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ИЗПОЛЗВАНИ  СЪКРАЩЕНИЯ 

ВОМР, СВОМР Водено от общностите местно развитие; Стратегия за ВОМР 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕФРР, ЕСФ Европейски фонд за регионално развитие, Европейски социален фонд  

ЕМРСР Европейска мрежа за развитие на селските райони  

ЕС, ЕК Европейски съюз, Европейска комисия  

ЗП, ИКТ Земеделски производител; Информационно-комуникационни технологии 

КИА, КИП Коефициент на икономическа активност; Комисия за избор на проекти 

МФ, МИ, 

МТСП, МЗХ 

Министерство на финансите; на икономиката; на труда и социалната 

политика; на земеделието и храните  

МИГ, МСП Местна инциативна (работна) група; Малки и средни предприятия; 

НСМ, НПО Национална селска мрежа; Неправителствена организация 

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието 

Обл. СР, ОПР Областна стратегия за развитие, общински план за развитие 

ОПИК, ОПРЧР Оперативна програма иновации и конкурентоспособност 2014-2020, 

Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 

ПМС, ПРСР Постановление на МС; Програма за развитие на селските райони 

РА Разплащателна агенция 

СНЦ (НПО) Сдружение с нестопанска цел; Неправителствена организация 

УО, УС Управляващ орган на оперативна програма; Управителен съвет на МИГ 

 ВЪВЕДЕНИE 

 Настоящата междинна оценка (МО) на напредъка в изпълнението на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Исперих е предвидена първоначално по план за 2018 год.  Съобразно бюджета 

на СВОМР за 2019 г. оценката е възложена на НИС при Русенския университет с 

регламентиран бюджет от 1680 лв. (хиляда и шестстотин и осемдесет лв.), включително ДДС.  

 Д окладът за МО на СВОМР-Исперих разглежда периода от м. Ноември 2016 г. до 

началото на м. Декември 2019 г. Документът има за цел да оцени постигнатите в този период 

начални резултати по изпълнението на стратегията и до известна степен ще допринесе за 

извличане на поуки и добри практики. В този смисъл той вероятно ще подпомогне изготвянето 

на последния оценъчен документ – Последващата оценка, която е планирано да се проведе в 

самия края на изпълнението на СВОМР, но не по-рано от 6 месеца след приключването на 

всички проекти по Стратегията, т.е. на практика в периода 2020 – 2021 год.  

 В методически аспект МО на СВОМР - Исперих се основава на препоръките в 

програмни документи на ЕК на ЕС и на МЗХ на РБългария относно стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие (СВОМР) по подхода LEADER на ЕС. Използвани са също 

програмни документи на МИГ – Исперих и на други МИГ предимно от общини в Северен 

централен район, публикации на водещия експерт за изпълнение на настоящата МО и др. 1  

 

  

                                                 

1/ ЕК – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ – Отдел С.4 (2017). 

Насоки. Оценка на Leader / ВОМР. Брюксел 
 



 

 

4 

 

 

Раздел 1. КОНЦЕПЦИЯ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

1.1. ИЗХОДНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР на МИГ – Исперих 

 Концепцията на МО се обуславя от структурата на СВОМР – Исперих, която е една 

многофондова Стратегия. Тя включва мерки от ПРСР, мярка 7.4 от Регламент на ЕК No 

1305/2013; мерки от ОПРЧР, една мярка от ОПИК, както и мярка 21 по чл. 10 на Наредба 

22/14.12.2015 г. Целта, приоритетите, специфичните цели и включените за тяхното постигане 

мерки, т.е. Стратегическата рамка на СВОМР на МИГ Исперих са показани в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

Структура на стратегията за ВОМР на МИГ - Исперих 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, чрез разнообразяване и 
динамизиране на икономическите дейности на територията на МИГ 

Приоритет 1: Развитие на устойчив бизнес, 
насочен към засилване на потенциала на 
местната икономика да създава и поддържа 
работни места за хора с различна 
квалификация  и умения, включително и за 
хора в риск от бедност и маргинализация 

Приоритет 2: Социално включване и 
динамична жизнена среда с цел да укрепи 
социалната тъкан и връзки чрез включване и 
предотвратяване маргинализацията на 
уязвими групи и да подобри качеството на 
живот. 

Специфична цел 1.1 (Цел 1): Развитие на 
конкурентно земеделие чрез насърчаване на 
инвестиции и пренос на знания в трудоемки 
аграрни вериги. 

Мярка 1.3: Краткосрочен обмен на опит и 
посещения в земеделски стопанства 

Мярка 4.1: Инвестиции в земеделски 
стопанства 

Мярка 4.2: Инвестиции в преработка и 
маркетинг на селскостопански продукти 

 

Специфична цел 2.1 (Цел 3): Включване и 
интегриране на уязвими и малцинствени 
групи в устойчивото социално-
икономическо развитие на общността  

Мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани общности 

Специфична цел 1.2 (Цел 2): Разнообразяване 
на икономическите дейности чрез развитие на 
предприемачеството и разширяване на 
производството и на конкурентоспособността 
извън земеделието. 

Мярка 6.4: Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности 

Мярка ОПРЧР 1: Развитие на 
предприемачеството 

Мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на 
МСП 

Специфична цел 2.2 (Цел 4): Насърчаване 
на активния начин на живот, иновативността 
и социалната ангажираност в общността, 
чрез подобряване на местни основни услуги 
за селското население, включително 
развлечения и култура и свързаната с тях 
инфраструктура 

Мярка 7.4: Инвестиции в устройването, 
подобрението или разширяването ма местни 
основни услуги за селското население, 
включително развлечения и култура и 
свързаната с тях инфраструктура 

Мярка 21: Исперих – отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 
наследство, култура, природа (Извън обхвата на Регламент (ЕС) No 1305/2013, но 
съответстващо на целите на регламента (ЕЗФРСР) 
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1.2. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР на МИГ Исперих  

            В хода на запознаването със стратегията за ВОМР с оглед на оценката, са анализирани 

някои особености (според нас), които биха могли да повлияят при последващата оценка и 

особено при подготовката на нова Стратегия за по-нататъшното развитие на територията на 

МИГ Исперих през новия програмен период. 

 Както се вижда от разпределението на планираните средства за изпълнение на 

Стратегията на МИГ Исперих, около 85 % от финансирането е предназначено за развитие на 

материалния капитал в земеделието, индустрията и отчасти инфраструктурата в територията 

на МИГ. Целта е била да се осигурят повече ресурси за запазване и създаване на работни 

места. Тук, чрез мярка ОПИК 1 е заложена и иновация за повече внимание на неземеделските 

бизнеси в територията. Безспорно, подобен подход, покрай другите ползи би осигурил и по-

голяма заинтересованост на предприемачите за бързо изпълнение на проекти с характер на 

бизнес планове – мерки 4.1, 4.2, 6.4 и ОПИК 1. 

 Подобен подход за разпределение на средствата е логичен и оправдан, което налага в 

хода на изпълнението и оценката на Стратегията, да се контролират резултатите за 

създадените работни места, особено в интензивните на труд подсектори на земеделието. 

Важно е също да се насърчат по-големите очаквания сред местната общност за развитие на 

предприемачеството чрез мярка ОПРЧР 1 и за повишаване на доверието в идеята на подхода 

Лидер сред градивните общности на НПО, читалища и други, включително и чрез проекти по 

мярка 21.  Този въпрос е важен поради обстоятелството, че именно тези кадри са гаранти и 

изпълнители на процеса за Водено от общностите местно развитие. Това вероятно би 

могло да се оцени чрез провеждането на една комплексна анкета сред учредителите на МИГ 

Исперих за видимите промени в равнището на доверие към подхода Лидер и в частност към 

управлението на МИГ.     

 Раздел 2. МЕТОДОЛОГИЯ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

 2.1. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА НА ОЦЕНКАТА 

 Методологията на МО определя характеристиките на самото изследване като 

съвкупност от: проблем, цел, объект, предмет, задачи на изследването, съвкупността от 

инструменти за реализиране и естествено накрая – основните изводи от оценката.  

 Целта на МО е чрез научен подход и методи да се обоснове адекватна оценка на 

постигнатите резултати за периода на изпълнение и на тази основа да се планират (при 

необходимост) коригиращи действие в Стратегията, включително използване в 

последващата оценка и евентуално при подготовката на СВОМР за периода 20121 – 2027. 

Самата СВОМР е обект,  а  методологията и нейното изпълнение – предметът на МО. 

  Настоящата методология е основана на универсални постановки, предписани от 

Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от ЕК – Directorate- General for Agriculture 

and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels. 

При подготовката на МО са използвани също програмни документи на МИГ Исперих, на 

други МИГ и публикации на водещи експерти по проблема в България. 

 Методологията на МО се основава и на техническото задание, разработено от МИГ 

Исперих и съгласувано с НИС при РУ. Самата методология е структуриран и систематичен 

подход за събиране, анализиране и формулиране на предложения по СВОМР – Табл. 2.1. 
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Таблица 2.1  

Съдържание на стъпките на процеса за междинна оценка на СВОМР 

СТЪПКИ СЪДЪРЖАНИЕ НА СТЪПКИТЕ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНЯВАНЕ  

1. Планиране 
 Защо се извършва оценката на Стратегията за ВОМР? 

 Как трябва да се организира оценката – график, необходими ресурси 

 Съдържание на оценката на Стратегията за ВОМР 

2. Подготовка  Кои са въпросите за оценка на Стратегията на ВОМР? – Таблица 2.2 

 Каква е наличната информация? 

 Допълнително необходима информация? 

3. Структуриране  Какъв подход и методи да се използват за оценката? 

4. Провеждане  Източници и начин за придобиване на допълнителна информация? 
 Как да се анализира събраната информация? 
 Как да се анализират въпросите за оценка и формулират изводите? 

5. Докладване  Кои резултати от оценката трябва да се докладват в МИГ? 

 Формат и честота на комуникация на оценката в Ръководството? 

 Как могат да се използват резултатите от оценката в МИГ? 

2.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ОЦЕНКА НА СВОМР ИСПЕРИХ    

Съдържанието на методологията може да се обобщи като следната последователност: 

(1) Избор на логика на процедурата, съгласно указанията; (2) Разработване на методика и 

методи на междинната оценка; (3) Събиране, анализ и оценка на първични количествени и 

качествени данни; (4). Събиране на допълнителна информация от местни заинтересовани 

страни; (5) Обобщаване на резултати и формулиране на изводи и препоръки за самата СВОМР. 

Детайлизираното съдържание на процеса за планиране и осъществяване на междинната 

оценка на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих съгласно Таблица 2.1 по-горе е:  

1. СТЪПКА „ПЛАНИРАНЕ“: Съгласно СВОМР и Договор с НИС при РУ „А.Кънчев“ 

       2. СТЪПКА „ПОДГОТОВКА“: Основните въпроси за оценка на Стратегията на ВОМР 

са показани в Таблица 2.2 по-долу. Наличната информация за изготвяне на МО включва 

основно  базата данни на МИГ (виж Литература на разработката), както и други като:  

(а) Стратегия за ВОМР за 2014 - 2020 год. и Междинна оценка на СМР 2007-2013 год.; 

(б) Протоколи от заседания на УС, от срещи и обучения, от комисии за оценка на проекти, 

годишни доклади и данни за изпълнението на СВОМР – 2017 до 2019 год. и др; 

(в) Проучвания, проведени на територията на МИГ Исперих – 2017 – 2019 г.; 

        (г) МО на Областна стратегия за развитие (ОСтР) на Област Разград (2014-2020 г.); 

(д) Бази от данни на: НСИ, Агенция по заетостта (АЗ), на оперативни програми, на ПРСР.  

Допълнително-необходимата информация се определя в хода на разработката и срещи с 

бенефициенти, други представители на заинтересованите страни и Мениджмънта на МИГ.  
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Таблица 2.2  

Индикативна рамка за оценка на изпълнението на СВОМР на МИГ - Исперих  
Аспект на 

оценката 
Въпроси, на които да отговори оценката Показатели за оценка 

Организация и 

управление на 

изпълнението 

на СВОМР 

Доколко балансирано и устойчиво е 

изпълнението:  

Проблеми в процеса на изпълнението на СВОМР 
 
Проблеми при администриране на стратегията;           

Доколко ефективни са дейностите по 

информиране на населението и потенциалните 

бенефициенти в територията.                                 

Какви мерки следва да бъдат предприети 

Количествено изражение на мерките за изпълнение на СВОМР: 

- Обща оценка за ефикасност на комуникацията и управлението; 

Отворени мерки, постъпили / одобрени проектни предложения по 

мерки, стойност на проектите, усвоени средства – подадени 

/одобрени искания от РА, успешно завършени проекти, ефикасност на 

намесата – пълнота и качество на проектите спрямо вложените ресурси; 

- Количество и качество на дейностите за информация и публичност,  

консултации, проведени от МИГ и др.; качество на проектните 

процедури: ефективност, прозрачност, доколко процедурите 

стимулират местните потенциални бенефициенти. 

Резултати До каква степен се изпълняват заложените 

цели по мерки?  

 

До каква степен се усвояват ресурсите по 

мерки? 

Индикатори за резултати / количествено изражение на мерките: 
- Брой и относителен дял на подпомогнати бенефициенти от различни 

групи; брой разширени/модернизирани дейности, нови МСП или с 

повишена конкурентоспособност, брой създадени работни места, 

брой успешно обучени лица, брой участници започнали собствен 

бизнес или наети на работа, подобрени обекти на местната 

инфраструктура, население ползващо подобрени усуги, брой нови 

граждански групи или инициативи, иновации в резултат от 

валоризация на територията и др. 

Въздействие До каква степен са обхванати територията на 

МИГ и различните целеви групи бенефициенти 

Доколко резултатите от изпълнението на 

проектите въздействат за постигането на 

целите на СВОМР? 

Доколко е създадена „добавена стойност“ от 

СВОМР – подобряване социалния капитал на 

територията, въвеждане на иновативни за 

територията дейности и/или подходи? 

Какви мерки следва да бъдат планирани за 

новия програмен период 2021 - 2027 

Индикатори за въздействието: 

Производителност на подпомогнати МСП, нови пазари за 

реализация на стоки и услуги, повишен обем на износа на стоки и 

услуги, ръст на заетостта; Обем на частни инвестиции към СВОМР; 

- Степен на обхващане на територията (брой селища, в които се 

прилагат проектите), степен на обхващане на общностите (ръст на 

проектите от / към представители на целевите групи), степен на 

обхващане на населението от проекти, подобряващи средата; Степен 

на подобряване на взаимодействието между партньорите на 

територията на МИГ; Промяна в отношението на целевите групи към 

ВОМР в МИГ Исперих.  
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За изготвяне на междинната оценка са използвани следните методи:   

        (а) Наблюдение – то представлява систематично проследяване на дейността на МИГ както 

за подготовката и подбора на проекти, така и за популяризиране н а  п о д х о д а  L e a d e r . 

Наблюдението генерира количествени и качествени данни за оценката. Те са обратна информация 

за прилагането на мерките и на СВОМР, чрез която се формулират подходящи изводи и 

предложения за необходимите корекции на Стратегията;  

(б) Проучване - на документи, информация и данни от различни източници;  

(в) Описание – описват се факти, данни, резултати, изводи и препоръки;  

(г) Анализ на информация – анализира се базовата входяща информация и данни и се 

обобщават резултатите за нивото на изпълнение на СВОМР;  

           (д) Оценка – оценява се степента на изпълнение на показателите (индикаторите) за 

изпълнение на мерките в стратегията за ВОМР, степента на постигане на заложените цели, 

ефективност и ефикасност на използваните ресурси и други.  

  Предвидено е в МО на СВОМР да се използват следните видове индикатори:  

        1. Индикатори за вложените ресурси (изходни), например: разходи по мерки, разходи за 

управление на СВОМР); 

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

реализираните дейности по мерките, като например: брой организирани обучения, брой 

бенефициенти, получаващи инвестиционна подкрепа, общ обем на инвестициите и др.; 

         3. Индикатори за резултат: измерват преките последствия (ползи) след изпълнението на 

проектите и така се оценяват и самите мерки. Те осигуряват информация за промените в 

поведението, капацитета или резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически 

или парични единици (например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители, 

взели успешно участие в курсове за обучение). 

          4. Индикатори за въздействие: Те и з р а з я в а т  ползите от намесите ( п р о е к т и т е  и  

м е р к и т е )  не само на равнище подпомагане на бенефициенти, но и по-високо, на ниво 

„общност“, „територия“ и т.н. Тези индикатори са свързани с по-широките (общите) цели на 

оперативната програма (например: увеличаване на заетостта в територията, увеличена 

производителност на селскостопанския сектор и др.). 

При подготовката на МО ще се събира информация от първичните документи, посочени в 

таблици 3.1 и 3.2 на Раздел 3. „Оценка на изпълнението на стратегията“ по долу, чрез които 

се оценяват постигнатите резултати и цели в хода на изпълнението, както и ефективността от 

използването на финансовите ресурси и процедурите за наблюдение и управление. 

(е) Сравнение – сравняват се установените стойности на показателите (индикаторите) с 

плановите (целевите) стойности от Стратегията, анализират се допълнителни данни, факти и 

резултати и на тази база се правят изводи и препоръки за необходимостта (евентуално) от намеса 

в СВОМР , включително чрез осигуряване на допълнителни ресурси или корекция .         

Важно в процеса на междинната оценка е да се анализира приложимостта и полезността на 

всеки индикатор за целите на оценката – анализ на напредъка спрямо заложените цели; както и 

реалистичността на определените планови (целеви) стойности след изпълнението на Стратегията. 

Това е необходимо предвид на рисковете в актуалната ситуация на оценка, която може да е 

променена в сравнение с момента на разработване на стратегията или някои предпоставки 

(приемания, очаквания) да не са се осъществили. 

         4. СТЪПКА „ПРОВЕЖДАНЕ“: В хода на стъпката, съобразно междинните резултати от 

оценката ще се конкретизират източниците и начинът за придобиване на допълнителна 
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информация. Ще се анализира събраната информация с оглед на съпоставянето й с въпросите от 

Таблица 2.2. По този начин се анализират въпросите за оценка и формулират изводите. 

  Необходимо е също, като инструмент за набиране на информация и сравняването с 

целевите стойности на индикаторите да се използват и п р о в е д е н и  о т  М И Г  И с п е р и х  

годишни проучвания на социално-икономическото развитие на територията и 

удовлетвореността от прилагането на СВОМР в общността.  Те могат да се използват и като 

основа за разработването на една комплексна анкета за оценка на мнението на партньорите и 

всички заинтересовани страни за добавената стойност от изпълнението на стратегията и 

(евентуално) за необходимото направление на развитие на СВОМР за новия програмен период.  

МО на СВОМР - Исперих формално обхваща периода 2016 - 2019 г. , но анализите, 

констатациите и експертните преценки се отнасят и до тенденции. За оценка на изпълнението на 

СВОМР се използват документи (отчети) от МИГ - Исперих. За оценка на тенденциите обаче се 

използва и информация за социално-икономическите показатели на развитието за региона и 

страната за целия програмен период 2014 – 2019 г., т.е. за 6 години, за които има статистическа 

устойчивост на тенденциите. Накрая на стъпката „Провеждане на оценката“ е целесъобразно да се 

извърши анкетиране за оценка в три ключови направления:  

  (а) популяризирането на МИГ/СВОМР – относно дългосрочния ефект/въздействие, от 

изградения капацитет, придобити знания и умения, както и з а  ползите от подобрения  социалнеи 

капитал и местно управление, т.е. както е познато като „оживяване на територията“;  

  (б) роля на Стратегията за гарантиране на прилагането на LEADER, т.е. оценка на 

механизма за осъществяване на подхода на МИГ за територията на Общината. Обект на 

механизма за изпълнение са правилата и процедурите за прилагане на СВОМР. 

 (в) добавената стойност на LEADER/ВОМР като ползи от правилното прилагане на 

метода посредством дейностите на МИГ (подготовка   и   подбор   на   проекти, изпълнение   на   

проектите  и тяхното популяризиране), водещо до: (1) подобряване на социалния капитал, (2) 

подобряване на местното управление и (3) засилване на резултатите от проектите.  

           5. СТЪПКА „ДОКЛАДВАНЕ“: тази стъпка в процеса на изготвяне на МО се реализира 

както чрез пряка (лице в лице) комуникация, така и посредством електронен обмен и съгласуване 

на получените резултати с Възложителя. Набелязани са три конкретни срещи в МИГ Исперих. 

Първата – в началото на работа е за обсъждане / съгласуване на методологията и основната част 

от необходимата налична (вътрешна) информация. Втората се планира в средата на изпълнението 

за съгласуване на първите конкретни резултати от оценката и за „залагане“ на една комплексна 

анкета на учредителите на МИГ и на конкретни бенефициенти с проекти. Третата среща е 

предвидена за окончателното представяне на разработката пред Мениджмънта на МИГ, както и 

пред Конференцията на МИГ в средата на Декември 2019 г.   
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Раздел 3. ОЦЕНКА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПОДГОТОВКА ЗА   

                      ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА  В О М Р   

  3.1.  Управление и координация на изпълнението на СВОМР 

 Дейността по управление и координация на изпълнението на Стратегията се изпълнява на 

три нива – Стратегическо, чрез Общо събрание, Тактическо чрез  Управителен съвет на МИГ 

Исперих  и Оперативно-тактическо – чрез екип съставен от технически ассистент, експерт по 

прилагане на СВОМР, главен счетоводител под ръководството на Изпълнителния директор на 

МИГ. Общото събрание се състои от 31 члена. Структурата му се контролира от УС при излизане 

/ включване на нови членове, така че да се спазват изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 

2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от 

програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

  Управителният съвет (УС) се състои от 5 души – Председател на УС и членове на УС, 

съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015г.      

  На нива „Общо събрание и УС“ се реализира вертикалната линия на управление чрез 

субординация и подчинение, а на оперативно-тактическото ниво (Екип на МИГ) – чрез 

координация на дейностите и сътрудничество по изпълнение на стратегията. За оценка на 

качеството на управление сме възприели следните критерии: честота на заседанията за 

вземане на решение; навременност на реагиране при необходимост поради сигнал от 

Управляващия орган на ПРСР или други ОП; участие на членовете за изпълнение на взетите 

решения; документиране на взетите решения и/или мероприятия и др.  

  Обект на пряко въздействие съгласно Стратегията за ВОМР (СВОМР) е общността на МИГ 

Исперих, структурирана на 15 целеви групи с общо около 1000  представители в тях, като този 

брой варира, в зависимост от участниците в различните структури на местната власт, 

институциите, партньорски организации и заинтересовани лица от местния бизнес или 

нестопански сектор. Това се постига чрез дейности за информиране и публичност, които се 

осъществяват от екипа на МИГ Исперих и доброволци от местната общност, както и от външни 

изпълнители на договорирани мероприятия, експертите-оценители на проекти и други доставчици 

на услуги по набиране и подбиране на проекти в рамките на СВОМР.  

  Оценката за дейността на общото събрание и УС на МИГ Исперих е осъществена чрез 

проучване на записите в електронната страница, на протоколите  за заседания на УС и на 

годишните доклади за дейността на МИГ Исперих за 2016 (два месеца), 2017, 2018 и 2019 г. От 

докладите по подмерки 19.2 и 19.4 на СВОМР се установи, че качеството на управление на МИГ 

отговаря на посочените по-горе критерии за ефикасност. Налице е  регулярност на заседанията 

на Общото събрание и на УС на МИГ, както планова, така и при необходимост съобразно 

собствения мониторинг или указания от УО на оперативни програми – донори на СВОМР. Общото 

събрание се свиква чрез обява с предизвестие от (обикновено) две седмици на електронната 

страница и писмено осведомяване на членовете.   

  Заседания на УС се провеждат средно два пъти в месеца. Присъстват с право на глас 

членовете на УС, като са установени два случая на отсъствия с предизвестие от един - два члена 

на УС. Присъстват при необходимост без право на глас Изпълнителният директор на МИГ, 

членове на екипа на МИГ, членове на комисии за оценка на проекти по мерки на СВОМР. 

  Дневният ред на УС включва: обсъждане на годишни планове на мероприятия за 

информиране и публичност, за конференции и празници на МИГ, за графици за прием на проекти, 

обсъждане на указания за кандидатстване с проекти, набиране и подбиране на експерти-

оценители, отчетни доклади на комисиите за подбор на проекти и др. Установено е, че УС реагира 

навреме при риск от конфликт на интереси в проекти и спазва изискванията за квотния принцип 

в състава на общото събрани и допустимостта на кандидатите с проекти.   



 

11 

 

 

  3.2. Дейности за информиране и популяризиране на Стратегията за ВОМР 

            Параметрите на дейностите за информиране и популяризиране през отчетния 

период, осъществявани в рамките на ежегодно актуализиран Комуникационен план за 

популяризиране на Стратегията са дадени в табл. 3.1. Информационните и рекламни 

материали (позиции 4, 15, и др. се състоят от бележник, диплянки и плакати в голям тираж, 

информационна табела и банер през 2016 г, рекламни тениски, химикалки, чаши, 

ключодържатели,  и др.  

  Покани за годишните информационни и отчетни конференции на МИГ се 

публикуват в местния в-к „Екип – 7“ с достатъчно предизвестие. Един комплект 

информационна и рекламна кампания по регионално радио „Шумен“ (позиции 9, 14, 19) 

се състои от два рекламни аудио клипа, 6 броя интервюта / репортажи и 255 бр. търговски 

съобщения за МИГ и мерки по СВОМР. Всеки месец се излъчват съобщения за предстоящи 

мероприятия  и един рекламен клип и/или интервюта за дейността на МИГ Исперих.   

Таблица 3.1 

No Отчетна година и наименование на мероприятието 
Резултат, 

брой, др. 
Забележка 

 Първа година, м. 11 и 12 2016 г.   

1.  Инструкция за подготовка на деловодната система за МИГ 1  

2.  Актуализиране на електронна страница за многофoнд. стратегия 1 Многоф. СВОМР 

3.  Информационна конференция на МИГ в Исперих с публикация 52 души Целеви групи 

4.  Информационни и рекламни материали за 2017 г.    1 комплект Виж год. доклад 

5.  Среща на екипа с УО на ПРСР  2 души Екип на МИГ 

 Втора година,  м. 1 – 12.2017 г.   

6.  Празник на МИГ Исперих на открито / хепънинг 90 души Целеви групи 

7.  Годишна конференция за 2017 г. с информационен базар 51 души Целеви групи 

8.  Планиране и изпълнение публикации за МИГ за в-к „Екип -7“ 3 броя Целеви групи 

9.  Информационна кампания по регионално радио „Шумен“ 1 комплект Целеви групи 

 Трета година,  м. 1 – 12.2018 г.   

10.  Годишен план 2018 г. МИГ за информиране и популяризиране 8 души УС и Изп. Дир 

11.  Празник на МИГ Исперих „Исперих – отворени пространства“ – 

двудневни събития: обществен форум и хепънинг   

205 души Целеви групи 

12.  Годишна конференция на МИГ Исперих за 2018 г. 51 души Целеви групи 

13.  Планиране и изпълнение публикации за МИГ за в-к „Екип -7“ 8 броя Целеви групи 

14.  Информационна кампания по регионално радио „Шумен“ 1 комплект Целеви групи 

15.  Информационни и рекламни материали за 2018 г.    1 комплект Целеви групи 

 Четвърта година,  м. 1 – 12.2019 г.   

16.  Празник на МИГ Исперих на „Исперих – отворени 

пространства“ - хепънинг  с културна програма 

152 души Целеви групи 

17.  Празник на МИГ „Исперих - отворени пространства“  -

обществен форум  

52 души Целеви групи 

18.  Информационна кампания по регионално радио „Шумен“ 1 комплект Целеви групи 

19.  Годишна конференция на МИГ Исперих за 2019 г. м. 12.2019 Минимум 

51 души 

Целеви групи 
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Както се вижда от таблица 3.1, в МИГ Исперих е извършена значителна по обем работа 

по информирането на местната общност и популяризирането на Стратегията за ВОМР. За периода 

на оценката са проведени: 4 броя информационни конференции с общо 206 участника в тях; 4 броя 

празници на МИГ на открито с информационни и комуникационни мероприятия с общо 446 

участника; над 18 публикации в местния вестник „Екип – 7“; 4 броя годишни информационни 

кампании по радио „Шумен“; публикувани и разпространени голям брой рекламни материали; 

информационни срещи с участието на експертите от екипа и членове на УС на МИГ и др. В 

допълнение към горната информация може да се изтъкне, че през 2017 г. в МИГ Исперих са 

проведени две целеви проучвания, които са от базово значение за осигуряване на изпълнението 

на Стратегията за ВОМР, както следва:  

1. Приложими модели на добри практики за социални иновации в европейски селски 

райони с потенциал за прилагане на територията на МИГ Исперих. Чрез проучването 

са идентифицирани прилагани в ЕС добри социални решения, които отговарят в най-голяма 

степен на потребностите, спецификите и капацитета на територията на МИГ и са 

разработени препоръки за прилагане. 

2. Иновативни практики за интеграция на социално уязвими общности – комплексен модел 

на Община Каварна, приложими елементи в рамките на мярка ОПРЧР 2 на МИГ Исперих, 

майчини центрове, интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи,  

превенция и реинтеграция на отпадналите ученици и др.       

  В резюме на детайлизираната картина за съдържанието на информационните кампании и 

продукти по видове и количество може да се обобщи, че в МИГ Исперих е структурирана 

подходяща система и са изпълнявани съдържателни мероприятия за информиране и 

популяризиране на Стратегията за ВОМР. Това е следствие както от сериозния експертен и 

организационен капацитет на Екипа на МИГ, така и от ефикасната организация за вътрешен 

мониторинг и контрол от страна на УС на МИГ.    

  3.3. Процедури за набиране и подбор на проекти по Стратегията 

  Процедурите за набиране на проекти включват:  

(1) разработване в Екипа, обсъждане в УС на МИГ и одобряване от Управляващите органи (УО) 

на оперативните програми указания за отделните мерки на многофондовата стратегия;   

(2) публикуване на указанията, реклама на мерките и провеждане на информационни срещи и 

обучения на потенциални бенефициенти по мерките. 

 В МИГ Исперих е утвърдена добра практика за обсъждане в УС на указанията за 

кандидатстване по мерките на СВОМР, преди тяхното публикуване, както и на подадените за 

оценяване проекти. Благодарение на това, са сведени до само един или два известни случая с 

непълноти в изискванията към кандидатстващи по проекти институции, или на установени и 

отстранени в УС грешки или по-късно заявяване от кандидати на конфликт на интереси. 

Нормална практика е указанията за набиране на проекти по мерките да се консултират „отдолу – 

нагоре“ с УО на трите оперативни програми – ПРСР, ОПРЧР и ОПИК.  

 Конкретните мероприятия по процедурите за набиране и подбор на проекти в МИГ 

Исперих са дадени в Таблица 3.2. 

 За периода са подготвени и осъществени: 6 целеви обучения за проекти по мерките, за 

системата ИСУН, защита на личните данни и др.; 8 общо информативни срещи за консултиране 

по проекти с общо 135 участници; един иновационен форум през 2019 г. за обмен на идеи и добри 

практики с 52 участника и др. 

 Кандидатите с идеи за проекти имат възможност да ползват целеви консултации от 

експерта по СВОМР в офиса на МИГ и от външни консултанти. За периода са консултирани 
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персонално над 15 кандидати по мярка 4.1, като са подадени 7 проекта, а са изпълнение 3 проекта 

(4 проекта са оттеглени на фазата на подбор). По мярка ОПИК 1 целево са консултирани и са 

кандидатствали общо 5 проекта (един е кандидатствал два пъти), одобрени са три кандидата и 

един е в процес на оценка. По мярка 4.2 е заявен първоначален интерес от няколко кандидата, но 

реално няма кандидати и е налице отлив, поради очаквани проблеми с реализацията на етерично-

маслени и лекарствени растения. За финансиране по мерки ОПРЧР 1 и ОПРЧР 2 са в рамките на 

обявените процедури са подадени общо 6 проекта. Одобрени за финансиране от !О на ОПРЧР са 

4 проекта, като в последствие само 3 проекта  с договори за изпълнение, един от одобрените 

проекти на по- късен етап е получил отказ за подписване на договор, два проекта са изтеглени от 

заявителите.    

 Подборът на проекти по СВОМР се извършва от комисии за отделните мерки, предложени 

от екипа на МИГ и утвърждавани от УС. Като правило, всяка комисия се състои от двама 

ръководители от МИГ Исперих за контрол на процедурата, оценяващи външни експерти, 

привличани на граждански договор, общо 28 души за целия период и външни наблюдатели. За 

всеки проект се планират по трима титулярни и трима резервни оценители. Повечето експерти-

външни оценители имат сериозен опит от работа в регионални офиси на Национална служба за 

съвети в земеделието – НССЗ в Разград и Силистра или като външни експерти на граждански 

договор по Мярка 6.3 на ПРСР.  

       Таблица 3.2 

Мероприятия, свързани с процедури за набиране и подбор на проекти 

No Отчетна година и наименование на мероприятието 
Резултат, 

брой, др. 
Забележка 

 Първа година, м. 11 и 12 2016 г.   

 Няма мероприятия по процедури за кандидатстване с проекти    

 Втора година,  м. 1 – 12.2017 г.   

1. Двудневно обучение на местни лидери за проекти и ИСУН 23 души От НПО в община 

2. Двудневно обучение на местни лидери за проекти и ИСУН  20 души бизнес, земеделие 

3. Провеждане на общо 8 срещи за консултиране по проекти 135 души Бенефициенти 

4. Набиране и подбиране външни експерти – оценители проекти  23 експерти По мерки СВОМР 

5. Проучване „On Desk” на иновативни практики в ЕС за интегри 

ране на соц. уязвими групи , приложимо за мерки по СВОМР 

1 брой По договор 

6. Провеждане „Workshop” за Община Исперих и НЧ „Рома“ за 

кандидатстване по мярка ОПРЧР 2 на Стратегията  
23 броя Бенефициенти 

   7. Разработване индикативен график за прием по мерки СВОМР 1 брой Бенефициенти 

8. Обучение извън Исперих „Държавни помощи“ МИГ - Лидер 1 човек Екип на МИГ 

9. Обучение извън Исперих за „Защита на лични данни“ в МИГ 2 души Екип на МИГ 

10. Планирано обучение по „Оценка на проекти“ - Не е проведено 2 души Обективни прич. 

 Трета година,  м. 1 – 12.2018 г.   

11. Актуализация график за прием на проекти за 2018 г. по мерки 9 души УС и Изп. Дир 

12. Пакет документи по процедури за прием на проекти ОПИК -1  9 души УС и изп. Дир. 

13. Правила за работа на комисия подбор на проекти по ОПИК - 1 9 души УС и изп. Дир 

14. Пакет документи Мярка 7.4 и правила на процедури по ПРСР 9 души  УС и изп. Дир 

15. Оценителен доклад за проекти по Мярка ОПИК на СВОМР 9 души УС и изп. Дир 

16. Среща с екипа на МИГ Попово за обмен на добри практики 4 души Екип на МИГ 

17. Пакет документи по процедури за прием на проекти ОПРЧР 9 души УС и изп. Дир 

18. Провеждане на общо 2 срещи за консултиране по проекти 20 души Бенефициенти 
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19. Правила за работа комисия подбор на проекти по ОПРЧР - 1 9 души УС и изп. Дир 

20. Обучение изпълнение проекти – 2 ОПИК 1  и 1 ОПИК 2 прием  3 души Бенефициенти 

21. Обучение изпълнение проекти– 1 проект ОПРЧР предприемач.  1 човек Бенефициенти 

22. Указания за мярка ОПРЧР 2 – съгласуване с УО на ОПРЧР  1 брой Екип МИГ 

23. Оценителен доклад проекти ОПРЧР 1 и ОПИК 1 9 души УС и Екип МИГ 

24. Подписване 3 договора с бенефициенти – 2 ОПИК и 1 ОПРЧР 1 Общо 3 бр. Бенефициенти 

25. Работно посещение обмен на опит МИГ в Словакия / Унгария 9 души УС и Екип МИГ 

26. Актуализация график за прием на проекти за 2019 г. по мерки 8 души УС и Екип МИГ 

27. Набиране и подбиране външни експерти – оценители проекти 5 души До общо 28 души 

 Четвърта година,  м. 1 – 11.2019 г.   

28. Актуализация график за прием на проекти за 2018 г. по мерки 8 души УС и Екип МИГ 

29. Подадени за оценка 2 проекта ОПРЧР 2 2 проекта Оттеглени 

30. Пакет документи по процедури за прием на проекти Мярка 4.1 8 души УС и Екип МИГ 

31. Състав на комисия за оценка на проекти Мярка 4.1 8 души УС и изп. Дир 

32. Пакет документи по процедура за проекти Мярка ОПИК 1 5 души УС на МИГ 

33. Одобрени за финансиране 3 проекта Мярка 4.1  3 проекта Бенефициенти 

34.. Обучение „Управление на личните данни в МИГ“ 2 души Екип на МИГ 

35. Състав на комисия за оценка на проекти Мярка 4.1 9 души УС и изп. Дир 

36. Пакет документи процедури за проекти ОПРРЧР 1 и ОПРЧР 2 8 души УС на МИГ 

37. Вътрешни правила и състав на оценителна комисия по ОПРЧР  8 души УС на МИГ 

38. Оценка на готовността за прием по мерки 7.4 и Мярка 21 9 души УС и изп. Дир 

39. Пакет документи по процедури за прием на проекти Мярка 6.4 9 души УС и изп. Дир 

40. Оценителен доклад комисия проекти по ОПИК 1  10 души УС и експерти 

41. Пакет документи по процедури за прием на проекти Мярка 4.2 6 души УС на МИГ 

42. Оценителен доклад за прием на проекти по ОПРЧР 2 7 души УС и експерти 

43. Обучение „Нормативна уредба приложение СВОМР, оценка на 

проекти и бизнес планове“ 
12 души Бенефициенти 

44. Проучване “Приложение на модели и добри практики за 

социални иновации в ЕС с потенциал за приложение в МИГ“   

1 брой По договор, за 

нужди бенефиц. 

45. Иновационен форум– модели, обмен на идеи, добри практики  52 души За бенеф.проекти  

46. Състав на комисия за оценка на проекти Мярка 4.1 – 4 проекта 10 души УС и експерти 

47. Състав на комисия за оценка на проекти Мярка 6.4 10 души 
 

7 души УС и експерти 

  В резюме на извършената междинна оценка за организацията и изпълнението на 

процедурите за кандидатстване (набиране) и подбор на проекти може да се обобщи, че в МИГ 

Исперих е структурирана подходяща система и са изпълнявани ефикасно подходящи планове, 

годишни програми и мероприятия за набиране и подбиране на проекти по мерките от СВОМР. 

Сравнително най-добри са резултатите за мерки 4.1, по която има отворена втора покана за 

кандидатстване в края на 2019 г., мярка 6.4 по ПРСР, ОПИК 1 за иновации и 

конкурентоспособност и ОПРЧ 1 и ОПРЧ 2. Въпреки, че процедурата по мярка 4.2, след нейното 

стартиране е удължавана е била с продължителност повече от 4 месеца няма подадени проекти по 

тази мярка към стратегията. Не са стартирали все още процедурите по публичните мерки към 

Стратегията на МИГ Исперих: Мярка 7.4 и Мярка 21 на СВОМР. 
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     Раздел 4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНКА ПО ИНДИКАТОРИТЕ В  С В О М Р 

  Резултатите за извършения преглед и оценка на индикаторите за изпълнението на 

Стратегията за СВОМР са представени в Таблица 4.1 и 4.2 по-долу. Тъй като индикаторите на 

Стратегията като цяло са „извлечени“ от най-обобщаващите индикатори по отделните мерки е 

използван специфичния подход за оценка и анализ „От частното към общото“. След прегледа на 

индикаторите е представена по-конкретна оценка за броя проекти и размера на финансиране  по 

мерки, особености на извършения подбор, проблеми и особено – за препоръки за по-нататъшни 

подходящи действия по изпълнение до края на програмния период на МИГ.  

  4.1. Индикатори по отделните мерки на Стратегията  

Таблица 4.1 

No Наименование на индикатора и мерната 

единица 

Целева 

стойност   

(2023 г.) 

Стойност 

2019 г. 

Коментар, извод, 

препоръка 

 Индикатори по мярка 1.3.Краткосрочен обмен и посещения земеделски стопанства 

 Индикатори за изпълнение 

1. 

 
Брой участници в мерки за обмен на опит и 

посещения в земеделски стопанства 

60  0 Изпълнението ще 

започне 2020 г. 

1.1. в това число брой млади фермери Наблюдаване   

1.2. в това число жени Наблюдаване   

 Финансово изпълнение за Мярка 1.3, лв.  18 000 0  

 Индикатори по мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 

 Индикатори за резултат    

2. Брой на земеделските стопанства, получили 

подпомагане за инвестиции в преструктуриране 

или модернизация 

 

18   3  

Необходимост да се 

актуализира целевата 

стойност  

3. Брой стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично 

маслени и медицински култури и животновъдство  

 

15  2 

Необходимост да се 

актуализира целевата 

стойност  

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

4. Брой земеделски стопани, получаващи подкрепа: 18 3 Необходимост да се 

актуализира 

целевата стойност 4.1. в това число брой стопани на възраст до 40 г. 9 1 

4.2. в това число жени, уязвими групи Наблюдаване 1  

4.3. в това число колективни инвестиции Наблюдаване -  

 Финансово изпълнение за Мярка 4.1, лв. 650 000 145 267 Да се обяви втори 

прием за 504 хил.лв. 

 Индикатори по мярка 4.2. Инвестиции в преработка и маркетинг на земеделски 

продукти  

 Индикатори за резултат    

5. Ръст на заетостта в подпомогнатите предприя-тия 

(еквивалент на пълно работно време)   

10   

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

6. Брой на предприятията, получаващи подкрепа 4 -  

6.1. в т. ч., брой подпомогнати нови предприятия, 

създадени чрез финансова подкрепа и/или 

подкрепени предприятия, несъществували над 3 

години преди стартирането на проекта 

 

3 

 

- 

 

 Финансово изпълнение за Мярка 4.2, лв. 350 000 0 Подновяване кан- 
дидатстване 2020г.  

 Индикатори по мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 
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 Индикатори за резултат    

7. Ръст на заетостта в подпомогнати предприятия     

(еквивалентен на пълно работно време) /Работ-ни 

места разкрити в подпомогнатите проекти) 

12 7,5 По протоколи на 

комисия проекти 

 Индикатори за изпълнение / краен продукт 

8. Брой на предприятията, получаващи подкрепа 15 9  

8.1.  в т. ч., брой подпомогнати нови предприятия, 

създадени чрез финансова подкрепа и/или 

подкрепени предприятия, несъществували над 3 

години преди стартирането на проекта 

 

5 

 

2 

По протоколи на 

комисия проекти 

 Финансово изпълнение за Мярка 6.4, лв. 574 000 496 769 Оползотв. ресурса 

 Индикатори по мярка ОПРЧР 1: Развитие на предприемачеството 

 Индикатори за резултат    

9. Участници в самостоятелна заетост  при напус-кане 

на операцията (които до 6 м. след това имат 

собствен бизнес или самостоятелно заети) 

10 4 По протоколи на 

комисия проекти 

10. Участници, които до 24 мес. след операцията ще 

имат собствен бизнес или самост. заетост 
15 - След оценка в края на 

СВОМР 

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

11. Безработни участници, подпомогнати ОПРЧР 1 45 18 Изпълнение 40 % 

11.1 в т.ч. трайно безработни  Наблюдаване -  

12. Заети участници, подпомогнати по мярката 10 3 Изпълнение 30 % 

 Финансово изпълнение ОПРЧР 1, лв 200 000 70 082 Ресурс за 2 проекта 

 Индикатори по мярка ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП 

 Индикатори за резултат    

13. Ръст на заетостта в подпомогнати предприятия     

(еквивал. на пълно работно време) / работни места 

разкрити в подпомогнатите проекти) 

8 16 Съгласно данни за 

одобрени проекти  

14. Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от 

подкрепените предприятия 
Повишаване Да Съгласно данни за 

одобрени проекти  

15. Производителност на подпомогнати МСП (доба 

вена стойност по факторни разходи към заетите) 
Повишаване Да Съгласно данни от  

одобрени проекти  

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

16. Брой подпомогнати предприятия, които са нови 

или не са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта 

1 - 
Няма данни 

 

17. Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията (лв.) 
162 033 154 282 Условно изпъл 

нение 95,22 % 

 Финансово изпълнение М. ОПИК1, лв. 1 500 000 1 388 605 Условно 92,6 % с 

последния проект 

 Индикатори по мярка ОПРЧР 2: Социално-икономическа интеграция на  

                                                             маргинализирани общности 

 Индикатори за резултат    

18. Участници в неравностойно положение, които са 

започнали след подпомагане да търсят работа, имат 

работа, или са ангажирани с образование или 

обучение, или са получили квалификация или са 

включени в социални и здравни услуги 

100 65 Условно 65 % 
изпълнение съгласно 

проекти към момента 
на оценка 

18.1. в това число роми Наблюдаване 40 Добро изпълнение 

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    
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19. Брой подпомогнати лица в неравностойно 

положение 
100 105 Условно 70 % 

изпълнение към  

оценкаta 

19.1 в това число роми Наблюдаване 80 Добро изпълнение 

 Финансово изпълнение Мярка ОПРЧР 2, лв 600 000 399 798 Изпълнение 66,6% 

 Индикатори по мярка 7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването 

на местни основни услуги за селското население, вкл. развлечения и култура и 

свързаната с тях инфраструктура  

 Индикатори за резултат    

20. Брой на населението, което се възползва от 

подобрените услуги / инфраструктура 

14 000  - Планирано изпъл-

нение от 2020 г. 

21. Брой населени места, които се възползват от 

подобрени услуги 

12 -  

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

22. Брой проекти, подпомогнати за  подобряване на 

основни услуги за населението и бизнеса 
7 -  

22.1. в т.ч. реализирани проекти по схемата за малки и 

инфраструктурни проекти 
3 -  

23. Обекти, реализирани като част от схемата за 

малки и инфраструктурни проекти 
12 -  

 Финансово изпълнение Мярка 7.4,  лв 1 200 000 0  

 Индикатори по мярка 21: Исперих – отворени пространства, привлекателна   

                                                жизнена среда, съхранено наследство 

 Индикатори за резултат    

24. Създадени нови активни граждански групи или 

инициативи 
5  Планирано изпъл-

нение от 2020 г. 

25. Развити нови продукти и услуги, базирани на 

културното и природното наследство на 

територията 

3   

 Индикатори за изпълнение / краен продукт    

26. Общ брой подкрепени проекти 12   

26.1 в т.ч. подкрепени индивидуални проекти 9   

26.2 в т.ч. пакетни проекти 3   

26.3 в т.ч. микро проекти, включ. в пакетни проекти 12   

27. Общ брой граждани участвали в събития, 

проведени по подкрепените проекти 

2000   

 Финансово изпълнение Мярка 21, лв 140 000 0  

 Финансово изпълнение всички мерки, лв. 5 232 000 2 081 144 Остатък 3 150 856 

  4.2. Индикатори за цялостно прилагане на Стратегията за ВОМР 

Таблица 4.2 

No Наименование на индикатора и мерната единица Целева 

стойност   

(2023 г.) 

Стойност 

2019 г. 

Коментар и извод 

 Приоритет I    

 Специфична цел 1    

1. Брой и дял (%) на земеделските стопанства, 

получили подпомагане за инвестиции в 

преструктуриране или модернизация 

18                 

(1,6 %) 

3  
Обвързване на 

мерки 1.3 и 4.1,  

актуализ. на целта 
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2. Брой стопанства, разширили или модернизирали 

производството на плодове, зеленчуци, етерично-

маслени и медицински култури и животновъдство  

 

15  

 

2 

Обвързване на 

мерки 1.3 и 4.1, 

актуализ. на целта 

3. Промени в земеделската продукция на подпомогна-

тите стопанства на една годишна работна единица   

Повиша 

ване 

- Оценка в края на 

2020 г. 

4. Брой проекти, насърчили по-доброто организиране 

на хранителната верига 
4 

 

- Няма все още 

проекти мярка 4.2 

5. Брой нови работни места в подпомогнатите проекти 10 3  Съгласно данни от 

проекти м. 4.1; 

 Специфична цел 2    

6. Брой подпомогнати съществуващи предприятия с 

повишена конкурентоспособност 
13 11  7 бр. по м. 6.4 и 4 

бр. по м. ОПИК 1. 

7. Брой подпомогнати предприятия, които са нови или 

не са съществували повече от 3 години преди 

стартирането на проекта  

 

6 

 

2 
 Съгласно данни по 

проекти м. 6.4 

8. Участници в мерки за самостоятелна заетост до      

24 мес. след напускане на операцията 
10 4 От проекта по 

ОПРЧР1 в 2020 г. 

9. Брой нови работни места в подпомогнатите проекти 20 23 
  (16 по ОПИК и 

7 по м. 6.4), Нова 

оценка  05.2021 г. 

10. Производителност на подпомогнатите предприятия 

(добавена стойност по факторни разходи към заети) 

Повиша 

ване 
Да Нова оценка  за            

м. Май 2021 г. 

11. Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от 

подкрепените предприятия 

Повиша 

ване 
Да Нова оценка  за            

м. Май 2021 г. 

12. Нови / подобрени пазари за местна продукция 2  - Няма проекти по 

мярка 4.2 

 Приоритет II    

 Специфична цел 3    

13. 

 

 

Участници в неравностойно положение, които са 

започнали след подпомагане да търсят работа, или 

имат работа, или са ангажирани с образование или 

обучение, или са получили квалификация или са 

включени в социални и здравни услуги  

 

100 

 

65 
Съгласно собствена  

прогноза в 2 проекта 

ОПРЧР 2, да се оцени 

2021г. 

 Специфична цел 4    

14. Брой и дял (%) от населението, което се възползва 

от подобрените услуги / инфраструктура 

14 000  

(65 %) 

- Не е започнала 

Мярка 7.4 

15. Брой населени места, които се възползват от 

подобрени услуги 
12 - Не е започнала 

Мярка 7.4 

16. Брой нови партньорства, решаващи проблеми на 

социални групи и населени места в Общността 
6 - 

Не е започнала 

Мярка 21 

 Хоризонтални индикатори    

17. Дял на проектите, които облагодетелстват млади 

хора на възраст до 40 г. 
40 % 16% 

3  проекта от 19 (1 

по 4.1 и 2 по м. 6.4) 

до 2019г. 

18. Дял на проектите с иновации за нисковъглеродна или 

ресурсоефективна икономика, или  иновации за 

предотвр./адаптиране към климатичните промени 

 

20 % 

 

26,3 % 

5 проекта от 19 (4 

по ОПИК 1 и 1 по 

М 6.4 ) до 2019 г., 

оценка Май 2021  
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4.3. Оценка на първоначални резултати и препоръки за по-нататъшно   

                  изпълнение на Стратегията за ВОМР до края на програмния период 

 По-надолу представяме като коментар оценката за изпълнение на мерките и оттам и на 

стратегията за ВОМР като цяло. Дадени са и конкретни препоръки за улесняване на изпълнението 

на мерките до края на програмния период, съобразно опита на консултантите по разработване на 

проекти 6.1, 6.3 и 6.4 по ПРСР в програмния период 2014 – 2020 г. 

 По отделните мерки на Стратегията за ВОМР   

 МЯРКА 1.3. При подготовката за набиране на проекти по мярката през 2020 г. да се обърне 

особено внимание на малките земеделски стопанства ( виж Мярка 6.3 на ПРСР) и на младите 

„фермери“ по Мярка 6.1 на ПРСР. Набирането може да се консултира с офиса в Разград на НССЗ, 

където има записи от подобни стопанства по приемите на проекти през 2016 и 2019 г. Тази мярка 

може да се обвърже с мярка 4.1 за броя земеделски стопанства.    

 МЯРКА 4.1. До момента на оценката са одобрени за финансиране от МИГ Исперих три 

проекта по мярка 4.1 с обща безвъзмездна помощ (БФП) 145 267 лв. и съфинансиране 130 265 лв. 

Изпълнението по индикатори се оценява на около 20 % от целевата стойност. Необходимо е да се 

организират бързо нови приеми за проекти за останалия ресурс от 504 хил. лв. За целта може да 

се консултират и подобрят оттеглените в рамките на първата процедура четири проекта по 

мярката. В края на месец декември 2019 г. МИГ Исперих е обявила покана за кандидатстване с 

проекти по мярка 4.1, има заявен интерес по процедурата и очаквания за повече от 5 нови проекта. 

Препоръчваме да се актуализира стойността на индикатори 2, 3, 4, 4.1 при прогноза за обем 

БФП.на едно проектно предложение от 50 – 60 хил. хил. лв.  

  МЯРКА 4.2. Поради обективни проблеми в Община Исперих за предметната област 

„Прибиране и преработване на етерично маслени култури“ е налице отлив на интерес на 

проучените предварително кандидати с проекти по мярката. В същото време на национално ниво 

са обявени покани по мерки 4.2,  за компенсиране загубите на земеделски стопани от АЧС , както 

и мерки за насърчаване на къси вериги в пчеларство, млекопроизводство и др.  С оглед на 

констатацията на територията на МИГ Исперих и възможностите за кандидатстване с проекти 

директно към ПРСР се препоръчва, да се направи отново проучване сред  производителите и 

земеделските стопани за подготовка на проекти по мярката. За целта може да се организира 

обучение или консултации с помощта на експерти от НССЗ или други външни експерти. С цел 

усвояване на финансовия ресурс и изпълнение на Стратегията за ВОМР, препоръчваме на МИГ 

Исперих да предприеме мерки за преразпределяне на бюджета на мярка 4.2, като го насочи към 

тези мерки, за които има значителен интерес като: мярка 6.4 и евентуално мярка 4.1 по ПРСР 2014 

– 2020 г.   

 Мярка 6.4. Към момента на междинната оценка има изпълнена процедура за набиране на 

проекти, по която са подадени 10 проекта, като в рамките на оценителната сесия един проект е 

оттеглен. Оценителната сесия  е приключена с одобрение на 9-те проекта, които са предложени 

за финансиране. Предвид невъзможността да се ползва достатъчен бюджет в областта на селския 

туризъм, препоръчваме да се актуализира политиката на информиране и популяризиране. От  

одобрените за финансиране проекти, два ще предложат нова услуга за населението на територията 

на МИГ Исперих: архитектурно-проектантско бюро и студио за производство на елементи с 3D 

принтер. Една част от проектите са за технически услуги (до-оборудване на автомивки и сервизи, 

производство на дограма и др.), други три проекта за са подобряване услугите за населението в 

областта на дентална практика и медицина. 
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 Мярка ОПРЧР 1. Подадени са два проекта, единият е договорен, другият има отказ за 

подписване на договор от УО на ОПРЧР поради констатирано несъответствие с Условията на 

кандидатстване, свързано с възлагане на дейности  по граждански договор, което се счита за  

подизпълнение. До момента на оценката е приет и се изпълнява един проект с БФП в размер на 

70 682 лв., без съфинансиране от бенефициента. Има включени индикатори за успешно 

изпълнение на проекта. Изпълнението по два индикатора може да се оцени на 30 – 35 % от 

целевата стойност. По операцията остава ресурс в размер на 129 хил. лв., т.е. трябва да се наберат 

още два проекта с подобен бюджет, за да се постигнат примерно планираните стойности на 

индикаторите. По мярката има интерес за два нови проекта след Януари 2020 г. Предполагат се 6 

допълнителни бизнеси по индикатори 8 и 17 за цялостно отчитане на стратегията за ВОМР за 

относителен дял на проекти с млади хора.   

 Мярка ОПИК 1. По мярката досега са кандидатствали с проекти общо 5 предприятия. 

Одобрени за финансиране са четири проекта с БФП общо 1 млн. и 114 991 лв.,  още един – 

четвърти проект с БФП 351 006 лв. е в процес на оценка от УО на ОПИК. Следователно, условно 

може да се приеме, че БФП за всичките четири проекта ще бъде 1 млн. 465 997 лв. 

Съфинансирането от бенефициентите на трите проекта е 114 389 лв., а условно общо с четвъртия 

– 228 777 лв.  

 При условие за успешно кандидатстване на „Миланов-Г“ ЕООД, ще бъде изпълнен напълно 

индикатор 16.  За стойността на индикатори 13, 14 и 15, чрез които може да се оцени въздействието 

върху икономически показатели на предприятията, има информация само от проекта на „Екстриим 

2010“ ЕООД. Наложително е МИГ Исперих да изиска информация от предприятията, кандидатствали 

с проекти по мярката, за постигнатите от тях индикатори към м. Май 2021 г., когато ще бъдат подадени 

статистическите отчети в НСИ и Агенция по вписванията. 

 Мярка ОПРЧР 2. Договорирани са два проекта с БФП общо 399 798 лв. от общо 

представени за оценка четири проекта, като два от тях са оттеглени от кандидатите при 

извършване на оценката. Предполагаме, че с остатъчния ресурс от 200 хил. лв., МИГ би могла да 

привлече интерес за още 2 проекта за социална иновация.  

 Оценката за изпълнение е по индикатори, посочени в проектната документация. Може да 

се даде 70 % изпълнение по брой участници. На добро равнище е наблюдаваното участие на роми 

от Община Исперих и СНЦ „Народно читалище Рома – Вазово“. Предполагаме, че тези много 

добри резултати се дължат на проведените проучвания на добри практики в ЕС и у нас за  

иновативни подходи за интеграция на социално уязвими общности в общините.    

 Мярка 7.4. Няма подадени и изпълнени проекти до момента на междинната оценка.           В 

средата на 2019 г. УС на МИГ е обсъдил и оценил готовността за прием на проекти по мярката. 

Очаква се документацията за прием на проекти да бъде обсъдена до края на 2019 г., така че 

приемането на проекти да започне от пролетта на 2020 г. Следва да се има предвид, че поради 

необходимостта от съвместна работа на МИГ с много допустими кандидати – Община Исперих, 

читалища и публични организации за спорт и култура в поради ограниченията за набиране и 

подбор на проекти до края на 2020 г., може да се прояви сериозен риск.  

  Мярка 21. Няма изпълнение до момента на оценка. УС на МИГ вече е обсъдил и оценил 

готовността за прием на проекти. Очаква се документацията по кандидатстване да бъде обсъдена 

до края на 2019 г., а приемането на проекти да започне от пролетта на 2020 г.  

 

 

 



 

21 

 

 

 Обобщаваща оценка и препоръки за индикаторите за СВОМР   

 Прякото сравнение между броя на индикаторите по мерки на стратегията за ВОМР 

(СВОМР) и тези за цялостно прилагане на СВОМР показва, че вторите са с 30% по-малко, без да 

се отчита броя под-индикатори (например 1.1, 1.2, …, 4.1, 4.2 и т.н). Това е оправдано и логично, 

тъй като индикаторите за СВОМР би трябвало да са по-малко на брой, но да имат по-обобщаващ 

характер, да са в известен смисъл резултат от въздействие.  

 В същото време обаче,  9 броя индикатори за оценка на СВОМР (т.е. половината от общия 

брой 18 индикатора), са взаимствани от списъка с 27 броя индикатори по мерки. С характер на 

обобщаващи са 7 индикатора (с номера 5, 9, 10, 11, 12, 17 и 18 съгласно табл. 4.2). В случая 

повечето обобщаващи индикатори са индикатори за резултат, а нямат ясно изразен характер на 

индикатори за въздействие. Като индикатори за въздействие от броя проекти и инвестициите в тях 

могат да се приемат примерно индикаторите 10, 11, 12 и 18.  

  От данните по настоящата оценка на индикаторите в Табл. 4.2, следва да се укаже 

недвусмислено, че индикаторите за нови работни места (No 5 и No 9), за производителност, обем 

на продукцията и разширени пазари за местна продукция (No 10, 11 и 12), за проекти с иновации 

(No 18) и др., ще се оценяват след изпълнението на всички проекти от целевите мерки с тези 

индикатори, както за земеделския отрасъл, така и за индустрията и услугите в мярка 6.4. 

Препоръчваме също, да се съпоставят целевите стойности на индикатор 19 в мярка ОПРЧР 2 и 

индикатор 13 в таблица 4.2, така че да се приеме целева стойност 100 участници за втория 

индикатор, предвид становището на УО на ОПРЧР.  

 При обсъждане на резултатите от изпълнението на СВОМР в края на програмния период 

следва на първо място да се обсъди и прецени, в коя сфера – развитие на публични услуги от една 

страна или развитие на МСП и осигуряване на заетост от друга страна, трябва да се търси и е 

възможно да се постигне най-голямо въздействие. По-вероятно на този етап изглежда да се очаква 

въздействие на стратегията върху състоянието на МСП и особено на тези от агросектора. По-

голямо въздействие би трябвало да се търси в отношенията между общностите, поощряване на 

взаимното доверие, на прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ в общината и др. Полезни в това 

отношение ще бъдат и изводите от анкетата в Раздел 5.     

 За да се улесни окончателната оценка за изпълнението на Стратегията за ВОМР е 

приложимо в края на програмния период да се подготви методика за удостоверяване на 

информация за всеки индикатор от бенефициентите. За да се даде положителна оценка на 

изпълнението на даден проект, следва МИГ да получи конкретен отговор за изпълнението на 

всеки индикатор, особено на No 9, 10, 11, 12, 17 и 18. 
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 Раздел 5. ИЗПЪЛНЕНИЕ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА   

                          ДОСЕГАШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА СВОМР 

 5.1. Планиране и изпълнение на анкетно проучване сред МИГ Исперих за 

оценка на досегашното изпълнение на стратегията 

  Анкетното проучване има за цел да установи отношението на местната общност в 

Община Исперих относно трите основни групи въпроси за успешното изпълнение на Стратегията, 

съгласно насоките на ЕК за Оценка на Leader / ВОМР ( 1 ) – Приложение 2: 

  Група 1. Обща оценка за степента на публичност и информираност по СВОМР; 

  Група 2. Качество на подготовката, подбора и изпълнението на проекти; 

  Група 3. Обща оценка за степента на подобряване на социалния капитал, на 

управлението и въздействието на МИГ по „Лидер“ за .територията на Община Исперих. 

  Целевите групи за провеждане на проучването, съгласувани с Екипа на МИГ, са: 

  Целева група 1: Представители на читалища, НПО и др. - 24 души; 

  Целева група 2: Членове на Общото събрание на МИГ Исперих – общо 20 

души, съобразно квотната структура на Общото събрание; 

  Целева група 3: Представители на бизнес общността и отделни  общински 

експерти – общо 12 души. 

 Първо във времето, около една седмица преди групи 2 и 3, са анкетирани 

членовете на Целева група 1. Идеята на съставителите на анкетата е, представителите на 

Целева група 1 да не се влияят от мнението на Целева група 2 и 3. Резултатите от 

обработените анкети за трите целеви групи са сравнени по отношение на обща 

хомогенност на отношението към анкетата, наличие на някакво разминаване в мнението 

по трите групи въпроси в анкетата и др.  

 Установено е, че общо взето мнението спрямо анкетата на трите целеви групи е 

сравнително хомогенно. Известно различие има само по отношение на алтернативните 

отговори за препоръки към повишаване публичността (въпрос 5) и особено за 

предпочитания към обученията. Така например, членовете на Целева група 1 са 

предпочитали по един вид обучение, докато другите две групи – по 2, а някъде и три 

обучения. До известна степен, причина за подобна незначителна разлика вероятно се 

дължи и на разликата между средната образователна структура на Целева група 1 от една 

страна и на групи 2 и 3 от друга.    

 5.2. Анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване 

 Конкретните резултати от проучването за общата извадка от 56 анкетирани от целеви 

групи 1,2 и 3 са дадени обобщено в Приложение 1 във вид на диаграми – тип „торти“ за 

относителното разпределение (%) на алтернативните отговори по всеки от 17-те въпроса в 

анкетата. Дадена е също информация за структурата по пол и образование на анкетираните. 

 По отношение на Група въпроси 1 в анкетата „Обща оценка за публичност и 

информираност по стратегията“ може да се каже, че особено важна за оценка на въздействието на 

Стратегията на МИГ върху целевите групи е  степента на познаване на идеята на „Лидер“ и самата 

стратегия – въпрос (1). От проучването е установено, че почти по равно като честоти на 

отношение (48,2 % спрямо 51,8 %) са „пълното“ и/или „частичното“ познаване на стратегията. 

Изобщо няма случаи на непознаване на СВОМР или невъзможност да се прецени. Все пак трябва 

да се отбележи, че по-голямата част от оценките „частично познаване“ са дадени от представители 

на Целева група 1 на проучването, поради което предлагаме на  тях да се осигури допълнително 
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и целево обучение по подхода „Лидер“. Това може да се съчетае с предстоящите дейности по 

информиране, включително обучения за подготовка на проекти по мярка 21 и мярка 7.4 на 

територията на МИГ Исперих.  

 Показателни за удовлетвореността от дейността на екипа на МИГ и на неговия капацитет 

и мотивация за диалог и взаимодействие с местната общност и бенефициентите са отговорите на 

въпроси (3) и (4) в анкетата - пълна удовлетвореност 60,7 % и висока оценка 69,6 % анкетираните 

членове на целевите групи на проучването. Достатъчна удовлетвореност от екипа на МИГ 

изразяват 32,1 % от анкетираните, а с висока оценка за професионалния му капацитет са 26,8 % 

от респондентите. Останалите две нива на оценка за въпроси (3) и (4)- недостатъчна и липса на 

преценка имат пренебрежимо малка сумарна оценка – 7,2 % и 3,6 %. 

Показателни за отношението към политиката за публичност, информиране и прозрачност 

на стратегията за ВОМР са отговорите на по въпрос (5). Според респондентите, необходимо е да 

се увеличат срешите с бенефициенти вместо масови дейности (56,9 %) и подобряване на 

електронната страница и достъпа до екипа на МИГ (29,2 %). 

От  групата въпроси 2 „Качество на подготовката, подбора и изпълнението на проекти по 

Стратегията“ бихме отличили като деликатен за степента на комуникация при проблеми в МИГ 

въпрос (11). Вижда се, че е налице почти равно вероятностно разпределение на отношението към 

трите значими алтернативи.- често има случаи на закъснели указания „отгоре“ и др. ….. 17,1 % от 

анкетираните; понякога – 34,3 % от отговорите и 37,1 % - не. Би могло да се препоръча на Екипа 

на МИГ огласяване на подобни случаи като „научени уроци“, което според нас би било полезно 

като използване на добрите страни на обратната връзка. 

Резултатите за останалите шест пет въпроса от тази група (6, 7, 8, 9 и 10) показват 

консолидирана висока оценка на процеса за подготовка на процедурите за набиране на 

проекти, на организиране на обучения за кандидатите, гъвкавост и предоставяне на експертна 

помощ за консултации, работата с външни консултанти и възможността в оценката на проекти да 

участват като вътрешни, така и външни оценители на проекти.  

За първите три въпроса от тази група преобладават оценките „високо“ / „напълно“ с 

относителни честоти съответно 44,5 %, 60,7 % и 76,8 %. Оценките „достатъчно“ за тези въпроси 

имат относителни честоти 37,5 %, 28,6 % и 23,2 %. Негативната оценка или липса на преценка 

варират от „нула“ за двете нива за въпрос (8) и от 3,6 % до 10,7 % от отговорите. 

При въпроси (9) и (10) тежестите на оценките „висока“ и „достатъчно“ се разменят. 

Обратно на случая с първите три въпроса от Група 2, тук преобладават оценките „достатъчно“ 

(51,8 % и 48,2 %), а оценките „високо/напълно“ имат честоти 42,9 % и 39,3 %. Относителните 

честоти на последните две алтернативи – „недостатъчно“ и „не мога да преценя“ варират между 

1,8 % и 8,9 %, т.е. са аналогични на картината при първите три въпроса от групата.    

Отговорите на въпросите от Група 3 „Обща оценка за степента на подобряване на 

социалния капитал, на управлението и въздействието на МИГ за територията“ доказват 

недвусмислено, че до голяма степен са създадени местни лидери, повишил се е личния 

организационен капацитет и доверието в общността и е налице високо въздействие на 

Стратегията за развитието на местните общности в МИГ. Предпочитано тук е организирането 

на обучения –тренинги за екипност – 57,4 % от отговорите на въпрос (16).    

Връх на положителната оценка от респондентите е заявеното желание за пълноценно 

участие в подготовката на нова стратегия на МИГ от 57,4 % от анкетираните. При известни 

условия, в подготовката на нова стратегия  биха участвали 37,5 %, а не биха участвали 5,4 % от 

анкетираните лица. Детайлното проучване показа, че носители на „условност“ в по-голяма степен 

са представители на НПО, на читалища и др. от първата целева група на проучване. 
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  Раздел 6. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА  

                             И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В М И Г  ИСПЕРИХ 
 

Извършената междинна оценка на изпълението на Стратегията за водено от общността 

местно развитие на МИГ Исперих за периода 2016 – 2019 г. извежда на преден план следните 

изводи  и препоръки: 

1. Очевидно, дейностите по информиране и популяризиране на стратегията за ВОМР са 

провокирали широк интерес сред местната общност като цяло, което се потвърждава от 

значителния брой на участниците в проведените на територията на МИГ мероприятия.  
 
2. Широкото участие в процедурите за набиране на проекти и броя на одобрените такива, към 

момента на междинната оценка, дават основание за оптимизъм по отношение на 

изпълнението на СВОМР и на заложените индикатори за оценка. В този смисъл, необходимо 

и съществено е да се подготви добре изпълнението на мярка 7.4, която е определяща за 

усвояването на 23 % от финансовия ресурс на Стратегията и особено за постигането на 

положително въздействие върху 12 селища и две трети  от населението на Общината. Тук и 

за мярка 21 се очаква през 2020 г. да стартира изпълнението на определен брой малки проекти, 

вследствие на което се очаква известно преизпълнение на индикаторите. 

3. С определен принос към досегашните положителни резултати при изпълнението на 

стратегията за СВОМ за очакваните резултати и индикатори за въздействие, свързани с 

увеличаване на заетостта/ създаване на работни места. С изпълнение на проекта по мярка 

ОПРЧР 1 „Развитие на предприемачеството“ се очаква 4 лица да регистрират свой бизнес/ 

самостоятелна заетост и особено мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“, където при  

изпълнение на договорените проекти заетостта ще достигне 16 работни места  при планирани 

8 .   

4. Тук може да се изтъкне очакваното положително въздействие от инвестициите за 

въвеждането на иновации за нисковъглеродна и/или ресурсоефективна икономика по мярка 

ОПИК 1, по които проектите предполагат значимо за опазване на околната среда  

въздействие, като: намаляване на водопотреблението, предотвратяване или адаптиране към 

климатичните промени чрез намаляване на количеството отпадъци и др.  

5. Разнообразяването на местната икономика е друг принос на Стратегията на МИГ Исперих 

за развитие на територията. Това е заложено в Стратегията на МИГ Исперих, която насърчава 

и дава подкрепа за нови икономически дейности на територията  по мярка 6.4 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“. Два от одобрените от МИГ проекти по мярката ще 

предоставят нова услуга за територията: проектантско бюро и 3D принтиране.  
 
6. Въз основа на комуникацията с Екипа на МИГ и УС на МИГ, на срещите с потенциални 

бенефициенти и изпълнители на утвърдени за финансиране проекти, на местни лидери, на 

външни оценители на проекти и др.,  консултантският екип е формулирал свое  междинно 

заключение. Същността на заключението е, че основно предизвикателство за местната 

общност е да се увеличава капацитета й за идентифициране на идеи и подготовка н а  

п р о е к т и ,  а д е к в а т н и  н а  ц е л и т е ,  и з и с к в а н и я т а  и процедурите на ВОМР, 

к о н к р е т н о  з а  местната стратегия при сегашните условия.  

7. Допълнителнa и последна инстанция за оценка на постиженията и предизвикателствата при 

по-нататъшното изпълнение на Стратегията в комплексен контекст са изводите, 

препоръките и заключението от целевата анкета за самооценка на изпълнението от страна 

на местната общност – Раздел 5. Тази анкета е също своеобразен еталон за оценка на: 
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добавената стойност на Стратегията на МИГ Исперих като подобряване на социалния капитал, 

подобряване на местното управление и постигане на устойчиво въздействие върху територията 

и местната общност. 

8. Въз основа на анкетата за самооценка на постиженията на местната общност 

консултантският екип предлага на ръководството на МИГ да осигури целеви обучения за 

членовете на Целева група 1 в анкетното проучване „Представители на читалища, НПО 

и др.“ в областта на „Подходът „Лидер“ – разработване на стратегия за местно 

развитие. Тази препоръка се основава на резултатите на целевата група за анкетни 

въпроси (1) и (17), коментирани при анализа на анкетата. Повишаването на капацитета 

чрез такива обучения вероятно ще подпомогнат идентифицирането на идеи и 

изпълнението на малки проекти по мярка 21 през 2020 г. 

9. В заключение е логично да се обобщи, че за периода 2016 – 2019 г. МИГ Исперих е постигнал 

значими резултати по изпълнението на стратегията за ВОМР, поради което оценяваме 

междинната оценка като „много добра“. Пожелаваме на ръководството на МИГ Исперих и на 

местната общност успешно изпълнение на планираните цели и проекти, а така и постигане на 

устойчиво социално-икономическо развитие на Община Исперих.     
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 Настоящата „МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА М И Г ИСПЕРИХ“  е разработена 

от екип експерти на Научно-изследователски сектор (НИС) при Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ в състав: проф. дтн. Николай Найденов – водещ експерт по „Устойчиво развитие на 

селските райони“ на Русенски университет и външен експерт- г-жа Юзлям Камберова – 

Ръководител на отдел „Северен централен район“ до 2017 г.  

 Разработката е дело на проф. Николай Найденов с участието на г-жа Камберова в 

литературното проучване на документи за извършване на междинни оценки на МИГ и при 

обработката на информацията от проведеното по Раздел 5 анкетно проучване. 

 Ръководството на НИС при Русенски университет „Ангел Кънчев“ в лицето на Директора 

доц. д-р инж. Данко Тонев и членовете на работния колектив благодарят на Ръководството на 

МИГ Исперих в лицето на г-н Даниел Димитров - Председател на УС и г-жа Емилия Германова 

– Изпълнителен директор на МИГ Исперих за оказаната помощ по подбора на необходимата за 

междинната оценка информация. Благодарим също за възможността да обсъдим резултатите от 

разработката както в Управителния съвет на МИГ, така и пред Конференцията на МИГ Исперих 

през м. Декември 2019 г. 
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Приложение 1 

ОТГОВОРИ НА  АНКЕТНИТЕ  ВЪПРОСИ  

Група въпроси 1. ОБЩА ОЦЕНКА ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ПО  С В О М Р 

1. Запознати ли сте с идеята на „Лидер“ и със 
Стратегията за ВОМР на  МИГ Исперих? 

2. По какъв начин сте били информирани за 
„Лидер“ и за целите, задачите и очакваните ползи 

за местните общности на територията? 

 

а) при участие в мероприятия и празници за 
популяризиране на МИГ – Лидер:  

 55,7 % от анкетираните; 
б) при поискана от мен помощ и съдействие за 
изпълнение на дейности по СВОМР на МИГ: 

 17,1 % от анкетираните; 
в) при мое участие в подготовката на проект по 
някои от мерките на Стратегията на МИГ и др. 

 12,9 % от анкетираните 
г) други:  като учредител на МИГ, член на Общо 
събрание и др.: 

 14,3 % от анкетираните. 
Сумата на процентите е по-голяма от 100% поради 

възможността за повече от 1 отговори.  

 

3. Удовлетворени ли сте дейността на Екипа на 

МИГ за осигуряване на публичност и 

информираност за Стратегията за ВОМР? 

4. Как оценявате професионалния капацитет и 
мотивация на Екипа на МИГ за диалог и взаимо-
действие с местните общности и бенефициенти? 

  

5. Какво според Вас трябва още да се направи за по-добра публичност, информираност и 
прозрачност на Стратегията на МИГ Исперих?  (възможни са повече от един отговори) 

No   на 
отговора 

Алтернативни отговори Относителен 
дял, % 

а) Подобряване на електронната страница идостъпа до  Екипа на МИГ и др. 29,2 

б) Увеличаване срещите с бенефициенти вместо масови дейности 56.9 

в) Подобряване политиките на екипа на МИГ за информиране и консултиране   4,6 

г)  Други 9.2 



 

28 

 

 

Група 2. КАЧЕСТВО НА ПОДГОТОВКА, ПОДБОРА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО  СВОМР  

6. Kак се оценява навременността на огласяване и 
изчерпателност на указанията за подготовка на 

проектите по мерките в СВОМР? 

7. Бяха ли организирани необходимите обучения 
за подготовка на проекти по мерките на СВОМР? 

  

 

 

 

8. Имаше ли в МИГ достатъчна гъвкавост  и 
експертна помощ да Ви консултират за 

изискванията за допустимост на бенефициентите 
на проекти или техните организации? 

9. Как в МИГ се оценява капацитета и качеството     
на работа на външни консултанти за подготовка 

на бизнес планове или публични проекти за    
изпълнение на стратегията на МИГ Исперих? 

 

 

 



 

29 

 

 

10. Как оценявате възможността в оценката на 
проекти да участват както вътрешни, така и  
външни експерти? 

11. Известни ли са случаи на закъснели указания                   
„отгоре извън МИГ“, забавено становище по 
поставени въпроси, които са пречели на 
работата? 

 

 

12.  От какви кратки обучения ще има нужда за повишаване качеството на публичните и бизнес 
проектни предложени в МИГ Исперих? (възможни са повече от един отговори) 

No   на 
отговора 

Алтернативни отговори Относител
ен дял, % 

а)  Ролеви игри с представители на заинтересованите страни за публични проекти 57,4 

б) Методика и специфики при оценката на проекти в индустрията и земеделието 18,0 

в) Изисквания и специфики при договори за партньорство и услуги от консултанти  21,3 

г)  Други 3,3 

Група въпроси 3. ОБЩА ОЦЕНКА ЗА СТЕПЕНТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ, 

НА УПРАВЛЕНИЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МИГ – ЛИДЕР ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА  ИСПЕРИХ 

13. Считате ли, че в резултат от Стратегията за ВОМР 

са създадени местни лидери, способни да мотивират 

общността, за развитие идеята на МИГ? 

14. Считате ли, че в резултат от изминалия период  

2016 – 2019 г., се повиши Вашия личен организаци-

онен капацитет и взаимно доверие в общността Ви? 
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16.  Какви действия трябва да предприеме МИГ за повишаване готовността на местните общности 
да отдават доброволно силите си за успеха на МИГ Исперих? 

No   на 
отговора 

Алтернативни отговори Относителе
н дял, % 

а) Да се организират полезни/приятни обучения–тренинги за екипност; 57,4 

б) Да утвърди ролята си на гарант за социално-иконом. развитие на общността 18,0 

в) Да повиши готовността и мотивацията на местната общност за развитие на МИГ 21,3 

г)  Други 3,3 

 

15. Как оценявате въздействието на Стратегията 

за развитието на общности в МИГ? 

17. Бихте ли участвали пълноценно в подготов -                 

ката на нова Стратегия на МИГ за 2021–2027 г.? 

  

 

18. Разпределение по пол на анкетираните: 

No на 
отговора 

Алтернативни отговори Относителен 
дял, % 

а)  Мъж 33,9 

б) Жена 66.1 

19.  Разпределение по образование на анкетираните 

No на 
отговора 

Алтернативни отговори Относителен 
дял, % 

а)  Висше образование  51,8 

б) Средно образование 44,6 

в) Основно образование 3,6 

 


