) търси да извлече информация относно 
ефекта за бенефициентите от посетените събития. По структура той е 
многовариантен и изброява възможните въздействия върху участниците според 
методическия аспект на общо-приложимите разпоредби за дейността на МИГ са 
дефинирани в Регламент (ЕС) No 1303/2013, а именно:  

• Цялостна организация на събитието;  
• Изграждане на капацитет;  
• Събитието ми помогна да се справя с проекта към Стратегията; 
• Популяризиране на Стратегията; 
• Повишаване на информираността и познанията по темите от Стратегията.  
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Респондентите могат да оценят различните характеристики на едно събитие 
чрез пет-степенна скала от „слабо“ до „отлично“. Анализът на данните показва, 
че повече от 60% на отговорилите на този въпрос поставят оценка „отлично“ на 
всички показатели с изключение на „повишаване на информираността и 
познанията по темите от Стратегията“. Важно е да се отбележи, че 
съдържанието на посетеното събитие в значителна степен е съдействало за 
„популяризиране на стратегията“ според 70 % от респондентите. От останалите 
участници в допитването 25% оценяват като много добър ефекта от посетените 
събития отново с изключение на „повишаване на информираността и познанията 
по темите от Стратегията“. Може да се заключи, че проведените информационни 
дни, обучения и консултации са постигнали целта си и са довели до повишаване  

Графика 4 
 
информираността и капацитета на бенефициентите и са ги подкрепили при 
разработване и изпълнение на техните проектни предложения.  
 
Последният седми въпрос цели да събере директно информация от 
бенефициентите относно тяхното мнение за степента, до която МИГ изпълняват 
задълженията си за осигуряване на недискриминационна и прозрачна процедура 
за подбор на проекти, обективни критерии за оценка и подбор на операции, 
навременно публикуване на покани за предложения или текуща процедура, 
прозрачност, достъпност и яснота при публикуване на информация (Графика 5). 
Респондентите имат възможност да посочат и друго свое мнение чрез избор на 
опцията „друго“. Въпросът е затворен, като предоставя възможности за отговор 
само „да“ и „не“. Става ясно, че повече от 70% от запитаните отговарят, че 
свидетелстват за прилагане на принципите за навременно публикуване на 
поканите за кандидатстване и осигуряване на прозрачност и достъпност на 
предоставената информация. Други 67 % удостоверяват, че са получили 
експертна подкрепа от администрацията на МИГ при подготовка на предложения 
за кандидатстване. Леко по-нисък е процентът на респондентите, а именно 
между 50-57 %, които свидетелстват за прилагането на принципите на 
прозрачност и недискриминация при отваряне на процедурите и обективни 
критерии за оценка на подадените заявления.  
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Графика 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

2021 г. 
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7. Основни изводи и препоръки за организацията на работата на екипа на 
МИГ и изпълнението на СВОМР 
 
През разглеждания период от 12.2020 г. до 12.2021 г. управителните органи и 
администрацията на „МИГ Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” 
продължават реализацията на Стратегията за водено от общностите местно 
развитие, стартирала с първата покана за прием на проектни предложения в 
началото на 2019 г. 
През 2021 г. са отворени 3 процедури за набиране на проекто-предложения 
според неусвоените финансови ресурси по мерките:  
Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,  
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти,   
Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  
Основната причина за ниския интензитет на отваряне на процедури за 
кандидатстване с проекто-предложения е високият процент на усвоени 
финансови средства през предходните две години. Само по мярка Мярка 4.2 има 
значителен остатъчен ресурс, планираните финанси по останалите мерки са 
разпределени за вече одобрени проекти.  
Трябва да се отбележи, че през 12.2020 г. са обявени две други процедури с 
краен срок за подаване на заявления през 01.2021 г. , а именно по:  мярка 2.1. 
„Социално-трудова и здравна интеграция“,  и мярка 1.7. „Приспособяване на 
работниците, предприятията и предприемачите към промените, въвеждане на 
социални и нетехнологични иновации в предприятията“.  
Ето защо отчитаме, че през 2021 г. са подадени 7 проекто-предложения, от 
които 6 са одобрени за изпълнение.   
 
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 напълно договорирани. Този повишен интерес се обяснява както с 
аграрния характер на региона на действие на на МИГ – общините Главиница и 
Ситово, където основните семейни доходи са предимно от селското стопанство.  
Малките земеделски стопани са наясно с високите изисквания за 
кандидатстване към ПРСР. Също на национално ниво бяха наложени сериозни 
рестрикции от страна на ДФЗ - РА към бенефициентите кандидатстващи на 
национално ниво по мярка 4.1. Ето защо местните стопани предпочитат да 
кандидатстват към МИГ с по- малки проекти, за които имат ресурси ( човешки 
капацитет и налично предварително финансиране за по-малки по мащаб 
инвестиции).  
Както и през предния период на мониторинг 2018-2020 г. втора по заявен 
интерес и обем на инвестиции 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. Не случайно последният входиран 
проект „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – 
гр.Главиница, общ.Главиница,  обл.Силистра, в УПИ I – 434, кв.47, гр. 
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Главиница,  обл.Силистра“ е по мярка 7.2 за усвояване на допълнителното 
финансиране, в размер на 195 000 лв., прехвърлено  от мярка 4.1.2 „Подкрепа 
за инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за малки 
стопанства“.  
 
В рамките на наблюдавания период не са постъпили проектни предложения по 
мярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 
поради което се наложи удължаване на периода за кандидатстване до 02.2022 
г..  
 
Поради забавеният процес на договориране на проектите, голям процент от тях 
са все още в процес на изпълнение, което не дава възможност за отчитане на 
ефективността на реализираните интервенции по СВОМР.  
Ето защо за ефекта от работата на МИГ-а би могло да се прецени по мнението 
на заинтересованите страни, декларирано в допитването, осъществено в 
периода 11.2021 г.-12.2021 г. Въз основа на представените данни може да се 
твърди, че МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа” има пълна 
подкрепа от жителите на територията. Положителният ефект от работата на 
МИГ-а е очевиден, като нейната ефективност се разпознава от респондентите в: 

• Достъпността на МИГ-а до хората.  
Не случайно 70 % от всички респонденти отчитат, че МИГът  навременно е 
публикувал поканите за кандидатстване и е осигурил прозрачност и достъпност 
на предоставената информация. Публикуваните информационни материали и 
срещите за повишаване на капацитета също допринасят да достъпността на 
информацията , вкл. и при разясняване на трудната и неразбираема 
терминология за хората;  
• Добре организирани и съдържателни срещи/ обучения, които са 

надградили капацитета на кандидатите и на изпълнителите на проекти.  
От публикуваната информация на уеб страницата на МИГ „Главиница - Ситово 
Крайдунавска Добруджа” може да се заключи, че ако в началото семинарите са 
били повече информативни, то през 2021 постепенно се надгражда с включване 
на обучения по конкретни теми относно управлението и изпълнението на 
проекти за публични и частни бенефициенти с използване на платформата 
ИСУН. През 2021 са организирани и няколко обучения на тема „Често срещани 
грешки при работа с ИСУН“ за повишаване на капацитета на повече от 20 
участници, потенциални и настоящи бенефициенти на СВОМР.  

• Висок професионализъм на администрацията на МИГ.  
В анкетното допитване 67 % от респондентите твърдят, че са получили експертна 
подкрепа от администрацията на МИГ при подготовка на предложения за 
кандидатстване. За високото ниво на професионално консултиране от екипа 
говори и високият брой подадени проекти, както и стриктното спазване на 
срокове и изпълнение на отговорностите при реализиране на процедурите за 
оценка.  
 
Създадено е напълно обосновано доверие на местната общност към МИГ-а е 
изводът, който се налага след направената оценка на работата на екипа и 
управителните органи на Сдружението. Екипът на Сдружението добре познава   
демографските специфики на територията, икономическите характеристики на 
съществуващия бизнес, вкл. семейните ферми в местното аграрно 
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производство, както и административния и проектен капацитет на местните 
власти. Ето защо действията на МИГ-а са бързи и адекватни. Този извод се 
доказва от професионалната и навременна реакция на екипа за промяна на 
Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР при кандидатстване за 
допълнително финансиране към УО на ПРСР 2014-2020 г.. Процедурата е 
организирана експертно и юридически акуратно и в резултат ще бъдат 
допълнително усвоени 799 000 лв. за финансиране на проекти към мярка 7.2 и 
до 114 000 лв. за дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране 
на стратегии за ВОМР“. В същото време МИГ „Главиница - Ситово Крайдунавска 
Добруджа” демонстрира гъвкавост и прозрачност при избора на приоритетни 
операции за постигане на целите на 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. 
 
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“. 
 
Съществуващи проблеми и рискове 
 
На този етап не може да се прецени напълно до каква степен интервенциите по 
СВОМР и в частност одобрените проекти са ефективни и какви са потенциалните 
ползи за целевите групи. Постигнатите индикатори до голяма степен дават 
основание да се предположи, че СВОМР ще постигне поставените цели на около 
80 %, а в дългосрочен план ефектът ще стане видим след 3 до 5 години.  
Докладът за периода 2018-2020 г. констатира рискове, затрудняващи работата, 
които и по настоящем остават непроменени, като например:  

• Липса на достатъчно права по отношение на прилагането на процедурите 
и вземане на решение за избор на проекти  

• Прекалено много бюрократична документация, не само за екипа на МИГ, 
но и за бенефициентите на СВОМР.  

• Липса 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, което забавя преводите 
на плащанията и поставя въпроса за намиране на алтернативни източници 
на финансиране, като например заем от Общините и/или кредитно 
финансиране от банки.  

• Проблем, който до известна степен подкопава доверието в МИГ е 
забавянето на подписване на договорите с вече одобрените проекто 
предложения. Поради тромавите процедури бенефициентите отправят 
критики към МИГ, независимо от положените усилия и регулярната 
кореспонденция с УО. Макар причината да е извън възможностите и 
правомощията на МИГ-а, бенефициентите отчитат това забавяне като 
недостатък на МИГ-а. 

 
 


