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Резюме 

В края на 2014 г. е приключила оценката, разглеждането от РА и договарянето на 

бюджета на МИГ по мярка 41 на ПРСР. За целия период са постъпили 73 проекта, от 

които са одобрени от МИГ 65. Одобрените от РА проекти на МИГ Исперих са 63, а 

сключените договори 61, поради оттегляне на два от проектите от кандидатите. В 

сравнение с останалите МИГ от първия прием на стратегии, в МИГ Исперих са 

подадени 14% повече проекти и са одобрени 25% повече. 

В края на 2014 г. е договорен 89% от бюджета на МИГ Исперих по М41. Размерът на 

субсидията по сключените договори е 2 798,4 хил. лв., а бюджетът, който не е 

договорен, възлиза на 343,6 хил. лв. Около 60% от недоговорения бюджет на МИГ се 

дължи на отхвърлянето от РА на сравнително голям проект по мярка 322. По 

останалите мерки, по които бюджетът не е договорен, основната причина е недостигът 

на кандидати (М7.1, М311, М111). 

Към края на 2014 г. е приключило изпълнението на 30 договора, от които 25 са 

разплатени. Окончателните плащания са в размер на 827,6 хил. лв. или 30% от 

договорения бюджет. В процес на изпълнение са 31 договора, на които се пада около 

67% от договорената субсидия.  

По мерки М321 и М322 има 4 проекта на обща стойност 840,61 хил. лв. или 30% от 

договорената субсидия по Стратегията, които включват предимно строителни 

дейности и доставки, по които към края на 2014 г. не са приключили обществените 

поръчки. Причините в забавянето на изпълнението са в недостатъчния 

административен капацитет на община Исперих, която е бенефициент по тези проекти, 

свързана с текучество на експертите, отговорни за управление на проекти, 

съфинансирани с европейски средства. Това създава съществен риск за навременното 

завършване на тези проекти в рамките на определените крайни срокове за разплащане 

по ПРСР 2007-2013 г. не са приключили обществените поръчки. Причините за 

забавянето на изпълнението са в недостатъчния административен капацитет на община 

Исперих, която е бенефициент по тези проекти. Това създава съществен риск за 

навременното завършване на проектите, в рамките на определените крайни срокове за 

разплащане по ПРСР 2007-2014 г., а предвид техният голям бюджет, застрашава 

общите резултати от изпълнението на Стратегията на МИГ Исперих. 

МИГ Исперих е провела масирана информационна кампания за възможностите за 

кандидатстване с проекти към Стратегията, която е достигнала до всички потенциални 

кандидати. Бенефициентите са получавали експертна консултантска подкрепа с високо 

качество, както на етапа на кандидатстване, така и по време на изпълнение на 

проектите. МИГ е съдействала и за изграждането на допълнителен консултантски 

капацитет за разработване на проекти на територията на общината.  
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Според бенефициентите, критериите за избор и допустимост са добре описани в 

публикуваните документи на Стратегията; процедурата по избор на проекти е 

справедлива и прозрачна. Принос за повишаване на ефективността на подбора на 

проекти има привличането на външни оценители и организирането на специално 

обучение за тях. 

Значителна част от бенефициентите считат, че процедурите за кандидатстване са 

сложни и бюрократични и смятат, че без подкрепата на екипа на МИГ не биха могли да 

се справят с тяхното спазване, като това важи особено за малките проекти 

(непропорционална отчетност по договорите, включващи меки мерки по М7.1 и по 

М431-1.). 

Значим проблем при проектите, особено при тези подадени през 2012 г., е 

изключително дългия срок за сключване на договор, поради бавната обработка на 

договорите от РА. Проблемът със забавянето на договарянето на проектите в РА 

намалява през 2014 г., намалява и срокът за одобрение на проекти в МИГ (около 1 

месец).  

Друг важен проблем е навременно осигуряване на външно финансиране. Добра 

практика за справяне с проблема е отпускането на средства под формата на безлихвени 

кредити от общината. 

Друга добра практика е подпомагането на бенефициенти, които имат проблеми с 

доставчици. 

Според данните от създадената от консултантите база данни на подкрепените проекти, 

от страна на МИГ няма административни пречки, които да спират кандидатстването и 

разплащането на проектите; спазват се сроковете за оценка и договаряне на проектите.  

Работата на екипа на МИГ е оценена като високо професионална, експедитивна и 

съпричастна към проблемите на бенефициентите, което има съществен принос за 

повишаване на ефективността на процеса за набиране, оценка и договаряне на 

проектите. 

Дейностите за изграждане на капацитет и оживление на територия се планират на 

годишна база и се финансират в рамките на М431-1 на ПРСР. Тези дейности включват 

няколко основни групи обучения, проучвания и информационни събития. 

За периода на оценката са проведени 17 обучения, а общо от началото на изпълнение 

на Стратегията те са 28. Около половината от обученията (9), организирани през 2013-

2014г., са ориентирани към местни лидери, активни граждани и потенциални 

кандидати по мерките на Стратегията, които целят придобиване на умения и постигане 

на обществена активност за развитието на територията. 

Специална целева група в рамките на втората група обучения са младежи от различни 

възрастови групи от територията на МИГ, което е в пълно съответствие с 

хоризонталните приоритети на МИГ.  
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Екипът на МИГ е организирал и 4 обучения за бенефициенти за изпълнение и отчитане 

на проекти.  

За периода на оценката са проведени и 4 специализирани обучения на екипа и УС на 

МИГ, две от които учебни пътувания - за обмяна на опит с МИГ в Австрия (2013 г.) и 

Италия (2014 г.). Те допринасят за повишаване на знанията за същността и прилагането 

на подхода ЛИДЕР и за установяване на контакти с МИГ в други страни-членки на ЕС. 

Те имат принос за повишаване на информираността за успешни проекти и практики в 

другите страни, и за анализ за тяхната приложимост на територията на МИГ. 

Принос за развитието на капацитета на екипа на МИГ има и участието в обучения, 

семинари и срещи, организирани от Европейската и от Националната селска мрежа 

(НСМ). В рамките на НСМ през отчетния период са организирани обучения за 

мониторинг на подкрепените проекти и за отчитане на проекти и дейности по мярка 

431 от ПРСР.  

За периода 2013-2014 г. са проведени 5 териториални, икономически, социални 

анализи и проучвания, а общо от началото на прилагането на Стратегията те са 9. 

Освен това, през периода са проведени 3 проучвания за разработване на методологии и 

за оценка, а общо от началото на прилагането те са 5.  

Много положителна практика е, че част от проучванията са насочени към ориентиране 

на земеделските стопанства и бизнеса към ресурсна и енергийна ефективност, и 

опазване на околната среда.  

Друга част от проучванията са насочени към идентифициране на проблемите на 

уязвими групи в общността (жени, безработни, младежи) за целите на по-доброто 

насочване на дейностите за оживление на територията и за установяване на преки 

контакти с целевите групи, и създаване на бази данни.  

Добра практика е проучванията да се комбинират с провеждане на обучения и 

семинари, в които да се представят добри практики .  

Общо за периода на изпълнение на Стратегията са проведени 55 информационни 

събития, от които 25 за периода 2013-2014г. Броят на участниците в информационните 

събития е около 2 700, от които 1 925 за периода 2013-2014г., което показва значително 

преизпълнение на индикатора за Брой информационни дейности за оживяване на 

територията, проведени от МИГ към края на 2014г. (планирани 36, а реализирани 55).  

Методите за предоставяне на информация на целевите групи се разнообразяват през 

последните години и допринасят за осезаемото повишаване на информираността на 

жителите на общността. Предприетата масирана радио кампания и публикациите в 

пресата имат съществен принос за популяризиране на дейността на МИГ Исперих и за 

повишаване на нейната разпознаваемост.  

За успешното изпълнение на Стратегията, съществен принос има и ефективната работа 

на Управителния съвет на МИГ Исперих. 
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Основен проблем при изпълнението на дейностите за изграждане на капацитет и 

оживление на територията е забавеното възстановяване на разходите от РА. Сериозен 

проблем е и намаляващият финансов ресурс след 2013г., което води до забавяне на 

плащанията за трудови възнаграждения на екипа на МИГ и застрашава устойчивостта 

на резултатите. Частично решение на проблемите са отпусканите краткосрочни 

безлихвени заеми от Община Исперих, които обаче не са достатъчни за гладко 

осъществяване на планираните дейности. През 2014г. е намерено по-устойчиво 

решение на проблема, тъй като МИГ е получила банков кредит, гарантиран лично от 

членовете на УС.  

Повечето от индикаторите за продукт и резултат, определени в Стратегията на МИГ за 

М431-1 са преизпълнени Резултатите от дейностите за изграждане на капацитет на 

екипа на МИГ се очаква да бъдат устойчиви, доколкото партньорите и УС разглеждат 

като приоритет предотвратяване на текучеството в екипа на  МИГ.  
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1. Въведение  

Тази оценка прави преглед на изпълнението на Стратегията за местно развитие на 

Местна инициативна група (МИГ) Исперих за периода 2013-2014 г.  

МИГ Исперих е регистрирана като сдружение с нестопанска цел, за осъществяване на 

дейност в обществена полза, а нейни членове са 31 организации и лица, представители 

на бизнеса – земеделски производители и търговски дружества, местната власт в 

лицето на Община Исперих, неправителствени организации в областта на културата, 

спорта, опазването на околната среда, както и представители на уязвими групи и 

активни граждани.  

МИГ Исперих се ръководи от Управителен съвет (УС), който има 9 членове. 

Оперативното управление се осъществява от екипа на МИГ, който се състои от 4 

експерта и се ръководи от изпълнителен директор.  

Основните етапи на развитие на МИГ Исперих и на прилагане на Стратегията за 

местно развитие са представени в Таблица 1. 

Таблица 1  Основни етапи в развитието на МИГ Исперих 

Месец /година  Етап 

Април 2008 г. Формиране на инициативна група за създаване на МИГ Исперих 

19.06.2008 г. Подаване на заявление за финансово подпомагане за изграждане на 

капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР (М341-2) 

Юни 2009 г. Подписване на Договор за финансово подпомагане за изграждане на 

капацитет за прилагане на подхода ЛИДЕР (М341-2) 

15.01.2010г. Регистрация на МИГ Исперих  

30.06.2010 г. Подаване на заявление за финансово подпомагане за изпълнение на 

Стратегията на местно развитие 

13.10. 2011 г. Подписване на договор за финансово подпомагане за изпълнение на 

Стратегията на местно развитие (М41 и М431-1) 

Март 2012 г. Първи прием на проекти по Стратегията на местно развитие 

Май 2012 г. Подаване на първите одобрени от МИГ проекти за разглеждане в РА 

Юли 2013 г. Подписване на първите договори с бенефициенти по Стратегията за местно 

развитие 

Август 2013 г. Подаване в РА на първите заявки за плащане на бенефициенти 

 

МИГ изпълнява Стратегия за местно развитие, която цели подобряване на 

икономическото благосъстояние и качеството на живот на жителите на територията на 

МИГ Исперих чрез изграждане на партньорства за развитие, опазване и 
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оползотворяване на местния социален потенциал, природното и историческо 

наследство.  

Одобреният бюджет за публични разходи за проекти към Стратегията са 3 142 хил. лв. 

(М41 на ПРСР), а за управление и оживление на територията е 720,71 хил. лв. (М431-1 

на ПРСР). 

Стратегията има два приоритета. Първият приоритет е развитие на устойчив бизнес 

чрез стимулиране развитието на конкурентноспособно земеделие, основано на 

устойчиво използване на местните ресурси и насърчаване на хоризонталните връзки 

между производителите, и разнообразяване на икономическите дейности на 

територията чрез развитие на продукти и услуги, оползотворяващи ресурсите на 

територията и подобряващи достъпа до услуги на местното население. Към този 

приоритет са насочени 44% от публичните разходи на Стратегията.  

Вторият приоритет е развитие на динамична жизнена и социална среда чрез укрепване 

на връзките в общността, насърчаване на местната идентичност, изграждане на между-

секторни партньорства, необходими за развитие на устойчив бизнес и инвестиции за 

подобряване на качеството на живот на територията. Към този приоритет са насочени 

56% от публичните разходи за стратегията.  

Стратегията има и следните хоризонтални приоритети: 

 Насърчаване на развитието на младежите и тяхното включване в живота на 

общността; 

 Съхраняване и използване на местното природно и културно наследство чрез 

създаване на условия за развитие на устойчив туризъм; 

 Насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри практики чрез развитие на 

вътрешно териториалното и транстериториалното сътрудничество с други 

селски територии. 

 

2. Цели и методология на оценката  

Основната цел на оценката е да направи преглед в напредъка на изпълнението на 

дейностите по Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих, като са поставени 

следните специфични цели:  

 Да оцени напредъка в договарянето и разплащането на средствата по мярка 41 

на Стратегията за местно развитие; 

 Да оцени ефективността на дейностите по набиране и оценка на проекти; 

 Да оцени ефикасността на дейностите за оживление на територията и създаване 

на капацитет. 
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Първични източници на информация 

 Дълбочинни персонални интервюта с екипа и Управителния съвет на МИГ 

Исперих; 

 Полу-стандартизирани персонални интервюта с бенефициенти на МИГ 

Исперих; 

 Интервюта с други ключови субекти на местно ниво; 

 Посещения на място на проекти, подпомогнати по Стратегията. 

Вторични източници на информация 

 Данни от мониторинговата система; 

 Преглед на шестмесечни и годишни доклади на МИГ; 

 Отчети за извършени дейности на МИГ – обучения;  

 Доклади от проведени проучвания на МИГ Исперих. 

 

На основата на Техническото задание са формулирани 3 въпроса за оценка:  

Въпрос за оценка 1: Какъв е напредъкът в договарянето и разплащането на проекти по 

Стратегията на МИГ Исперих (М41)? 

Въпрос за оценка 2: Доколко ефективен е процесът на набиране на проекти, оценка на 

проекти и договаряне? 

Въпрос за оценка 3: Доколко ефективни са дейностите за създаване на капацитет на 

местно ниво за изпълнение на инициативи за местно развитие по подхода ЛИДЕР? 

Подвъпросите за оценка, критериите за оценка, индикаторите и източниците на 

информация за отговор на всеки един от въпросите за оценка е даден в Приложение 1.  
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3. Отговори на въпросите за оценка  

3.1 Напредък в договарянето и разплащането на бюджета на Стратегията за 

местно развитие по М41 

Въпрос за оценка 1: Какъв е напредъкът в договарянето и разплащането на проекти по 

Стратегията на МИГ Исперих (М41) 

 

Към края на 2014 г. е приключил приемът на проекти и сключването на договори по 

Стратегията на МИГ Исперих.  

През 2012 г. и 2013 г. са провеждани по два приема на проекти по всяка мярка, а през 

2014 г. - един по част от мерките, по които има неусвоен свободен бюджет.  

През 2014 г. не е проведен втори прием за набиране на проекти, тъй като нормативно 

определеният краен срок за представяне в РА на одобрени проекти е краят на м. март 

2014 г. Този срок е удължен в началото на м. август 2014 г., с промяна на Наредба 23 

от 18.12.2009 г., до края на м септември 2014 г. МИГ Исперих не е обявила нов прием 

на проекти през м. август 2014 г., тъй като срокът за информиране на потенциалните 

бенефициенти и за набиране на проекти е недостатъчен и не съответства на приетите 

процедури, изискващи най-малкото 60 дни за набиране на проекти. 

Общо за периода на прилагане на Стратегията на МИГ Исперих са подадени 73 

проекта, от които 40 през оценявания период (2013-2014 г.). Одобрените от МИГ 

проекти са 65. Общата стойност на субсидията по одобрените проекти е 3 410,6 хил. 

лв. или 109% от определения бюджет по М41. 

Фигура 1 Брой подадени, одобрени от МИГ и РА проекти и сключени договори – МИГ 

Исперих и средно МИГ в България и МИГ о Първи прием за проекти (към 4.11.2014) 
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Брой сключени договори 
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Брой подадени проекти 

МИГ Исперих Средно МИГ от 1-ви прием Средно МИГ в България

 
Забележка: сключването на договори не е приключило към 4.11.2014 г. и 

затова, броят на договорите в другите МИГ е вероятно да нарасне.  
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В МИГ Исперих, броят на постъпилите и одобрените проекти е значително по-висок, 

отколкото средното на една МИГ в България (Фигура 1). В сравнение с МИГ от първия 

прием на стратегии, които имат същия период на изпълнение, в МИГ Исперих са 

подадени 14% повече проекти и са одобрени 25% повече (Виж също Таблици 19-21 на 

Приложение 2).  

МИГ Исперих е представил за разглеждане в РА 65 проекта, от които са одобрени 63. 

Един проект е оттеглен от кандидата, а един не е одобрен от РА. Отхвърлен е проект на 

Община Исперих, поради липса на доказателства за собствеността на терена. 

От одобрените от РА 63 проекта, 2 кандидата не са подписали договори. В единия 

случай причината е в голямото забавяне в одобряването на проекта - проектът е 

одобрен от РА 17 месеца след като е подаден в МИГ; в другия случай освен забавянето 

е имало и голямо съкращаване на разходите от РА, което не е позволявало на 

кандидата да изпълни качествено представения проект за обучение. 

Така, за целия период на прилагане на Стратегията са подписани 61 договора, от които 

33 през 2013 г. и 28 през 2014 г. Броят на договорите e по-висок от коригирания 

индикаторен план на Стратегията (58).  

В края на 2014 г., бюджетът за проекти по Стратегията за местно развитие е договорен 

на 89% (Фигура 2).  

Фигура 2 Субсидия по подадени, одобрени от МИГ и РА проекти и сключени договори 

(лв. и % от бюджета) 

3 410 646    3 248 031    2 818 443    2 798 378    
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Основният размер (209,2 хил. лв.) и дял на недоговорените средства (61%) се дължи на 

М322, по която както беше посочено един от проектите, подготвен от Община Исперих 

е отхвърлен от РА.  

На второ място, но с много по-малък дял, е М7.1, по която не са договорени 43 хил. лв. 

от определения бюджет. Проблемите с договарянето на средствата по тази мярка в 
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голяма степен се дължат на големите закъснения в одобряването и сключването на 

договори. Проектите по мярка 7.1 се представят от неправителствени организации, 

които са ограничени по брой на територията на МИГ. Максималният размер на 

проектите е много малък - до 16 хил. лв. Забавянето на одобряването на проектите по 

тази мярка създава съществени затруднения в стимулирането на кандидатстването по 

мярката, а и не дава възможност една организация да кандидатства с повече от един 

проект.  

На трето място по неусвоени средства е М311. По тази мярка има подаден и договорен 

само 1 проект за целия период на изпълнение на Стратегията. Слабият интерес за 

кандидатстване се обяснява със спецификата и приоритетите на целевите групи. 

Следва да се посочи, че бюджетът на мярката е намален през 2014 г., но въпреки това 

част от бюджета не е изразходван.  

Фигура 3 Недоговорен бюджет на МИГ Исперих по мерки 

М322, 209 230 лв., 

61%

М7.1, 43 002 лв., 

13%

М311, 36 032 лв., 

10%

М111, 23 822 лв., 

7%

М121, 19 877 лв., 

6%

М312, 7 788 лв., 

2%

М321, 3 871 лв., 

1%

 

 

Екипът на МИГ Исперих и УС е наблюдавал редовно напредъка в кандидатстването по 

мерки и е предприел мерки за преодоляване на проблемите, включително 

преразпределение на бюджета на мерките. 

През оценявания период е извършено преразпределение на бюджета на Стратегията на 

МИГ Исперих, за да се отговори на недостатъчния интерес за кандидатстване по част 

от мерките на Стратегията. Промяната е одобрена от УС на МИГ Исперих през м. 

април 2013 г. и от Управляващия орган на ПРСР през м. декември 2013 г. Промяната 

включва намаляване на бюджета на М311 и М7.1 и увеличаване на бюджета на М321 и 

М312.  

Намаляването на бюджета на М311 се дължи на липсата на интерес за кандидатстване 

от земеделските производители на територията на МИГ Исперих. За насърчаване на 

кандидатстването, МИГ Исперих е провел целенасочена информационна кампания 

сред целевите групи, но това не е довело до съществено увеличаване на интереса за 

кандидатстване. Следва да се посочи, че още на етапа на разработване на Стратегията е 

обсъдена с УО на ПРСР възможността Стратегията да включва само една мярка за 
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развитие на неземеделски бизнес, но тази възможност е отхвърлена като недопустима. 

Намаляването на бюджета на М7.1 се дължи на забавянето на договарянето на 

одобрените проекти. 

Напредъкът в изпълнението на договорените проекти към края на 2014 г. е представено 

на Фигура 4. От договорените проекти 25 или 41% са приключили и разплатени. Други 

5 са приключили дейностите си. В процес на изпълнение са 31 проекта или близо 

половината от сключените договори. Тези проекти се очаква да приключат дейностите 

си през 2015 г.  

Фигура 4 Напредък в изпълнението по брой на сключените договори 

 

Окончателните плащания са в размер на 827 634 лв. или 30% от договорения бюджет 

(Фигура 5). Субсидията по договорите с приключили дейности и в процес на 

разплащане е 59 703 лв. или 2% от договорената.  

Фигура 5 Напредък в изпълнението - по стойност на субсидията на сключените договори 

 

Както беше посочено по-горе, договорите, които не са приключили изпълнение към 

края на 2014 г. г. са 31, а субсидията по тях е 1 896 339 лв. или 68% от договорения 

бюджет. Това показва, че една голяма част от договорите следва да приключат и да се 
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разплатят в последната година на програмния период. Разпределението на договорите 

в процес на изпълнение към края на 2014 г. по мерки е дадено на Таблица 1.  

 

Таблица 2 Договори в процес на изпълнение по мерки и риск за неизпълнение към 

31.12.2014 

Мерки Договори, които са в процес на 

изпълнение към края на 2014 г.  

Проекти в риск да не се изпълнят  

 брой субсидия (лв.) брой субсидия (лв.) % 

М111        3               26 214         1           10 348     1% 

М121        5               59 480         1           12 831     1% 

М311        1               68 968        0% 

М312        9             316 713         1           26 460     3% 

М321        5             911 129         3         768 516     86% 

М322        2             441 770         1           72 095     8% 

М7.1        6               72 066        0% 

Общо      31          1 896 339         7         890 250     100% 

 

От проектите в процес на изпълнение има риск за успешно изпълнение на 7 проекта, на 

обща стойност на субсидията 890 250 лв.  

Както се вижда от Таблица 1, основният риск за пълното усвояване на договорения 

бюджет на Стратегията е свързан с 4 проекта по М321 и М322. Тези проекти имат 

бюджет от 840 611 лв. или 30% от договорения бюджет по Стратегията. Всички 

рискови проекти по М321 и М322 са с бенефициент община Исперих. Проблем при 

тези договори е, че включват строителни дейности и доставки, а има значително 

забавяне в планирането и провеждането на обществените поръчки. Предвид 

наближаващия край на разплащане на проектите по програмния период, договорите 

няма да могат да бъдат удължавани.  

Причина за изоставането в изпълнението на проектите е претовареността на общината 

с други договори на много по-голяма стойност и текучеството на персонала, отговорен 

за управлението на проекти, съ-финансирани с европейски средства в общината. При 

един от договорите, причина за забавянето е нереалистично ниското остойностяване на 

строителните дейности, което е попречило на избор на изпълнител в проведените 

обществени поръчки. Проектът е преработен и има анекс от РА, но неговото възлагане 

не е започнало.  

Екипът на МИГ Исперих е провел редица срещи с представители на общинското 

ръководство, но към момента на изготвяне на този доклад, тези мерки не са довели до 

намаляване на риска за успешно завършване на договорите в нормативно определените 

срокове. 

От проектите на частни бенефициенти има риск по два проекта (един по М311 и един 

по М121) на обща стойност на субсидията – 39 291 лв. И при двата проекта проблемът 

е в липса на достатъчно средства за предварително финансиране на инвестицията и 

липсата на достъп до банково кредитиране. 
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Отговор на въпрос за оценка 1: 

В края на 2014 г. е договорен 89% от бюджета за проекти по Стратегията за 

местно развитие, като причините за недоговарянето на целия бюджет са извън 

контрола на екипа на МИГ и УС. Недоговорените средства са основно по мярка 322 и 

в много по-малка степен по М7.1 и М311.  

МИГ Исперих е наблюдавал редовно напредъка в кандидатстването по мерки и е 

предприел ефективни мерки за преодоляване на проблемите, включително 

целенасочени информационни кампании и преразпределение на бюджета на мерките.  

Напредъкът в изпълнението на договорените проекти към края на 2014 г. е близо 

50%. Има изоставане в изпълнението на част от проектите, а предприетите 

корективни мерки все още не са дали резултати за преодоляване на това изоставане.  
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3.2 Ефективност и прозрачност на процеса за набиране и оценка на проекти и 

подпомагане на кандидатите и бенефициентите  

Въпрос за оценка 2: Доколко ефективен е процесът за набиране и оценка на проекти и 

договаряне? 

 

МИГ Исперих провежда ефективни методи за информиране и подпомагане на 

потенциалните кандидати и бенефициенти. Всички интервюирани бенефициенти са 

ползвали информация или различни видове подкрепа от екипа на МИГ Исперих за 

подготовка на проектите. По данни от мониторинговата система, МИГ Исперих е 

консултирала подготовката на 157 проектни предложения, като по част от проектите са 

правени повече от една консултация.  

На Фигура 6 са дадени основните видове подкрепа от екипа на МИГ, които са ползвани 

от интервюираните бенефициенти. Всички интервюирани са консултирани относно 

условията за кандидатстване, като две трети са били консултирани при попълването на 

заявлението за кандидатстване, а около една пета – при изготвянето на бизнес плана. 

Фигура 6 Видове подкрепа за разработване на проекти предоставяна от МИГ  

 

 

Особено активна подкрепа е оказана от МИГ за подпомагането на събирането на 

оферти за покупка на оборудване. Предоставяни са образци на договори с доставчици, 

извършвано е проучване на доставчици за определен вид техника и др., ползван е 

електронния адрес, телефон и факс на МИГ за изпращане на запитвания за оферти и 

получаване на оферти. Тъй като в тази област има голям риск от грешки, които водят 

до отхвърляне на проектите, МИГ е подпомагала всички желаещи потенциални 

кандидати с проверка за съответствие с формалните изисквания на поканите за 

офериране и на получените оферти, преди подаването на проекта.  

МИГ е съдействала и за изграждането на консултантски капацитет за разработване на 

проекти на територията на МИГ, като е насърчила местни счетоводни фирми да 
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започнат разработване на бизнес-планове и проекти, съ-финансирани с европейски 

средства по ПРСР и Оперативните програми.  

МИГ е съдействала и за разработването на нова процедура и условия за отдаване под 

наем на общински имоти за бенефициенти на МИГ (имотите да се отдават под наем за 

5 години), за да могат кандидатите да отговорят на условията за допустимост по ПРСР.  

Като цяло, бенефициентите смятат, че критериите за избор и допустимост са добре 

описани в публикуваните документи на Стратегията. Мнението на бенефициентите е, 

че процедурата по избор на проекти е справедлива и прозрачна. Членовете на УС 

декларират, че е нямало опити за лобиране за проекти и намеса в работата на 

комисиите за оценка. В МИГ и УО не са регистрирани оплаквания за проблеми с 

подбора на проекти или неравно третиране на кандидатите. 

Принос за ефективността на подбора на проекти има привличането на външни 

оценители и организирането на тяхното обучение, което е проведено през 2012 г. г. 

Прегледът на проектите показва, че като цяло, качеството на проектите е добро. Следва 

да се посочат, обаче, следните слабости, които могат да бъдат адресирани през 

следващия планов период: 

• Проектите при публичните мерки (М321 и М322) съдържат много голям 

процент информация, която не е релевантна за оценката на проекта. МИГ 

следва да постави изискване за максимален брой страници на проектите и да 

изисква включването само на релевантна информация.  

• В част от проектите не са включени количествени показатели за резултатите. 

Така например, в един от проектите за реконструкция на читалища всички 

индикатори за резултат описват инфраструктурните подобрения и няма нито 

количествени, нито качествени индикатори за ползите за целевите групи. В 

проектите по М121 и М321 резултатите също са описани предимно качествено, 

например „повишаване на добивите“. В тези проекти има достатъчно финансова 

информация в бизнес плановете, но обработката на тази финансова информация 

затруднява оценката. Подходящо е в бъдеще да се изисква включването на 

количествени измерители на резултатите и ползите. 

Следва също да се посочи, че част от проектите са много малки и включват стандартни 

дейности, ползите от които могат лесно да бъдат оценени. За тези кандидати би било 

много по-подходящо да се разработи опростен формуляр за кандидатстване. Това 

съществено би насърчило кандидатстването на дребни земеделски стопанства и микро-

фирми. 

Като цяло, значителна част от интервюираните бенефициенти разглеждат процедурите 

за кандидатстване като сложни и бюрократични, и смятат, че без подкрепата на МИГ 

Исперих не биха могли да се справят с тяхното спазване. Следва да се има предвид, че 

бюрократичността на процедурите намалява мотивацията за кандидатстване.  
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Както е видно от Фигура 7, основните два проблема при изпълнението на договорите 

са били свързани със забавянето на одобрението на проектите и навременното 

осигуряване на средства за пре-финансиране на дейностите по проектите. Сравнително 

малък дял от интервюираните бенефициенти са имали проблеми с доставчиците на 

машини и оборудване, както и с навременното осигуряване на необходимите 

разрешителни и документи. 

Фигура 7 Основни проблеми при изпълнението на проектите 

 

 

Проблем при проектите, особено тези подадени през 2012 г., е изключително дългия 

срок за сключване на договор. Средно, по Стратегията на МИГ Исперих, срокът между 

подаване на проекта и сключване на договора е 345 дни или почти 1 година (Таблица 

3). Основната причина е бавната обработка на договорите от Разплащателна агенция. 

Както се вижда от Таблица 3, срокът за разглеждане на проектите от РА е средно 295 

дни, но за проектите, подадени през 2012 г. той е 414 дни. 

Като цяло, проблемът със забавянето на договарянето на проектите в РА намалява през 

2014 г., когато средният срок на одобрение на един проект намалява на 155 дни. 

Намалява и срокът за одобрение на проекти в МИГ - до 34 дни.  

 

Таблица 3  Време за оценка, одобряване и сключване на договори от МИГ и РА по година 

на прием на проекта 

Мярка Среден 

размер на 

договора - 

субсидия 

Одобрение 

от МИГ 

Одобрение и 

сключване на 

договор от РА 

Общо 

лв. дни дни дни 

2012         8 545            55     414 469 

2013       32 756            51     223 274 

2014       68 968            34     155 189 

Общо       45 875     50     295 345 
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Срокът на одобрение на договорите варира по мерки (Таблица 4). Най дълго са 

одобрявани проектите с най-малка средна стойност по М111 и М7.1. При един от 

посетените по време на оценката проекти, сключването на договор е отнело 21 месеца 

или почти две години.  

Таблица 4  Време за оценка, одобряване и сключване на договори от МИГ и РА по мерки 

Мярка Среден 

размер на 

договора - 

субсидия 

Одобрение 

от МИГ 

Одобрение и 

сключване на 

договор от РА 

Общо 

лв. дни дни дни 

М111 - Професионално обучение и 

информационни дейности  

        8 545               42               351             395     

М121 - Модернизиране на земеделските 

стопанства 

      32 756               58               298             356     

М311 - Разнообразяване към неземеделски 

дейности 

      68 968               35               200             235     

М312 - Подкрепа за създаване и развитие на 

микро-предприятия 

      31 601               58               250             308     

М321 - Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони 

    182 226               37               199             236     

М322 - Обновяване и развитие на населените 

места 

    220 885               44               177             221     

М7.1 - Напред към наследството – територията 

Исперих ни обединява 

      12 500               36               401             437     

Общо       45 875               50               295             345     

 

Друг проблем на бенефициентите е намирането на средства за префинансиране на 

инвестициите. По-малките фирми и земеделски производители ползват главно 

собствени средства. Част от интервюираните новосъздадени фирми и по-малките 

фирми са правили опит да получат банков кредит, но са получили откази или 

изисквания за неизпълними гаранции („гарантиране на 110% на кредита с ликвидни 

средства“). Важно е да се отбележи, че по данни на екипа на МИГ, голяма част от 

потенциалните бенефициенти се отказват да кандидатстват, тъй като нямат средства да 

пре-финансират дейностите. Както беше посочено, има риск за изпълнението на два 

договора, тъй като бенефициентите имат трудности с осигуряване на средства за пре-

финансиране на инвестициите.  

По-големите земеделски производители и част от неземеделските фирми с опит са 

получили банкови кредити. 

Повечето проекти на неправителствени организации по М7.1 са получили заем от 

община Исперих за изпълнение на дейностите си, очаква се заем да бъде предоставен и 

за един проект на читалище от гр. Исперих по М321. Това е изключително добра 

практика на общината. Без тази подкрепа, неправителствените организации не биха 

имали възможност да кандидатстват с проекти по Стратегията. Две от 

неправителствените организации са получили заеми от техни поддръжници, които 

живеят в други райони на страната. 
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Фигура 8 Основни източници на средства за финансиране на проектите   

 

 

 

МИГ Исперих оказва различна помощ за изпълнението на договорите и подготовката 

на заявките за плащане на бенефициентите. За периода на оценката е подпомогната 

подготовката на 30 заявки за окончателно плащане.  

Видовете оказвана помощ са както следва:  

• Обучение на бенефициентите след сключване на договор. Това обучение се 

извършва от екипа на МИГ и през него преминават всички бенефициенти след 

сключване на договор;  

• Помощ при комплектоване на документацията; 

• Проверка за административна допустимост на проекто-документи –фактури, 

приемо-предавателни протоколи преди подписване на документа; 

• Активно подпомагане на бенефициенти, които имат проблеми с доставчици; 

• Последващи посещения, с цел констатиране на съответствие на оферирани и 

закупени активи; 

• Посещения на място, във връзка с приключено изпълнение и подадени 

заявления  до РА за окончателно плащане от бенефициенти; 

• Напомняне за наближаване на важни срокове – за приключване на проекта, 

изпращане на заявки за плащане, застраховане на закупеното имущество;  

• Консултации на бенефициентите, като особено активно са консултирани 

неправителствените организации, изпълняващи проекти по М7.1, като при тях 

се оказва и помощ за планиране на дейностите. 

Много добри практики са развити при подпомагането на бенефициенти, които имат 

проблеми с доставчици. Обикновено те са свързани с несъответствие на доставеното 

оборудване с параметрите на офертите, които в повечето от разгледаните случаи са 
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формални несъответствия, като например, промяна в номера на модела без промяна в 

техническите характеристики. В тези случаи, екипът на МИГ се свързва директно с 

доставчиците, разяснява проблема, подготвя писмени материали, следи за 

получаването на отговори, и др. 

Добра практика е установяването на работни контакти с РА, чрез покани за участие на 

представители на РА в събития и обучения на МИГ.  

Индикатор за ефективността на дейностите за подпомагане на бенефициентите е броят 

на договорите, които са разплатени от РА без намаление на договорената субсидия. От 

всички 30 договора с окончателно плащане, по 26 договора няма намаление на 

субсидията поради грешки в изпълнението. При 4 договора, изплатената субсидия е по-

малка от договорената, като общата сума е 14,7 хил. лв. или 1,7% от стойността на 

договорите с окончателно пращане. Следва да се отбележи, че без подпомагане от 

МИГ Исперих, размерът на тази сума би бил много по-голям, тъй като много 

бенефициенти са имали проблеми с доставчици и смяна на модела.  

Основната част от неизплатената субсидия е по един проект, при който оборудването 

не съответства на включената в договора спецификация, въпреки че оборудването е с 

по-добри характеристики. Това е още един случай на непропорционална финансова 

корекция, прилагана от РА. През последните години Генерална дирекция „Земеделие“ 

на Европейската Комисия има приоритет за намаляване на формалните грешки при 

изпълнението на проекти, финансирани от земеделските фондове, като препоръчваните 

мерки са промени в условията за допустимост, прилагане на стандартни разходи и 

пропорционалност при финансовите корекции. Поради това е подходящо МИГ и НСМ 

да инициират събиране на информация за всички случаи на непропорционални 

финансови корекции и да предприемат дейности за промяна на правилата на РА. 

Друг проблем е непропорционалната отчетност по договорите, включващи меки мерки 

по М7.1, а и по М431-1. По М7.1 договорите са на средна стойност 12 500 лв., но те 

отнемат най-голямо време на екипа на МИГ за проверка на документацията преди 

подаване на заявката за плащане, тъй като съдържат много на брой и малки по размер 

разходи и нерелевантни изисквания, като и за плащане по банков път на пътни и 

дневни разходи на участници в проекти по мярка 7.1.. При тези договори е подходящо 

през следващия период да се прилагат стандартни разходи. Също така не би следвало 

да се изисква съставяне на списъци за присъстващи при публични събития. 

Като цяло, интервюираните бенефициенти по проектите на МИГ Исперих оценяват 

много високо работата на екипа на МИГ Исперих (Фигура 9). По думите на 

интервюираните, екипът работи много професионално и експедитивно. В допълнение, 

бенефициентите считат, че членовете на екипа умеят за предразполагат хората, че са 

много културни и вежливи с тях. Дори няколко от интервюираните държаха да 

подчертаят голямото значение на моралната подкрепа, която получават от МИГ 

Исперих, в допълнение към оказваната професионална помощ. 
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Фигура 9 Оценка на работата на екипа МИГ-Исперих 

 

 

Отговор на въпрос за оценка 2: 

Като цяло, процесът за набиране на проекти е бил ефективен благодарение на 

успешната информационна кампания на МИГ Исперих, и предоставената качествена 

експертна подкрепа на потенциалните бенефициенти. 

Критериите за избор и допустимост на проекти са добре описани в публикуваните 

документи на Стратегията; процедурата по избор на проекти е справедлива и 

прозрачна. Принос за повишаване на ефективността на подбора на проекти има 

привличането на външни оценители и организирането на специално обучение за тях. 

Значителна част от бенефициентите считат, че процедурите за кандидатстване са 

сложни и бюрократични, което намалява стимулите за кандидатстване. 

МИГ спазва сроковете за оценка и договаряне на проектите и не създава 

административни пречки, които да спират кандидатстването и разплащането на 

проектите.  

Основните проблеми за навременното изпълнение на подкрепените проекти са 

свързани главно с изключително дългия срок за сключване на договор (особено значим 

при проектите, подадени през 2012 г.), поради бавната обработка на договорите от 

РА, който намалява през 2014 г. и с осигуряването на външно финансиране.  

Съществен принос за повишаване на ефективността на процеса за набиране, оценка и 

договаряне на проектите има и екипът на МИГ Исперих, със своята всеотдайна и 

високо професионална работа. 
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3.3 Напредък в изпълнението на дейностите за изграждане на капацитет и 

оживяване на територията 

Въпрос за оценка 3: Доколко ефективни са дейностите за създаване на капацитет на 

местно ниво за изпълнение на инициативи за местно развитие по подхода ЛИДЕР? 

Дейностите за изграждане на капацитет и оживление на територия се планират на 

годишна база и се финансират в рамките на М431-1 на ПРСР. Тези дейности включват 

няколко основни групи обучения, проучвания и информационни събития. 

През периода на оценката са проведени 17 обучения, а общо от началото на 

изпълнение на Стратегията те са 28 (Таблица 5).  

Таблица 5 Проведени обучения по М431-1 по целеви групи   

Целева група  Проведени обучения Брой обучени 

2013-2014 г. Общо 2013-2014 г. Общо 

Местни лидери, активни граждани и 

бизнес 

9 15 131 207 

Екип на МИГ и УС 4 7 36 67 

Бенефициенти 4 4 48 48 

Оценители на проекти  0 2 0 28 

Общо 17 28 215 350 

 

Около половината от обученията (9), организирани през 2013-2014 г. са ориентирани 

към местни лидери, активни граждани и потенциални кандидати по мерките на 

Стратегията, които целят придобиване на умения и постигане на обществена активност 

за развитието на територията. Проведените обучения за тази целева група са имали две 

основни цели: 

 Повишаване на знанията и информираността за политиките на ЕС през 

програмния период 2014-2020 г., включително стратегически приоритети на 

Общата селскостопанска политика, опазване на околната среда и ресурсна 

ефективност;  

 Развитие на уменията за идентифициране и разработване на проекти, 

включително лидерски умения, фасилитация, разработване и управление на 

проекти, подходи за мотивация и подкрепа на местното предприемачество и 

бизнес инициативи. 

Специална целева група в рамките на втората група обучения са младежи от различни 

възрастови групи от територията на МИГ, което е в пълно съответствие с 

хоризонталните приоритети на МИГ.  

Екипът на МИГ е организирал и 4 обучения за бенефициенти за изпълнение и отчитане 

на проекти, на които участниците са запознати с основните изисквания по договорите, 

условията за промяна в договорите, документацията и други.  
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През 2013-2014 г. са проведени 4 специализирани обучения на екипа и УС на МИГ, две 

от които учебни пътувания. 

През периода са проведени две пътувания за обмяна на опит с МИГ в Австрия (2013 г.) 

и Италия (2014 г.). И при двете пътувания е обменен опит със сходни организации и са 

провеждани посещения на иновативни проекти. Обсъждани са също проектни идеи и 

възможности за сътрудничество по проекти за транснационално сътрудничество. РС 

Много добра практика, която се наблюдава през периода, е публикуването на подробна 

информация за проведените международни срещи и посетените проекти на Интернет 

страницата на МИГ и в печатните медии.  

По оценка на участвалите в учебните пътувания, те допринасят за повишаване на 

знанията за същността и прилагането на подхода ЛИДЕР и за установяване на контакти 

с МИГ в други страни-членки на ЕС. Те имат принос за повишаване на 

информираността за успешни проекти и практики в другите страни, и за анализ за 

тяхната приложимост на територията на МИГ.   

За периода 2013-2014 г. са проведени 5 териториални, икономически, социални 

анализи и проучвания, а общо от началото на прилагането на Стратегията те са 9. Освен 

това, през периода са проведени 3 проучвания за разработване на методологии и за 

оценка, а общо от началото на прилагането те са 5.  

Много положителна практика е, че част от проучванията са насочени към ориентиране 

на земеделските стопанства и бизнеса към ресурсна и енергийна ефективност, и 

опазване на околната среда. В тази насока особен принос имат проведените 

проучвания за:  

 Възможности за напояване и прилагане на технологии за икономии на вода; 

 Състояние на почвите и разработване на препоръки за опазване на почвените 

ресурси на територията;  

 Потенциала за използване на възобновяеми енергийни източници в различни 

сектори на местната икономика и разработване на типови проекти.  

Друга част от проучванията са насочени към идентифициране на проблемите на 

уязвими групи в общността – жени, безработни, младежи - за целите на по-доброто 

насочване на дейностите за оживление на територията и за установяване на преки 

контакти с целевите групи, и създаване на бази данни.  

Добра практика е проучванията да се комбинират с провеждане на обучения и 

семинари, в които да се представят добри практики . Така например, проучването на 

почвените ресурси е комбинирано с еднодневен семинар на тема „Добри практики в 

управление на земята и почвите в земеделското стопанство чрез прилагане на директна 

сеитба и други агроекологични мероприятия и иновативни подходи“. Този подход 

позволява правилно да се таргетират обученията и информационните събития към 

идентифицирани в проучването проблеми или възможности.  
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Принос за развитието на капацитета на екипа на МИГ има и участието в обучения, 

семинари и срещи, организирани от Европейската и от Националната селска мрежа 

(НСМ). 

В рамките на НСМ през отчетния период са организирани обучения за мониторинг на 

подкрепените проекти и за отчитане на проекти и дейности по мярка 431 от ПРСР.  

Представители на МИГ Исперих са участвали в международна конференция на тема 

креативно предприемачество в селските райони в Белгия през м. ноември 2013г. и в 

Втория годишен фестивал на местните инициативни групи в Хърватска през м. юли 

2014г., организиран от НСМ на Хърватска, съвместно с Европейска мрежа за развитие 

на селските райони (ЕМРСР). Осъществено е също и посещение на международния 

панаир на селския туризъм и агротуризма AGROTRAVEL, организиран от НСМ мрежа 

на Полша и ЕМРСР. На тези срещи са установени контакти с други МИГ и са 

представени местни продукти и много рекламни материали за района на МИГ 

Исперих.  

Общо за периода на изпълнение на Стратегията са проведени 55 информационни 

събития, от които 25 за периода 2013-2014г. Броят на участниците в информационните 

събития е около 2 700, от които 1 925 за периода 2013-2014г. (Таблица 6). 

Таблица 6 Проведени информационни събития и брой участници 

Вид  Брой събития Брой участници 

2013-2014 г. Общо  

2011-2014 г. 

2013-2014 Общо  

2011-2014 г. 

Информационна среща 14 40 202 875 

Хепънинг с МИГ Исперих 6 6 801 801 

Ежегоден базар на МИГ Исперих - 

Регионална среща по ЛИДЕР 

2 3 775 767 

Конференция 1 1 42 42 

Тематичен форум 2 5 105 213 

Общо  25 55 1 925 2 698 

 

Данните показват значително преизпълнение на индикатора за Брой информационни 

дейности за оживяване на територията, проведени от МИГ към края на 2014г. 

(планирани 36, а реализирани 55).  

Методите за предоставяне на информация на целевите групи се разнообразяват през 

последните години. Изпълнението на дейностите, залегнали в общата комуникационна 

стратегия на МИГ Исперих допринасят за осезаемото повишаване на информираността 

на жителите на общността. Предприетата масирана радио кампания и публикациите в 

пресата имат съществен принос за популяризиране на дейността на МИГ Исперих и за 

повишаване на нейната разпознаваемост.  

За успешното изпълнение на Стратегията, съществен принос има и ефективната работа 

на Управителния съвет на МИГ Исперих. На проведените през 2013-2014г. заседания 

на УС на МИГ Исперих са взети и гласувани решения, които да гарантират 
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навременното изпълнение на дейностите на Стратегията, както и са гласувани всички 

изготвени отчетни документи или промени във финансовите и други планове на МИГ. 

По-конкретно за разглеждания период, те касаят приемането на индикативни планове 

за отваряне на покани по мерките от СМР, като и годишни промени по тях; приемане 

на промени във финансовият план на Стратегията; приемане на предложения за 

разпределение на средствата за съответната година по оси и мерки, като и за 

преразпределение/прехвърляне на средства от мярка в мярка; актуализиране на 

Комуникационния план във връзка с промяна в бюджета на МИГ; приемане на 

Годишните доклади от предходните години; приемане на предложение за промяна на 

СМР на МИГ; приемане на промени в Процедурен наръчник към Стратегията; 

приемане на планове за провеждане на публични събития на територията на МИГ и т.н. 

Основен проблем при изпълнението на дейностите за изграждане на капацитет и 

оживление на територията е забавеното възстановяване на разходите от РА. Сериозен 

проблем е и намаляващият финансов ресурс след 2013г. Това води до забавяне на 

плащанията за трудови възнаграждения на екипа на МИГ, което застрашава 

устойчивостта на резултатите. МИГ провежда политика за икономия на разходи, които 

водят.  

Частично решение на проблемите са отпусканите краткосрочни безлихвени заеми от 

Община Исперих, които обаче не са достатъчни за гладко осъществяване на 

планираните дейности. През 2014 г е намерено по-устойчиво решение на проблема, тъй 

като МИГ е получила банков кредит, който е лично гарантиран от членовете на УС.  

Повечето от индикаторите за продукт и резултат, определени в Стратегията на МИГ за 

М431-1 са преизпълнени (Таблица 7). 

Таблица 7 Напредък в изпълнението на дейностите за изграждане на капацитет по 

индикатори по М431-1 

Индикатор Цел до 

2015 

Общо 

 2013-2014  

Общо  

2011-2014  

% 

Индикатори за продукт     
Брой проектни предложения, консултирани от 

МИГ  
100 : 157 157% 

Брой оценени проектни предложения 65 40 73 112% 

Брой посещения на място на финансирани проекти 

от МИГ 
120 : : : 

Брой информационни дейности за оживяване на 

територията, проведени от МИГ 
36 27 57 158% 

Брой обучения за придобиване на умения и 

постигане на обществена активност 
8 17 28 350% 

Участници в обучение – брой  100 215 350 350% 

Участници в обучения и информационни срещи по 

проблеми за опазване на околната среда – брой 
30 15 15 50% 

Индикатори за резултат      
Участници, завършили успешно обучение по 

мярката - – брой 
100 215 350 350% 
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Жени, завършили успешно обучение - – брой 30    
Брой нови активни граждански групи или 

граждански инициативи за развитие на 

територията 

5  5 100% 

Забележка: Към периода на подготовка на доклада, обработката на част от мониторинговата информация 

не е приключила и данните ще бъдат допълнени на по-късен етап.  

 

 

Отговор на въпрос за оценка 3: 

За периода на оценката са проведени 17 обучения, а общо от началото на изпълнение 

на Стратегията те са 28. Около половината от обученията са ориентирани към 

местни лидери, активни граждани и потенциални кандидати по мерките на 

Стратегията, които целят придобиване на умения и постигане на обществена 

активност за развитието на територията. 

Специална целева група в рамките на втората група обучения са младежи от 

различни възрастови групи от територията на МИГ, което е в пълно съответствие с 

хоризонталните приоритети на МИГ.  

Проведените териториални и социални проучвания в рамките на М431-1 имат 

съществен принос за разкриване и разработване на ефективни подходи за 

осигуряването на правилното адресиране на потребностите на уязвими групи. П 

Проучванията през последните две години са насочени към проблемите и 

възможностите за подобряване на ресурсна и енергийна ефективност и опазване на 

околната среда на територията на МИГ, с което пряко се които пряко се адресират 

и приоритетите на ЕС и на България през програмния период 2014-2020 г.  

МИГ Исперих е провел масирана информационна кампания, включваща разнообразни 

информационни дейности. Данните показват значително преизпълнение на 

индикатора за Брой информационни дейности за оживяване на територията, 

проведени от МИГ към края на 2014г. 

Основен проблем при изпълнението на дейностите за изграждане на капацитет и 

оживление на територията е забавеното възстановяване на разходите от РА 

За успешното изпълнение на Стратегията, съществен принос има и ефективната 

работа на Управителния съвет на МИГ Исперих. 

Повечето от индикаторите за продукт и резултат, определени в Стратегията на 

МИГ за М431-1 са преизпълнени Резултатите от дейностите за изграждане на 

капацитет на екипа на МИГ се очаква да бъдат устойчиви, доколкото партньорите 

и УС разглеждат като приоритет предотвратяване на текучеството в екипа на  

МИГ.  
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4. Препоръки  

 

Текст от доклада  Препоръка  

По мерки М321 и М322 има 4 проекта на 

обща стойност 840,61 хил. лв. или 30% от 

договорената субсидия по Стратегията, 

които включват предимно строителни 

дейности и доставки, по които към края на 

2014 г. не са приключили обществените 

поръчки. Това създава съществен риск за 

навременното завършване на тези проекти в 

рамките на определените крайни срокове за 

разплащане по ПРСР 2007-2013 г., а предвид 

техния голям бюджета, това застрашава 

общите резултати от изпълнението на 

Стратегията на МИГ-Исперих. 

Управителния съвет и екипът на МИГ 

Исперих да предприемат спешни мерки за 

осигуряване на навременно изпълнение на 

проектите на община Исперих, финансирани 

по М321 и М322. МИГ Исперих да 

мобилизира ресурси за подпомагане на 

община Исперих в мониторинга на 

договорите. Екипът на МИГ Исперих да 

провежда ежеседмичен мониторинг на 

напредъка на проектите.  

Препоръки за следващия програмен период   

Проектите при публичните мерки (М321 и 

М322) съдържат много голям процент 

информация, която не е релевантна за 

оценката на проекта. 

В част от проектите не са включени 

количествени показатели за резултати. 

- Във формулярите за кандидатстване да се 

включи изискване за максимален брой 

страници на проектите и да се изисква 

включването само на релевантна 

информация.  

- За всички проекти да се изисква включване 

на количествени измерители на резултатите 

и ползите. 

- Организиране на обучения за 

консултантите, подготвящи заявления за 

подпомагане и бизнес планове на 

територията на МИГ.  

Бенефициентите считат процедурите за 

кандидатстване като сложни и 

бюрократични, което намалява мотивацията 

за кандидатстване. 

Разработване на опростен формуляр за 

кандидатстване за проекти с малка стойност. 

Непропорционално високи изисквания за 

отчетност по договорите, включващи меки 

мерки по М7.1, а и по М431-1.  

Прилагане на стандартни/опростени разходи 

по тези договори. 

Непропорционални финансови корекции, 

прилагана от РА.  

Поради това е подходящо МИГ и НСМ да 

инициират събиране на информация за 

всички случаи на непропорционални 

финансови корекции и да предприемат 

дейности за промяна на правилата на РА. 
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Текст от доклада  Препоръка  

Дейностите по за оживление на територията 

се планират на едногодишна база.  

През следващия програмен период да се 

разработи многогодишен план и да се 

определят индикатори за резултат.  

 

 

Добри практики, които следва да се прилагат и през следващия програмен период: 

 Обучение на оценители на проекти по Стратегията на МИГ; 

 Подпомагане на кандидатите при събиране на оферти за покупка на оборудване, 

включително предоставяне на  образци на договори с доставчици, подпомагане 

на пазарните проучвания и други.  

 Обучение на бенефициентите за съдържанието на договора за безвъзмездна 

финансова помощ и правилата за промяна на договора, изискванията към 

документите и подготовката на заявките за плащане; 

 Съставяне на база данни с важни срокове по договорите на бенефициентите и 

изпращане на писмено напомняне за наближаващи крайни срокове за 

изпълнение на договора, подаване на заявки за плащане, застраховане на 

имуществото и други.  

 Подпомагане на бенефициентите при възникнали проблеми с доставчици;  

 Ориентиране на териториалните и социалните проучванията към конкретни 

идентифицирани проблеми на целеви групи или проблеми на територията и 

комбинирането им с обучения и семинари.  
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 Приложения..................... 


