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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 

за дейността на СНЦ ”Местна инициативна група- Исперих” за периода 

януари 2016 – декември 2016. 

     

Отчетът за дейността на организацията обхваща периода януари – декември 2016г. 

във връзка с прилагане на Подхода ЛИДЕР, който за новия програмен период се нарича 

Водено от общностите местно развитие.  В рамките на отчетния период МИГ Исперих: 

- приключи успешно изпълнението на проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и 

неоценено богатство”, финансиран от фондация „ЕкоОбщност” София по програма 

„Съгради промяна” с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот” 

- приключи успешно изпълнението на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни 

дейности" от ПРСР 2014-2020г., целта на който бе да се изготви Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие за новия програмен период ; 

- подписа Споразумение за изпълнение на многофондова Стратегия с Управляващите 

органи на ПРСР, ОП Рразвитие на човешките ресурси и ОП Икономика и 

конкурентоспособност за периода 2014 -2020г. 

 

Отчетният доклад представя постиженията, резултатите и изпълнението на дейността за 

постигане на основните цели на сдружението, а именно да: 

- подпомага и допринася за устойчивото развитие на територията на община Исперих; 

- съдейства за установяване на ефективни публично-частни, групови и обществени 

партньорства на местно ниво;  

- създава нови възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите на местното 

население чрез оползотворяване на всички местни ресурси, включително природната среда, 

защитените територии и богатото културно наследство. 

- подпомага развитието на територията  като подкрепя местните общности и техните 

инициативи за: разнообразяване на икономическите дейности, подобряване 

конкурентоспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната 

среда и развитие на по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на 

местното население; 

- развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на 

селските райони “отдолу-нагоре”, включително чрез подхода ЛИДЕР на Европейския 

селскостопански фонд за развитие на селските райони. 

 

І. Изпълнение на проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство”. 

Проектът се изпълни в партньорство с асоциация „Зелена Сърница” в периода 11.12.2015г. - 

15.07.2016г. и имаше за цел: 

- Да се изгради местен капацитет чрез създаване на РЕСУРСЕН ЕКО център и се 

активира местната общност за решаване на проблеми, свързани с устойчивото управление 

на природните ресурси, управление на отпадъците и опзване здравето и елементите на 

околната среда. 

- Да се демонстрират компостиращи системи за използването им в рамките на малко 

населено място, отдаличено от регионално депо за ТБО, в селскостопанския двор или в 

малката животинска ферма. 

Ръководител на проекта бе Гинка Маринова. Основните дейности включваха: организиране 

и провеждане на два обучителни семинара за нисковъглеродни практики, консултации и 

демонстрационни практики за оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез 

активирано компостиране; сформирана бе неформална мрежа от представители на местната 

общност:  РЕСУРСЕН ЕКО център. Повече от 150 участници се включиха в дейностите по 

проекта. В рамките на проекта бяха изработени и доставени два броя три-секционни 
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системи за компостиране, които бяха монтирани на предоставен от ПГСС „Хан Аспарух” 

гр. Исперих терен. Издадени и разпространени сред местната общност бяха 170 брошури – 

наръчник за компостиране с активирани практики и 110  листовки за популяризиране на 

проекта. Общата стойност на проекта бе 5416 лв, от които: 4475 лв. финансиране от 

Фондация ЕкоОбщност, 940 лв. собствено участие, включващо 470 лв. остойностен 

нефинансов принос.  

 

II. Изпълнение на проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от 

ПРСР 2014 -2020г. 

Основната цел на проекта бе изграждане на местен капацитет за устойчиво развитие на 

територията чрез прилагане на Подхода ЛИДЕР. Развитие и оползотворяване на социално-

икономическия потенциал на територията, разработване и прилагане на многофондова 

стратегия на МИГ Исперих през новия програмен период. Изпълнението на проекта 

стартира през м. декември 2015г и приключи на 31 май 2016г. Ръководител на проекта бе 

Даниел Димитров – председател на сдружението. Привлечени бяха външни експерти за 

разработване на новата стратегия: Йордан Великов и Галина Карамочева. Основните 

дейности на проекта бяха извършени, съгласно одобрен от Управляващият орган на ПРСР 

бюджет и включваха: информационна кампания и публични събития за популяризиране на 

подхода ЛИДЕР, който в новия програмен период се нарича „Водено от общностите местно 

развитие“; проучване и анализ на територията; подготовка и обществено обсъждане на 

многофондова стратегията на МИГ Исперих. 

  

- Дейности за популяризиране, промоция, информиране и публичност при 

разработване на стратегията; 

Работата по създаване на стратегията бе широко популяризирана, като се постигна 

активизиране на гражданското участие и включване на заинтересдованите страни  във 

всички инициативи. Проведени бяха 7 информационни дни в 12 населени места и 3 

информационни семинара. Участие взеха 235 представители на местния бизнес, земеделски 

производители, местната власт, нестопански сектор, уязвими групи. Бяха разяснени  етапите 

на разработване на стратегията за местно развитие и как ще се осъществи включването на 

общността в нейното разработване, обсъждане и приемане. Представени бяха 

възможностите за разработване на многофондова стратегия с включване на мерки от други 

програми - ОПРЧР и ОПИК.   

Членовете на МИГ Исперих, освен в обученията, участваха активно и 

информационните конференции, водени от външните експерти по проекта.  В рамките на 

първата конференция бе направен обзор на изпълнението на Стратегията от МИГ Исперих 

от предходния програмен период и представени Националните цели на подхода ВОМР и 

Специфичните цели на Програмата за развитие на селските райони в България през новия 

програмен период, ОП Иновации и конкурентоспособност и ОП Развитие на човешките 

ресурси. На втората конференция бе представена за обсъждане разработената многофондова 

стратегия за ВОМР на МИГ Исперих. Презентирани бяха целите и приоритетите на 

стратегията и мерките в обхвата на ПРСР (2014-2020), ОПРЧР, ОПИК и със специфичната 

за територията мярка. 

За популяризиране подготовката на стратегията и активизиране на местното участие  

бяха разработени и разпространени в населените места на общината: 60 плаката; 500 

листовки; 400 дипляни, 500 бюлетина (вестника). Информационните материали бяха 

раздавани по време на организираните събития по проекта. 

 

Като част от екипа на проекта Ростислав Енчев бе ангажиран да поддържа електронната 

страница на МИГ Исперих. Информацията на сайта беше актуализирана с  публикуването 

на  графици и покани за събития, снимков материал,  документи от заседания на ОС и УС.  
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За популяризиране и информирание на населението за дейностите по проекта са сключени 

два договора с местни медии:  и  Кооперация “Екип 7” гр. Рразград.  

   Изработен беше рекламен клип и излъчени два репортажа по радио Шумен с г-н Даниел 

Димитров – председател на УС на МИГ-Исперих и координатор по проекта и Емилия 

Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих.  

    Във вестник „Екип 7“ ежемесечно се публикуваше информация за хода на проекта, 

резултати от дейността на МИГ Исперих, покани, обяви, съобщения и др.  

- Анализ и проучване на територията и осигуряване на информация; 

Изпълнени бяха две проучвания и анализ  на територията на МИГ Исперих, необходими за 

разработване на стратегията.  

„Форум за развитие на предприемачеството” гр. София извърши социално - 

икономически анализ на територията и анализ на заинтересованите страни за целите на 

разработване на Стратегия за ВОМР на територията на МИГ Исперих. Анализирани бяха: 

Основните тенденции в социално-икономическото развитие на територията в периода 2010-

2015 г.; Силните и слабите страни, възможностите и заплахите; 

Проблемите, потребностите и потенциала за развитие на територията; Основните групи 

заинтересовани страни и техните характеристики и др.   

Анализът на територията изследва вторични и първични източници на информация, 

включително:  общински и регионални програми, данни от предишни проучвания и анализи 

на територията, проведени бяха множество срещи и интервюта. Събрана и анализирана бе 

базова статистическа информация за малките и средни предприятия на територията на МИГ 

(предприятия с заетост от 10 до 249 души) и бяха анализирани тенденциите в 

икономическото развитие на неземеделския сектор на територията на МИГ, с оглед 

разработване на многофондова стратегия за ВОМР. 

"АТМ - КОНСУЛТАНТС" ЕООД гр. София извърши проучване и анализ на 

територията на МИГ Исперих, като изследва потенциала за развитие на първично 

производство и преработка на нетрадиционни за региона земеделски продукти като плодове 

и зеленчуци, а също така гъби, охлюви, лечебни и ароматни растения, водорасли, други; 

Направен бе също и анализ на възможностите за подобряване на ресурсоемкостта, 

енергийната ефективност, оползотворяването на отпадъци съгласно принципите на 

кръговата икономика; Бяха представени препоръки за разработване на Стратегията на МИГ 

Исперих.  

- Създаване на местен капацитет за прилагане на стратегия за ВОМР; 

Проведени бяха две обучения на екипа и партньорите. Темата на първото обучение бе „Как 

да разработим успешна Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Изисквания и 

условия за многофондово финансиране“. Представени бяха: законодателните изисквания, 

допустимите цели, дейности и възможности за многофондово финансиране, както и  

ползите и рисковете на многофондовото финансиране.  Темата на второто обучение бе 

„Определяне на цели и разработване на мерки на стратегията за местно развитие“. 

Участниците бяха запознати с основните изисквания за обхват и качество на стратегия за 

ВОМР, включително: анализ на средата, SWOT анализ и определяне на общи и специфични 

цели, основни изисквания към мерките на стратегия за ВОМР и методи за насочване на 

мерките към поставените цели на Стратегията и иновативни подходи при планиране на 

мерките. В обученията участваха 20 представители на екипа на МИГИсперих и 

управителния съвет.   

Четиридесет представители на местната общност от различни сектори участваха в две 

обучения за местни лидери на тема: „Ефективно включване на местната общност в 

разработване на стратегия по Подхода ЛИДЕР – Водено от общностите местно развитие.“ и     

„Планиране на мерки в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ 

Исперих“. Участниците бяха запознати с етапите за разработване на стратегия за ВОМР, 

анализ на средата, SWOT анализ, определяне на общи и специфични цели, мерерките в 
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обхвата на ПРСР за частни и публични бенефициенти и как да се планиратна специфични за 

територията мерки, бюджет, минимален и максимален размер на помоща.  

- Подготовка на многофондова стратегия, консултации и обществено обсъждане; 

 Проведени бяха 4 работни срещи за подготовка на стратегията и 4 информационни събития 

за обсъждане на целите, мерките ибюджета на стратегията със заинтересоване страни – 

местна власт, бизнес, нестопански сектор, доставчици на социални услуги, граждани. 

Участие взеха 133 представители на заинтересованите страни. Консултациите се водиха от 

експерта Йордан Великов. Обсъдени бяха обсъдени мерките от ПРСР, ОПИК, ОПРЧР 

включени в стратегията и мярка 21 (извън Регламент 1305/ 2013 и извън ПРСР 2014-2020). 

С участниците бяха консултирани допустими кандидати, минимален и максимален  размер 

на общодопустими разходи по проекти, бюджет по отделните мерки. Предложенията, които 

са дадени от участниците на срещите бяха обобщени и част от тях включени в стратегията.   

В рамките на проекта бяха проведени и 5 срещи със 100 участници общо за обществено 

обсъждане на разработената стратегия за ВОМР. Участие взеха представители на трите 

заитересовани страни – местна власт, бизнес и нестопански сектор. В срещите се включиха 

също членове на МИГ Исперих, активни граждани,  представители на уязвими групи от 

територията. По време на обществените обсъждания бяха представени основните и 

специфични цели на стратегията, приоритетите за развитие на територията и 

идентифицираните потребности, идентифицираните групи заинтересовани страни, мерките 

включени в стратегията. Постъпилите предложения за допълване на стратегията бяха 

обсъдени и част от тях приети.  

Разработената стратегия на МИГ Исперих включва следните мерки, даващи 

възможност на публични и частни бенефициенти да кандидатстват с проекти към нея:  

1.3 „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства“; 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“; 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопанска продукция“; 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; 7.4 

„Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги 

за селското население, включително развлечения и култура, свързана с тях 

инфраструктура“, „Развитие на предприемачеството“, „Социално-икономическа интеграция 

на маргинализирани общности“, „Капацитет за растеж на МСП“ и 21 „Исперих – отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа“. 

 

Одобреният бюджет по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ е в размер на 

48 795,75 лв., реално извършените разходи по проекта са в размер на 47 894,74 лв., а 

възстановените са 47 506,67 лв. 

 

III. Страт на изпълнението на Стратегията за ВОМР  

Споразумението за изпълнение на Стратегията на МИГ Исперих с №РД 50-186 е подписано 

в края на месец ноември 2016г. Екипът на МИГ Исперих, който ще изпълнява 

многофондовата стратегия е същият, който работи през изминалия програмен период.    

Екипът на МИГ Исперих започна работа още при по В периода 29.11.2016г.– 30.11.2016г. 

екипът на МИГ-Исперих започна да работи по разработване на необходими документи 

свързани с кандидатстването по мерките от СВМОР. Представени в УО на ПРСР бяха 

бюджет за 2016г и Бюджет за 2017г. Към момента няма информация за одобрението им. 

края на месец декември 2016г проведохме конференция на тема 

  

IV. Организационни въпроси 

През отчетния период са проведени 2 заседания на върховния орган на МИГ Исперих: 

годишно отчетно събрание и общо събрание на сдружението за приемане на стратегията. 

Извършена бе и промяна в състава на организацията и от 25 члена сдружението достигна 31 

члена - юридически и физически лица.   
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На заседание на Общото събрание проведено на 17.05.2016г. бе взето решение за приемане и 

одобрение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на община 

Исперих, по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 

2014-2020 г.  

Управителния съвет се състои от 10 члена, от който 9 са с право на глас. УС на МИГ 

Исперих  заседава 5 пъти през годината. На заседанията бяха обсъдени и приети различни 

документи и решения  във връзка с подготовката на новата многофондова Стратегия. 

На свое заседание Общинския съвет на Община Исперих подкрепи подготовката на 

стратегията и съгласно изискване на Наредба 22/15.12.2015г взе решение на МИГ Исперих 

да бъде осигурено финансиране в размер на 35000 лв.  

През м. Май 2016г. бе удължен срока на предоставената кредитна линия за МИГ Исперих от 

Райфайзен банк, благодарение на което бяха изпълнени дейностите по мярка 19.1 "Помощ 

за подготвителни дейности" от ПРСР 2014 -2020г. за подготовка на новата стратегия.  

През м. декември 2016г, поради това, че не бяха възстановени разходите по проекта за 

подготовка на стратегията, бе предоставен безлихвен заем от община Исперих в размер на 

5000,00 лв. за стартиране на дейността на МИГ, тъй като екъпът започна работа преди 

подписване на споразумението с Управляващите органи. В рамките на договорения срок 

заемът е възстановен. 

 

V. Проблеми и предизвикателства във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР 

през новия програмен период.  

През отчетния период, като организация, прилагаща за първи път стратегия с многофондово 

финансиране, МИГ Исперих бе изправена пред неясноти и проблеми. Те произтичат от 

липсата на хармонизация между изискванията за прилагане на Стратегиитеи за ВОМР и 

противоречия в  наредбите на МЗХ, Закона за управление на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове и Постановления 161 и 162 на Министерски съвет.   

С цел преодоляване на разминаванията и повече яснота при началните стъпки от прилагане 

на многофондова стратегия, екипът на МИГ участва в среща с УО на ПРСР през м. 

декември 2016г. в Разлог.  

Председателят на УС активно участва в комуникацията с управителното тяло на 

Националната Лидер мрежа за преодоляване на несъответствия и ясноти в нормативната 

документация. 

 

Заключение 

Какво предстои и какво трябва да изпълним за успешно стартиране и прилагане на 

новата многофондова Стратегия?  

Към момента основното предизвикателство пред екипа и организацията е приемът на 

проектите да стане изцяло в системата на ИСУН. Това ще доведе до забавяне и закъснение 

за обявяване на покани за кандидатстване по мерките от стратегията. В същото време има 

определен риск от налагане на санкции на МИГ по отношение на изпълнение на 

индикаторите към края на 2018 г. 

Уважаеми членове на МИГ Исперих, предстоящите промени в нормативната уредба 

за подхода Водено от общностите местно развитие вероятно ще забавят планираното 

стартиране на мерките от стратегията. Разчитаме на пълна подкрепа от членовете на 

организацията и активно участие в предстоящите обучения, информационни събития и 

срещи, свързани с прилагане на многофондовата стратегия на МИГ ИСПЕРИХ.  

 

 

Местна инициативна група – Исперих 

      Председател на УС  


