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1. Въведение. ВОМР – програмиране, фондове и регламенти 

Подходът Водено от общностите местно развитие (ВОМР) се прилага в България за 

втори Програмен период като част от Програмата за развитие на селските райони и  за 

пети път на територията на ЕС като пряк наследник на подхода ЛИДЕР. Най-

съществените разлики между подхода ЛИДЕР и ВОМР са източниците на финансиране 

и разширения обхват на прилагане. ВОМР е отделна мярка (М19) в Програмите за 

развитие на селските райони, но е и един от двата инструмента
  

на ЕСИ фондовете, 

заедно с интегрираните териториални инвестиции (ИТИ), чиято цел е да подкрепят 

интегрирани подходи за териториално развитие (част от политиката на сближаване на 

регионите). Съгласно Регламент 1303/2013 на ЕС за общо приложимите разпоредби 

(РОР), ВОМР вече може да се финансира от всички фондове, като освен подкрепата от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), може да 

реализира и т.нар. многофондово финансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за морско 

дело и рибарство (ЕФМДР).   

Втората промяна е обхватът на действие - подходът ВОМР се прилага освен в рамките 

на селските райони, в рибарските райони и на териториите със специфични 

характеристики, определени в Националната концепция за пространствено развитие, 

териториите в риск (екологичен, демографски и икономически) и териториите за 

опазване на ландшафта, природните и културните ценности (финансирани по ОП 

Региони в растеж), както и в градските райони - програмата URBACT, по проектите на 

която също се създават местни групи за действие (URBACT Local Groups). Средствата 

на ЕЗФРСР за настоящия Програмен период са 100 милиарда евро, като в допълнение 

страните-членки следва да осигурят още 61 млрд. национално съфинансиране. 

Местните инициативни групи с одобрени Стратегии на територията на  ЕС са 3075.  

За Програмния период 2021-2027 г. се предвижда ВОМР да остане част от общия 

Регламент за общо приложими разпоредби за всички фондове (чл. 25), т.е. да се запази 

многофондовото му финансиране, както и да се превърне в основен, а не допълващ  

механизъм на политиката на сближаване на ЕС и регионалното развитие. Планирано е и 

засилване на гражданското участие на местно ниво, тъй като подходът ВОМР е 

средство за реализиране на един от бъдещите пет инвестиционни приоритета на ЕС – 

„Европа по-близо до гражданите“.  В Регламента за общо приложимите разпоредби са 



включени правилата за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕФМДР, както и за два нови 

фонда - Убежище и миграция и Вътрешна сигурност. Засега не е ясно дали водещ за 

финансирането на ВОМР (бюджетите за издръжка на МИГ) ще остане ЕЗФРСР (фондът 

е извън този Регламент) или ще може да се избира като водещ някой от другите 

фондове. ОСП ще продължи да се подпомага от два фонда в рамките на бюджета на 

ЕС: Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), чрез който се осигурява 

пряка помощ и финансиране на пазарни мерки – т.нар. Първи стълб на ОСП, включващ 

директните плащания и Европейски земеделски фонд за развитие на селските 

райони (ЕЗФРСР), чрез който става финансирането за развитие на селските райони или 

т.нар. Втори стълб на ОСП. Правилата на тези два фонда са регулирани чрез друг 

проект за Регламент. За периода 2021-2027 г., България ще получи средства в размер на 

над 5 млрд. евро за директни плащания и над 2 млрд. евро за развитие на селските 

райони. Средствата за ВОМР по другите Оперативни програми засега остават в 

рамките на минимум 5% от бюджетите на съответните фондове.  

Подходът ВОМР в периода 2014-2020 г. също е програмиран чрез два европейски 

Регламента. Основните цели и приоритети на Стратегията за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж „Европа 2020“ са разписани във вече споменатия Регламент 

1303/2013 за определяне на общо приложимите разпоредби (РОР) за всички структурни 

и инвестиционни фондове (членовете 32–35 описват подхода ВОМР).  Регламентът 

съдържа 11 тематични цели (чл. 9), които са задължителни за всеки европейски 

структурен и инвестиционен фонд, освен специфичните за отделните фондове цели и 

приоритети.  Доколкото ВОМР все пак е подход и за развитие на селските райони, 

неговите цели и приоритети са пряко свързани с Регламент 1305/2013 относно 

подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР. В Регламента са 

формулирани три цели за устойчиво развитие на селските райони и шест приоритетни 

области.  

Правилата на Регламент 1305/2013 са пренесени в българската Програма за развитие на 

селските райони с всичките три тематични цели и шест приоритетни области, които са 

разделени на 18 подприоритета. ВОМР е отделна Мярка 19 от ПРСР, която има също 

шест приоритета (формулирани обаче според целите на Регламент 1303/2013) и свои 

четири специфични цели, които се отнасят до ЕЗФРСР (Регламент 1305/2013).  



Затова, когато се отчитат изпълнението, резултатите и ефективността от прилагането на 

ВОМР за дадена територия се оценява приносът на Стратегиите и проектите към 

шестте приоритета на ВОМР (според Регламент 1303/2013) и към четирите 

специфичните цели на мярката в ПРСР, като приносът към тези цели и приоритети се 

попълва в таблиците в Раздела „Социално-икономически анализ“ на бизнес плана на 

проектите, когато се изисква такъв. Приносът към приоритетите и подприоритетните 

области на ПРСР (според Регламент 1305/2013) се отчита в Приложение 13 на Наредба 

22/2015 г. „Формуляр за мониторинг“ за всички подадени проекти.  

Анализите на ефективността на прилагане и въздействието на Стратегиите за ВОМР 

обикновено имат за цел: да се покаже доколко са били ефективни действията по 

прилагането на мерките от Стратегията по отношение на местното развитие; доколко са 

постигнати целите на ПРСР за изпълнение на националната политика за развитие на 

селските райони;  какъв е приносът за постигане общите за ЕС цели  на Стратегията 

„Европа 2020“. 

2. Същност и цели на анализа. Методология. 

2.1. Анализ на ефективността на процеса на прилагане на ВОМР – същност и цели 

Анализът на ефективността на процеса на прилагане на Стратегиите за ВОМР (вкл. 

оценка на въздействието) се прави на ниво национално  изпълнение на ПРСР - 

обикновено от Управляващия орган на Програмата и на местно ниво - от екипа на  

МИГ, но с цел постигане на по-голяма обективност, може да се възложи и на  външни 

експерти, на специално създаден за целта  местен комитет за мониторинг, чрез 

провеждане на анкетно проучване или комбинация от няколко метода. Ефективността 

може да се оцени на няколко етапа – предварителна оценка (съгласуваност на 

Стратегията – вътрешна между заложени приоритети и предвидени ресурси и външна с 

целите на ПРСР и ВОМР, която се прави още на етап одобрение), текущи тематични 

анализи и оценки по време на изпълнението, тъй като целите и приоритетите обективно 

могат да претърпят изменения за дадена територия, и последваща окончателна оценка 

на ефективността и въздействието след приключване прилагането на Стратегията. 

Анализът на ефективността на прилагането на подхода ВОМР върху дадена територия 

се различава от оценката на изпълнение на самата Стратегия за ВОМР (междинна или 



окончателна), макар да е в пряка зависимост от нея и да стъпва върху някои от нейните 

задължителни елементи.  

При оценката за изпълнение на Стратегията се използват предимно количествени и 

обективно измерими критерии – брой подадени и одобрени проекти, брой разплатени и 

завършени проекти, постигане на заложените индикатори, брой подпомогнати 

стопанства и предприятия, брой създадени нови бизнеси или услуги, брой работни 

места, брой въведени иновации и т.н. В окончателната оценка биха могли да бъдат 

добавени и други количествени данни, като например има ли повишени финансови 

резултати на подпомогнатите стопанства и предприятия, доколко са разширени 

пазарите или е подобрено качеството на продукцията им, увеличили ли са се доходите 

на конкретните бенефициенти. В анализа на ефективността на прилагане, макар да се 

използват същите данни, се правят по-обобщени изводи и преценки – например, какви 

са проблемите при обявяване на процедурите и защо по някои мерки няма кандидати, а 

по други се надхвърлят бюджетите; доколко екипът на МИГ или централната 

администрация са отговорни за увеличената (или съответно облекчената) 

административна тежест за кандидатите; какви са общите проблеми на МИГ при 

прилагането на определени мерки в национален мащаб; защо някои от първоначално 

заинтересованите страни са се отдръпнали (променена ситуация); как резултатите на 

подпомагането въздействат върху цялата територия, а не само върху конкретните 

бенефициенти, какви са благоприятните и неблагоприятните фактори, които влияят 

върху ефективността на прилагането на подхода. 

Оценката на изпълнение включва също и работата на МИГ в количествени показатели – 

брой консултации, брой проведени срещи и обществени обсъждания, обучения, 

събития. Анализът на ефективността на прилагане разглежда самия механизъм, по 

който е изпълняван подхода, например доколко е било балансирано участието и 

представителството на местното население в структурите за вземане на решения и 

управлението на МИГ, дали е спазена прозрачността на правилата и процедурите за 

подготовка, прием, оценка и изпълнение на проектите, доколко ефикасно МИГ 

контактува с централната администрация, успява ли да намали административната 

тежест за бенефициентите на местно ниво. Дейностите на МИГ по популяризиране на 

Стратегията също подлежат освен на количествени оценки (брой публикации и 

рекламни материали, брой проведени събития), така и на преценка доколко екипът е 

повишил не само информираността, но и мотивацията на местната общност, 



сътрудничеството и изграждането на мрежи между хората и институциите, одобрение и 

неодобрение относно работата на МИГ и на прилагането на ВОМР. 

Анализът на ефективността на прилагането на подхода ВОМР и въздействието му 

върху дадена територия включва и редица субективни фактори, които трудно се 

измерват в количествени резултати. На първо място, така наречената „добавена 

стойност“ на подхода ВОМР не възниква внезапно, а се създава непрекъснато и през 

цялото време на прилагане на Стратегията – чрез постепенна и поетапна промяна на 

колективния социален капитал.  От една страна, това е свързано с непрекъснатото 

усъвършенстване на административния капацитет на екипа на самата МИГ, измерен 

чрез ефективните или не действия по изпълнение на целите и мерките, решаване на 

възникналите проблеми, мотивиране и разширяване кръга на заинтересованите страни, 

а от друга – повишаване капацитета на цялата местна общност, измерен чрез 

подадените и успешно изпълнени проекти, но и чрез участие във взимането на 

решения, събитията, обсъжданията, мрежите. Към повишаване капацитета на човешкия 

капитал се включват и създаването на неформални контакти и връзки на общуване 

извън конкретното реализиране на проекти, нарастването на доверието между 

различните участници, степента на удовлетвореност и одобрение на общността, 

повишаване на местното самочувствие, засилване на усещането за местна идентичност, 

обмяна на опит между различни социални среди, създаване на предприемачески 

умения.  

В анализа за оценка на ефективността на прилагането на СВОМР обикновено чрез 

анкетно проучване участва и местната общност, като се мерят и субективните нагласи 

към определени цели и приоритети или планираните въздействия, които може да са се 

променили в процеса на прилагане на Стратегията. Проучването на мненията на 

общността дава представа и за това дали са удовлетворени заинтересованите страни, 

какво е отношението към текущата работа на МИГ, какви са били предварителните 

очаквания и до каква степен те са оправдани, какво повече биха искали да получат 

хората чрез прилагането на ВОМР и чрез дейността на МИГ (като личен капацитет, 

повишаване на информираността, създаване на формални и неформални контакти, 

посредничество с институциите). 

На второ място, ВОМР постепенно добавя стойност чрез подобряване на местното 

самоуправление през годините, като създава пример как институциите, прозрачните 



процеси и подходящите механизми могат да поощрят сътрудничеството на публичните 

власти, бизнеса и гражданското общество и те да формулират и защитават по-добре 

своите интереси, да изпълняват своите задължения и да уреждат различията си без 

противоречия. На трето място, добавената стойност се определя чрез ползите, които се 

постигат (или не се постигат по някаква причина) в резултат на прилагането на подхода 

ВОМР, сравнени с ползите, които биха били постигнати (или не) и без прилагането му. 

Например, могат да бъдат анализирани малките проекти на бенефициенти, които на 

национално ниво няма да бъдат одобрени, както и обратно – заявени намерения за 

кандидатстване, които не се осъществяват чрез МИГ, тъй като бенефициентите 

предпочитат националните приеми. Анализират се и допълнителните ползи за 

отделните стопанства и предприятия, като от комбинацията на няколко мерки се 

постигне по-обща за територията цел – примерно подпомагането на конкретен 

бенефициент е съчетано с разкриването на работни места по друга ОП, създават се 

социални предприятия, проектите включват и компоненти за опазване на околната 

среда, от общински проекти се възползват и частни бенефициенти, подобряват се 

икономическите резултати на цялата територия и др.  Това означава, че има засилване и 

надграждане на резултатите от прилагането на Стратегията.  

Тъй като, както става ясно, анализът на ефективността и въздействието на СВОМР 

включва както количествени, така и качествени по-общи преценки като икономическо 

развитие на цялата територия или на отделен сектор, социален капацитет, субективни 

местни фактори, такъв тип анализи на местно ниво може да се правят не само след 

приключване на Стратегията, по и по време на изпълнението й и то по определени 

теми. Основната цел е да се разбере какво работи и какво не работи в прилагането на 

мерките, участват ли всички предварително идентифицирани заинтересовани страни 

или някои от тях са се оттеглили, достатъчно прозрачна и ефективна ли е работата на 

МИГ, какво още може да се направи за популяризиране на подхода ВОМР, какво е 

одобрението на местната общност. Целта на подобни междинни анализи на 

ефективността и въздействието е и да се набележат тенденции, ако е необходимо да се 

направят промени, да се подобрят дейностите и да се гарантира по-ефективното и 

ефикасно прилагане на подхода ВОМР до края на изпълнението. Такъв анализ има 

широк набор от критерии – доколко и как подходът променя територията в самия 

процес на прилагане; има ли и какви са ползите от намесата не само на равнище 

подпомагане на бенефициенти, но и за цялата общност; дали, но и как се постигат 



заложените цели; какви са етапите досега и какви трябва да са стъпките в бъдеще. 

Важна цел на анализа на ефективността на прилагането на СВОМР е и възможността за 

правене на промени - в самата Стратегия или в дейността на МИГ. Сред приключване 

прилагането на подхода, резултатите са постигнати или не са постигнати, анализът по 

време на изпълнението изработва препоръки за корекции там, където са необходими. 

Анализът на ефективността на процеса на прилагане на СВОМР има за цел да оцени 

постигнатите до този период резултати по изпълнението на Стратегията, причините за 

напредъка в някои сфери и изоставането в други, как се вписва изпълнението на 

СВОМР на МИГ Исперих в контекста на националното изпълнение и на развитието на 

Общината на местно ниво, да разбере какви са обществените нагласи по темата, да 

изработи препоръки и на тази основа, ако е необходимо да се планират корекции, да се 

извлекат поуки и добри практики. Получените резултати ще осигурят ефективното 

функциониране на МИГ, по-качествено общуване на организацията с потенциални 

бенефициенти и местни заинтересовани страни, както и с централната администрация и 

ще допринесат за по-доброто прилагане на Стратегията. 

2.2. Методология 

Настоящият „Анализ на ефективността на процеса на прилагане на Стратегията за 

ВОМР на МИГ Исперих и административната тежест за потенциалните кандидати“ е 

изготвен в изпълнение на Договор за услуга между СНЦ “Местна инициативна група 

Исперих” и „Обединени български консултанти“.  

Според изискванията на Мярка 19 в ПРСР, задължителен елемент от Стратегията за 

ВОМР е Описание на системата за мониторинг и оценка. В Стратегията на МИГ 

Исперих в главата за мониторинг и оценка (8.4) е записано, че „МИГ ще извършва 

анализ на напредъка в прилагането на Стратегията поне веднъж годишно при 

подготовката на Годишните доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за 

ВОМР“. По време на изпълнението е предвидена една междинна оценка на напредъка, 

планирана за 2018 г. и проведена през 2019 г. Тъй като „системата за оценка има за цел 

подобряване на ефикасността, ефективността и въздействието на прилагането на 

Стратегията чрез извършване на периодичен преглед на резултатите и напредъка към 

изпълнение на целите на Стратегията, разработване на препоръки и/или извличане 

поуки“, по време на изпълнението е планирано „провеждането на тематични оценки, 

които да включват задълбочен преглед на отделни аспекти на изпълнението, мерки, 



цели или приоритети“. Предварителният анализ показва необходимост от включване 

следните теми: ефективност на процеса на прилагане и административна тежест за 

потенциалните кандидати; резултати върху подобряване на възможностите за заетост и 

качеството на живот на младежите; резултати за развитие на практики и модели за 

добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, 

резултати за социалното приобщаване и намаляване на бедността. 

Анализът за ефективността на процеса на прилагане на ВОМР е основан на обобщени 

данни за периода от началото на прилагане на Стратегията през 2018-та година до юни 

2021 г., както и дейностите на МИГ в периода 2016-2021 година. В него са включени: 

събиране, анализ и оценка на първични количествени и качествени данни (проекти, 

индикатори, проведени събития); събиране на допълнителна информация от местни 

заинтересовани страни (анкети) и източници (други проучвания, национални данни); 

обобщаване на резултати и формулиране на изводи и препоръки. 

Методологията се основава на указанията за мониторинг и оценка, разписани в 

програмните документи на ЕК и на МЗХГ и най-вече „Насоки за оценка на 

LEADER/ВОМР“ (2017). Базова информация е извлечена от ПРСР 2014-2020 г. и 

описанието на Мярка 19; от указанията на УО на ПРСР относно съставяне на 

годишните доклади за отчитането въздействието на Стратегиите за ВОМР и приноса им 

към различни приоритети и цели на програмата и мярката; Наредба № 22 от 14.12.2015 

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

Водено от общностите местно развитие". 

От европейските документи са използвани: Стратегията на ЕС за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”; Регламент 1303/2013 за определяне на 

общо-приложимите разпоредби (РОР) за всички структурни и инвестиционни фондове 

и Регламент 1305/2013 относно подпомагане на развитието на селските райони на 

Европейската комисия и Европейския парламент; Насоки за местните участници 

относно воденото от общностите местно развитие на Европейската Комисия/2014; 

Предложение за Регламент за определяне на общо приложими разпоредби за ЕФРР, 

ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕФМДР, както и финансови правила за тях и за фонд 

„Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на 

границите и визите за периода 2021-2027 на Европейската комисия, (Страсбург,2018); 

Предложение за Регламент за установяване на правила за подпомагане за 



стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по 

линия на ОСП и финансирани от ЕФГЗ и от ЕЗФРСР (Брюксел, 2018 г.). 

Използвани са и национални документи: Текуща оценка на Програма за развитие на 

селските райони (МЗХГ, 2019 г.), Последваща оценка (ex-post) на Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013 г., заключителен доклад, изготвен от МЗХГ 

през януари 2018.; Доклад на МЗХГ „Предварителна оценка на финансовите 

инструменти, които се прилагат през 2014-2020“ относно ПРСР (2018 г.); Годишен 

доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) на МЗХГ, 2020 г.; 

Доклад на Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия „Анализ 

на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“ (януари 

2020 г.); Представяне на ВОМР – Документ на комитета за наблюдение на 

Споразумението за партньорство (7 февруари 2017); Отчет за напредъка на ВОМР 

(МЗХГ, октомври 2019 г.); Идентифицирани потребности на Стратегическия план за 

ОСП на България (2020 г.).  

Като изходна точка на анализа е използвана самата Стратегия за ВОМР на МИГ 

Исперих, разгледани са обявените досега приеми по мерките и подадените проекти 

(информация от ИСУН и регистъра на МИГ), както и информация, подадена от екипа. 

Използвани са данни и от годишните доклади на МИГ, записите на интернет-

страницата относно състава и заседанията на управителните органи, обявите, 

обществените обсъждания, обученията и информационните срещи, както и 

допълнителни данни, подадени също от екипа на МИГ. Основната информация за 

прилагането на ВОМР на национално и общинско ниво, изпълнението на бюджетите и 

мерките е извлечена от масивите на ИСУН и от собствени източници. Събрана е и 

вторична информация от предишни проучвания, проведени на територията на МИГ, 

обработена е статистическа информация от Националния статистически институт 

(НСИ) и отдел „Агростатистика“ на МЗХГ, вкл. и от предварителните данни за 

Преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., както от общински и местни 

източници.  

Самата методология се базира на структуриран и систематичен подход за събиране, 

анализиране и формулиране на изводи за ефективността на процеса на прилагането на 

СВОМР. Последователно са разгледани: приносът на Стратегията и съответно на 

подадените вече проекти към изпълнението целите на ВОМР и ПРСР, заложени за 



развитието на територията (потенциално въздействие); прилагането на Стратегията в 

контекста на националното прилагане на ВОМР с цел формулиране на общите 

проблеми; механизма на прилагане и управление на ВОМР (дейностите на МИГ по 

прилагането); оценка на популяризирането на Стратегията и подхода ВОМР (дейности 

на МИГ за популяризиране); надграждането на резултатите за територията в контекста 

на проектите, реализирани на общинско ниво; промени в развитието на територията с 

оглед на заложените в Стратегията цели (постигнато въздействие); оценка на 

добавената стойност на ВОМР. За да се измери тази добавена стойност е изготвен 

въпросник и в периода май-юни 2021 г. е проведено анкетно проучване сред местната 

общност. 

За изготвяне на анализа са използвани следните методи: наблюдение – систематично 

проследяване на дейността на МИГ както за подготовката и подбора на проекти, така и 

за популяризиране на подхода ВОМР, също така наблюдение на евентуалните промени 

на територията; проучване - на документи, информация и данни от различни 

източници, както и на общественото мнение; анализ на данните и информацията, при 

който се обобщават резултатите; описание – описват се фактите, данните, резултатите и 

изводите; оценка – оценява се степента на изпълнение на мерките и приноса на 

подадените досега проекти към съответните области, степента на постигане на 

заложените цели; обобщение – на базата на всички методи, описани по-горе се правят 

изводи за тенденциите на въздействие на СВОМР в момента и се формулират 

препоръки как да се действа в бъдеще.  

3. Ефективност на прилагането на СВОМР в национален контекст 

 За да се прецени ефективността на прилагането на подхода ВОМР на местно ниво, е 

необходимо да се анализират и данните на национално ниво, за да се отличат 

факторите, които създават проблеми и пречки (за всички МИГ), както и тези, които 

осигуряват възможности за надграждане и засилване на резултатите.  

На първо място трябва да се каже, че основните ограничения за по-ефективното 

прилагане на ВОМР в национален мащаб се крият в изначално избрания модел по 

подбора, одобрението и плащането на проектите по Стратегиите. По принцип, идеята 

на самия подход ВОМР е децентрализация и повече местно самоуправление, повече 

правомощия на публично-частните партньорства. В страните от ЕС се използват три 

модела – децентрализация на подбора на проекти, който е най-предпочитаният в 19 



страни; децентрализация на подбора на проекти и на разплащането по тях – използва се 

само в 4 страни; децентрализация на одобрението на проекти – това е вторият най-

използван модел, прилага се в 12 страни, такъв е моделът и у нас. Според този модел, 

МИГ одобрява проектите, а УО само проверява за нередности и дали съответстват на 

указанията и не прави повторна оценка. Фактически у нас обаче, функциите на МИГ за 

одобрение и контрол по отношение на ПРСР се дублират от ДФЗ, като те имат и 

последната дума за одобрението на проектите и изплащането на средствата по тях. 

МИГ се явява само като първи оценител, проектите се оценяват повторно в ДФЗ, като 

по този начин  прекалено многото проверки и изисквания, както и субективния фактор 

в лицето на експертите на фонда, създават множество проблеми за всички по веригата, 

свързани с неспазване на срокове и бюрокрация, загуба на интерес и отказ на 

бенефициентите, провал на реализацията на самите проекти. Доста по-лесно се работи с 

УО на останалите оперативни програми, което е потвърдено и от екипа на МИГ 

Исперих. Слабостите в работата на ДФЗ се отразяват и на усвояването на средства по 

цялата ПРСР, а не само по подхода ВОМР.  

Вторият значим проблем, който отново произлиза от УО на ПРСР и ДФЗ е свързан с 

финансирането и управлението на подхода и работата на местните инициативни групи. 

ДФЗ предизвиква системно изоставане във възстановяване на средства по заявки на 

МИГ, което води до невъзможност за планиране на разходите и в следствие до 

постоянен финансов дефицит дори по отношение на заплатите и възнагражденията на 

експертите и много често средствата се предоставят като заем от общинската 

администрация. Това пък води до изпадане на МИГ в силна зависимост от общините, 

на чиито територии оперират или от някои браншови организации, не е гарантирана 

самостоятелността на решенията им, води до съмнения за политически влияния, което 

също доста често отказва част от бенефициентите. Като трети съществен проблем,  

общ за всички МИГ, трябва да се посочи, че нормативната уредба и административните 

изискания по ПРСР често пъти са излишно усложнени, процедурите са тромави, както 

и са подложени на постоянни промени.  

Все пак, подходът ВОМР има и големи предимства, тъй като подкрепя сектори и 

категории бенефициенти, които често не получават подпомагане или получават 

ограничена помощ по ПРСР или другите програми. Чрез Стратегиите за ВОМР се 

реализират малки проекти на малки бенефициенти, които по-трудно биха получили 



подкрепа на национално ниво, като  определящи са видът и размерът на проектите, 

както и възможностите и мотивацията на подаващите ги. В повечето случаи, особено 

когато за първи път се прилага ВОМР/ЛИДЕР на дадена територия, над 80% от 

бенефициентите също кандидатстват за първи път за безвъзмездна финансова помощ. 

Бенефициенти, които вече са кандидатствали на национално ниво, имат възможност да 

получат допълнително финансиране и да надградят резултатите. При отчитане на 

усвояването на европейски средства от общините, резултатите са видимо по-високи 

там, където съществуват МИГ. Освен това се подкрепят сфери, невключени в ПРСР и 

другите програми като културни дейности, подобряване на природната среда и 

биоразнообразието, архитектурата и възстановяването на културните ценности, селския 

туризъм, създаването н местни марки за продукти, укрепване на местните 

идентичности и др. Понякога чрез подхода ВОМР някои от мерките по програмите се 

реализират по-успешно от тези на националните приеми. Ярък пример за това е мярка 

6.4 за подкрепа на неземеделските дейности и съответстващите й мерки в предишния 

Програмен период (311 и 312). Усвоените средства в национален мащаб в периода 

2007-2013г. са предимно само в два сектора – къщи за гости и ВЕИ, под 10% от 

подкрепата е отишла за развитие на занаятите, търговия и услуги, не се постигат 

заложените цели за създаване на работни места и местно предприемачество. За сметка 

на това  чрез проектите на МИГ са създадени множество малки и полезни за местните 

общности бизнес инициативи: лекарски и зъболекарски кабинети, автомонтьорски, 

фризьорски и туристически услуги, заведения за обществено хранене, магазинчета, 

занаятчийски работилници и др. В настоящия период приемите на национално ниво по 

6.4 отново не са особено успешни (особено в сектора на занаятите), за разлика от 

приемите на МИГ. Друг пример в тази насока са проектите по ОПОС за опазване на 

биоразнообразието, които за първи път се реализират в България именно по мерките на 

МИГ. 

3.1. Обща информация за ВОМР и Стратегиите 

През периода 2014-2020 г. МИГ Исперих изпълнява Стратегия за ВОМР/ЛИДЕР за 

втори път, заедно с още 63 МИГ на национално ниво, като в България подходът се 

прилага и от 9 МИРГ. Отново с известно закъснение, на двата приема по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ са одобрени общо 64 местни инициативни групи, 

което представлява преизпълнение на индикатора  за одобрени МИГ (60 броя), заложен 

в ПРСР. Обхванати са 117 общини и 1 646 588 души население. И по двата индикатора 



изпълнението е почти двойно в сравнение с предишния Програмен период, в който 

одобрените МИГ са 35,  обхванати са 57 общини, 1112 населени места с население от 

800 758 души.  

Освен че в одобрените Стратегии за ВОМР са покрити два пъти повече общини, 

териториалното разпределение на МИГ също се увеличава и е по-равномерно в 

сравнение с първия Период.  През 2007-2013г. в Северозападния район работят  6 МИГ, 

в Северния централен – 3 МИГ, в Североизточния – 4 МИГ, в Югоизточния – 6 МИГ, в 

Южния централен – 9 МИГ и в Югозападния – 7 МИГ. На територията на областите 

Видин, Кюстендил, Русе, Плевен, Силистра и Сливен не се прилагат стратегии за 

местно развитие.  През периода 2014-2020 г. единствено областите Видин, Русе и 

Кюстендил остават без одобрени Стратегии, но все пак и там има създадени и 

работещи МИГ. В Северозападния район сега  действат 8 МИГ с одобрени стратегии, в 

Северния централен – 8 МИГ, в Североизточния – 9 МИГ, в Югоизточния – 11 МИГ, в 

Южен централен – 18 МИГ и в Югозападния – 10 МИГ. В област Разград оперират две 

инициативни групи - МИГ Исперих и МИГ Завет-Кубрат. Повечето МИГ обхващат 2, 3 

или дори 4 съседни общини, като тези на територията само на една Община са едва 17, 

четири МИГ включват общини от две различни области. 

Финансовите средства за изпълнение на проекти по Стратегиите също са драстично 

увеличени. През първия Програмен период за ЛИДЕР са отделени 76,988 млн. евро от 

ПРСР. За самото прилагане на Стратегиите са усвоени 39,248 млн. евро, което е 73,76% 

от първоначалния бюджет. За периода 2014-2020 г. за финансирането на четирите 

мерки от подхода ВОМР са предвидени 131,4 млн. евро само от ПРСР – т.е. почти 

двойно повече от преди. Принос към финансирането на Стратегиите сега имат и 

другите оперативни програми - по ОПИК - 63,5 млн.евро, по ОПРЧР – 50 млн., по 

ОПОС – 19,5 млн. и 40 млн. от ОПНОИР или общо за изпълнение на Стратегиите на 

МИГ са планирани 304 млн. евро, което е близо 10 пъти повече от средствата за МИГ в 

предишния Програмен период. В крайна сметка обаче, след одобряване на Стратегиите, 

общият бюджет на всички МИГ по всички програми по данни на ИСУН, е 305 163 

560,26 лева или 156 027 650,8 евро, т.е. около 51% от първоначално заделените 

средства. Причината е, че не всички МИГ са се възползвали от възможностите за 

финансиране по другите ОП, както и средствата по тях не са договорени изцяло.  



Все пак, по-голямата част от МИГ в настоящия период са предпочели многофондовото 

финансиране – 39 от Стратегиите, освен мерки по ПРСР, съдържат и такива по една 

или няколко други оперативни програми, само 25 стратегии са еднофондови. Мерки по 

ОПИК са включили 31 МИГ, по ОПРЧР – 35 МИГ, 8 МИГ изпълняват мерки по ОПОС 

и 12 МИГ по ОПНОИР. В стратегиите на 4 МИГ са включени мерки по абсолютно 

всички програми и съответно те са и с най-високите бюджети, някои от над 10 млн. 

лева. Всички бюджети на МИГ са близо до предвидения максимум на финансиране по 

ПРСР, но по останалите оперативни програми картината е по-шарена, като много под 

прага на максимално предвидените средства са мерките предимно по ОПОС и 

ОПНОИР – в първия случай заради методиката на изчисление по площ (която 

предвижда огромни средства, съчетана обаче с опасението, че няма да има 

възможности за бенефициентите да ги оползотворят), а във втория случай поради 

липсата на опит в проектите, свързани с наука и образование по съответната програма, 

която се прилага за първи път у нас. 

3.2. Мерки и бюджети, предвидени  в Стратегиите 

Както и през първия Програмен период, Стратегиите на всичките 64 МИГ съдържат 

много еднакви мерки по ПРСР, независимо от спецификите на районите, както и 

еднакви мерки по другите ОП (защото са предварително ограничени от УО на 

програмите).  Това е отчетено като проблем при оценката на ПРСР в доклада за 

периода 2007-2013 г., тъй като донякъде противоречи на принципите на териториалния 

подход. Във всички сегашни Стратегии са включени мерките 4.1 и 6.4, мярка 4.2 липсва 

само в 4 Стратегии, общинските мерки 7.2 и 7.5 са изключени само от 6 МИГ.  В 

няколко Стратегии присъстват и мерки за обучение (1.1 и 1.3) и т.нар. „горски мерки“ 

(8.1 и 8.6). Причините за подобно сходство могат да се търсят както в липсата на 

достатъчно натрупан опит от страна на новите МИГ, така и в задължителното 

изискване за съгласуваност с приоритетите и целите на ПРСР и на регламентите на ЕС, 

както и с тези на националните, областните и общинските планове за развитие (у нас 

тези приоритети са предимно в областта на модернизацията на стопанства и 

предприятия, диверсификацията на икономиката и подобряване на условията за живот 

и в по-малка степен са съобразени например с целите за опазване на околната среда и 

въвеждането на иновации). Логиката на интервенциите, въпреки специално 

направените проучвания за потенциала и проблемите на конкретните територии и за 

нагласите, опита и очакванията на населението, следва логиката на законодателството в 



съответната държава и в този смисъл наличието на еднакви мерки в Стратегиите е 

проблем в прилагането на подхода ВОМР в целия ЕС, заложен от задължителните 

регламенти. 

Все пак, МИГ в този Период имат по-голяма свобода да отговорят на териториалната 

специфика чрез по-смелото съгласуване на проектите с изведените местни приоритети, 

чрез вътрешното разпределение на бюджетите по отношение на мерките, чрез 

въвеждане на индивидуални за територията критерии за оценка, както и чрез прилагане 

на собствени мерки извън обхвата на ПРСР или чрез съчетаване с проекти по другите 

оперативни програми. През този Период 14 МИГ са предвидили в Стратегиите си и 

мерки, съгласно Регламент 1305, невключени в ПРСР, а 15 МИГ прилагат  собствени 

„дизайнерски“ мерки извън обхвата и на Регламент 1305, и на ПРСР, срещу само една 

подобна мярка в предишния Програмен период. Предпазливият избор на такива 

собствени мерки (предимно свързани с опазване на културното наследство или 

създаване на общи териториални продукти, маркетинг и туризъм) се дължи и на това, 

че проектите по тях налагат разработване на нови методики за оценка от ДФЗ, което от 

своя страна води до забавяне и на разплащането на средства и носи риск за 

бенефициентите (обикновено от неправителствения сектор).  

Вътрешното разпределение на бюджетите в Стратегиите на МИГ обаче е много по-

различно от предишния Програмен период, като картината се допълва и от средствата 

по другите ОП, които допринасят, освен за изпълнение на целите на тези ОП, така и за 

целите на ВОМР (по силата на Регламент 1303/2013). През 2007-2013 г. 35% от общия 

бюджет на МИГ е предвиден за модернизация на стопанства и предприятия (мерките 

121 и 123 от Ос 1), 60% са за Ос 3 – подобряване на качеството на живот в селските 

райони (общинските мерки) и разнообразяване на селската икономика 

(диверсификация), 5% за Ос 2, свързана с опазване на околната среда. При 

реализацията на проектите обаче, се налага преразпределение на средствата и едва 27% 

от субсидиите са отишли за модернизация на стопанствата и предприятията, а 72% за 

общинските проекти и такива за диверсификация, по Ос 2 (опазване на околната среда) 

е усвоен едва 1%. В периода 2014-2020 г. най-много средства от ПРСР в Стратегиите 

отново отиват за мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ - малко над 32,9 

млн., следвана от мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с 32, 8 

млн. плюс 361 762,25 лв. по тематичната подпрограма за малките стопанства и мярка 



4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ с 19.8 млн. плюс 434 487,15 лв. за малките 

стопанства. За мярка 4.2 са заделени 9,4 млн. лв. плюс още 234 699,6 лв. за малките 

стопанства, а за мярка 7.5 – 7,6 млн. лв. Както се вижда, все пак най-голяма част от 

средствата този път са предвидени за бизнеса и производителите – общо над 65 млн. по 

мерките 4.1, 4.2 и 6.4, като подкрепата се допълва и от мерките по ОПИК, които са 

свързани отново предимно с модернизацията на МСП, както и от някои от мерките по 

ОПРЧР за предприемачеството. За общините през подхода ВОМР остават 40.5 млн. от 

ПРСР. За мерките 7.6 и 7.4, които също са „общински“ са предвидени средства в размер 

съответно на 1,057 млн. и 1,32 млн. лв. За мярка 21 „Съхраняване на местната 

идентичност, чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на 

територията“, включена в 4 стратегии средствата са 492 164,00 лв.  

Каква обаче ще е окончателната картина при разплащането и ще има ли прехвърляне на 

средства от една мярка към друга засега не може да се предвиди. В сравнение с други 

държави от ЕС, където най-голям дял на подпомагането в селските райони се пада на 

проекти за диверсификация на икономиката: туризъм, създаване на социални услуги, 

малък бизнес и т.н. или за нематериални инвестиции и иновации, различното 

разпределение у нас се дължи на два фактора – българските стопанства са 

технологично много по-изостанали и се нуждаят от модернизация в много по-голяма 

степен от тези в ЕС, същото важи и за общинската инфраструктура, в която не са 

правени инвестиции от повече от 40-50 години. Хоризонталните приоритети за 

опазване на околната среда се допълват от проекти по ОПИК, както и от тези по ОПОС, 

свързани с биоразнообразието, а необходимостта от откриването на нови работни места 

в селските райони – от мерките по ОПРЧР.  

3.3. Изпълнение на ВОМР и Стратегиите 

За да се отчете ефективността на изпълнение на Стратегията на МИГ Исперих, трябва 

да се разгледа общия контекст на прилагане на СВОМР, тъй като в повечето случаи 

причините за забавянето са от обективен характер и общи за всички МИГ. По най-

важната подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за ВОМР“, от която зависи успешното 

изпълнение на подхода бюджетът на ПРСР е 91,663 млн. евро, а с МИГ при одобрение 

на Стратегиите са договорени 91,482 млн. евро от Програмата, т.е. почти целия 

бюджет.  Общо, заедно със средствата по другите оперативни програми, бюджетите на 

МИГ са 156, 027 млн. евро. В междинен доклад за напредъка от 2019 г. МЗХГ определя 



изпълнението на индикаторите по СВОМР като „средно“. По индикатора „договаряне и 

изпълнение на проекти, подкрепени бенефициенти, изплатени средства и население“ 

изпълнението според МЗХГ е 42,26%, по „брой подадени заявления и одобрени от МИГ 

заявления“ изпълнението е 49,11%. СВОМР, по които има изпълнение на индикатори 

са 39, т.е. 60,94%, а тези по които няма изпълнение на индикатори са 25, т.е. 39,06%. 

До средата на 2021 г. данните на ИСУН обаче показват доста под „средното“ 

изпълнение на прилагането на Стратегиите за ВОМР в страната.  Вече се каза, че 

одобрените бюджети на МИГ са общо 305,163 млн. лева. Договорените досега средства 

за проекти са 138, 874 млн. лева, т.е. 45,50% от бюджета. Изплатените средства обаче са 

само 49,591 млн. лева или 16,25% от бюджета. По договорени средства средното 

изпълнение на ВОМР е 42,60%. Средното изпълнение на ВОМР по реално изплатени 

средства за страната в момента е едва 13,37%. Изпълнението на самата ПРСР, извън 

ВОМР е много слабо - по договорени средства е 9.84%, а по изплатени средства е 1,6%. 

Средната ниска ефективност на прилагането на ВОМР на национално ниво се дължи 

именно на мерките по ПРСР и забавяне одобрението на проекти от ДФЗ. 

МИГ Бюджет 

Договорени средства 
Реално изплатени 

суми 

Общо към 

10.06.2021 г. 

% на 

изпълнение 
Общо към 

10.06.2021 г. 

% на 

изпълне

ние 

МИГ Аврен-

Белослав 
6 376 005,80 3 556 590,88 55,78 1 753 001,76 27,49 

МИГ Айтос 2 933 745,00 1 292 412,72 44,05 0,00 0,00 

МИГ Ардино-

Джебел 
5 775 000,00 2 842 204,35 49,22 568 899,06 9,85 

МИГ Балчик-

Генерал Тошево 
6 375 908,00 3 737 590,06 58,62 1 507 708,74 23,65 

МИГ Белене-

Никопол 
6 869 562,00 4 297 145,49 62,55 1 775 376,49 25,84 

МИГ Белово-

Септември-

Велинград 

7 313 745,00 5 271 838,28 72,08 2 678 972,40 36,63 

МИГ Берковица и 

Годеч 
2 933 745,00 392 569,04 13,38 0,00 0,00 

МИГ Брезово-

Братя Даскалови 
2 933 700,00 766 215,42 26,12 0,00 0,00 

МИГ Бяла 

Слатина 
4 889 500,00 2 808 733,08 57,44 983 845,35 20,12 

МИГ Високи 

Западни Родопи-

Борино-Доспат-

Сърница 

2 933 500,00 1 703 141,55 58,06 0,00 0,00 

МИГ Възход- 2 933 700,00 1 216 161,54 41,45 0,00 0,00 



Ветрино-Вълчи 

дол-Провадия 

МИГ Главиница-

Ситово 
3 442 230,00 1 707 180,23 49,60 334 180,10 9,71 

МИГ Гоце 

Делчев-Гърмен-

Хаджидимово 

7 353 920,80 5 537 907,34 75,31 4 106 789,62 55,84 

МИГ Гълъбово-

Опан 
2 933 745,00 1 129 303,21 38,49 0,00 0,00 

МИГ Девня-

Аксаково 
6 363 000,00 4 110 832,82 64,61 1 026 167,13 16,13 

МИГ Добричка 2 933 000,00 824 838,06 28,12 0,00 0,00 

МИГ Долна 

Митрополия-

Долни Дъбник 

2 933 700,00 612 195,15 20,87 0,00 0,00 

МИГ Долни 

Чифлик и Бяла 
6 375 908,00 1 696 218,65 26,60 552 316,02 8,66 

МИГ Дряново-

Трявна 
7 343 110,48 3 560 721,02 48,49 1 509 550,29 20,56 

МИГ Елена-

Златарица 
1 955 830,00 604 515,00 30,91 0,00 0,00 

МИГ Елхово-

Болярово 
2 933 745,00 1 433 278,64 48,85 0,00 0,00 

МИГ Завет-

Кубрат 
2 933 700,00 944 744,29 32,20 60 194,38 2,05 

МИГ Исперих 5 232 000,00 2 036 250,26 38,92 1 653 584,66 31,61 

МИГ Карлуковски 

карст-Червен 

бряг-Искър 

7 353 808,00 3 222 946,15 43,83 433 336,26 5,89 

МИГ Кирково-

Златоград 
6 375 908,00 3 714 488,46 58,26 3 416 348,56 53,58 

МИГ Костенец 2 738 162,00 781 517,93 28,54 737 758,67 26,94 

МИГ Костинброд-

Своге 
2 933 700,00 176 283,12 6,01 0,00 0,00 

МИГ Котел, 

Сунгурларе и 

Върбица 

5 775 000,00 2 749 138,21 47,60 1 521 236,75 26,34 

МИГ Куклен-

Асеновград 
5 865 660,00 2 292 213,77 39,08 1 034 484,26 17,64 

МИГ Лом 7 353 823,00 3 927 139,74 53,40 1 436 925,57 19,54 

МИГ Луковит-

Роман 
7 353 853,00 2 422 207,93 32,94 339 874,89 4,62 

МИГ Любимец-

Ивайловград 
2 933 745,00 1 226 127,81 41,79 28 109,44 0,96 

МИГ Лясковец-

Стражица 
4 419 745,00 2 475 111,64 56,00 1 067 993,49 24,16 

МИГ Минерални 

бани-Черноочене 
3 755 193,00 1 141 472,75 30,40 795 687,79 21,19 

МИГ 

Момчилград-

Крумовград 

6 363 745,00 3 786 429,88 59,50 2 337 741,06 36,74 

МИГ Мъглиж-

Казанлък -
6 376 005,80 1 468 859,23 23,04 0,00 0,00 



Гурково 

МИГ Нова Загора 2 933 745,00 1 458 925,65 49,73 190 570,37 6,50 

МИГ Нови пазар-

Каспичан 
2 933 745,00 781 424,58 26,64 0,00 0,00 

МИГ Община 

Марица 
6 375 575,00 4 336 759,67 68,02 2 251 226,14 35,31 

МИГ Павликени-

Полски Тръмбеш 
5 396 700,00 2 264 987,63 41,97 968 645,24 17,95 

МИГ 

Панагюрище-

Стрелча-Лесичово 

6 313 745,00 4 349 022,12 68,88 1 980 121,52 31,36 

МИГ Перущица-

Родопи 
2 933 745,00 733 930,33 25,02 10 140,00 0,35 

МИГ Поморие 7 500 055,00 5 002 571,95 66,70 1 694 067,83 22,59 

МИГ Попово 2 933 745,00 1 183 691,10 40,35 0,00 0,00 

МИГ Преспа-

Баните, Лъки и 

Чепеларе 

1 955 825,00 1 017 009,57 52,00 0,00 0,00 

МИГ Радомир-

Земен 
7 353 823,00 3 327 930,40 45,25 1 632 082,02 22,19 

МИГ Разлог 2 933 745,00 893 437,00 30,45 0,00 0,00 

МИГ Раковски 4 420 108,00 2 391 514,69 54,11 607 652,74 13,75 

МИГ Самоков 5 540 982,62 996 577,09 17,99 178 831,85 3,23 

МИГ Сандански 2 933 745,00 876 431,37 29,87 42 505,20 1,45 

МИГ Свиленград 

ареал 
11 865 164,34 7 817 590,13 65,89 2 371 245,84 19,98 

МИГ Сливница-

Драгоман 
1 953 000,00 927 931,50 47,51 134 777,50 6,90 

МИГ Средец 2 737 800,00 1 360 655,59 49,70 759 486,13 27,74 

МИГ Стамболово-

Кърджали 
3 707 775,00 605 992,05 16,34 128 378,53 3,46 

МИГ Стралджа 2 955 800,00 973 208,36 32,93 699 026,96 23,65 

МИГ Струма-

Симитли, Кресна 

и Струмяни 

7 353 853,00 28 441,06 0,39 0,00 0,00 

МИГ Тервел-

Крушари 
2 933 000,00 1 966 033,13 67,03 126 624,00 4,32 

МИГ Троян-

Априлци-Угърчин 
6 376 005,00 4 604 489,41 72,22 2 863 269,32 44,91 

МИГ Тунджа 7 563 603,42 5 204 679,40 68,81 795 179,25 10,51 

МИГ Тутракан-

Сливо поле 
5 213 482,00 1 290 874,09 24,76 485 912,17 9,32 

МИГ Харманли 2 933 745,00 1 224 460,04 41,74 0,00 0,00 

МИГ Хисаря 7 621 201,00 806 114,16 10,58 12 144,00 0,16 

МИГ Чирпан 2 933 700,00 13 598,00 0,46 0,00 0,00 

МИГ Ябланица-

Правец 
1 955 800,00 969 293,74 49,56 0,00 0,00 

Общо/Средно 
305 163 560,26 138 874 097,51 45,50% 

49 591 

969,35 
13,37% 

Източник ИСУН, 2021 г. 



Както се вижда от данните в таблицата, по договорени средства 19 МИГ са с 

изпълнение на бюджетите над 50% (най-високият процент е 75%), под 30% изпълнение 

имат 16 МИГ, от тях 4 са с под 10% изпълнение. МИГ Исперих е на средна позиция с 

38,92% изпълнение. По разплатени средства 26 МИГ са с процент на изпълнение 0%, 

т.е. нямат стартирали проекти. Само 2 МИГ имат изпълнение над 50%, един над 40%, 

над 30% имат изпълнение 5 МИГ, над 20%  са 11 МИГ, останалите варират от 0 до 19%. 

МИГ Исперих  е сред отличниците с 31,61% изпълнение на ВОМР по този показател. 

Видно е, че с нулево изпълнение на бюджетите по разплатени средства са предимно 

МИГ с финансиране само и единствено по мерки от ПРСР, докато тези със средно и по-

високо изпълнение дължат това на мерките по другите оперативни програми. 

Самите МИГ, въпреки закъснението и промяна в индикативните графици на много от 

приемите, действат доста по-активно от централната администрация. Няколко МИГ 

вече са приключили приемите по всички предвидени в Стратегиите си  мерки и са 

изчерпали бюджетите, почти всички МИГ са обявили по няколко приема по повечето 

мерки, малка част от МИГ са започнали да отварят мерките едва през миналата 2020 

година, но общо взето наваксват бързо с процедурите. В края на Програмния период, 

както и през предишния, активността на МИГ и на бенефициентите става доста по-

висока, като фактически през 2020 г. са отворени най-много процедури в сравнение с 

предишните години. По ПРСР има 416 приключили процедури на МИГ по всички 

мерки, активните в момента са 33. По ОПИК приключилите процедури на МИГ са 60 за 

повишаване капацитета на МСП, 16 за технологично развитие и иновации, активните в 

момента процедури са 4, отново за капацитет на МСП. По ОПРЧР приключилите 

процедури на МИГ са 87 по ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на 

работните места“ и 81 по ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“. През тази година е активна една процедура по ос 2. По ОПНОИР 

приключилите процедури са 16, а по ОПОС – приключилите са 14. Активни процедури 

няма, защото бюджетите по мерките на тези програми  са пренасочени към борба с 

пандемията и са отнети от МИГ, които до миналата година не са обявили приеми на 

проекти по тях.  

По отношение на мерките от ПРСР, по брой процедури няма изоставане на МИГ, като 

те отговарят процентно и на включените мерки в Стратегиите. По мярка 4.1 са 

проведени 82 процедури на МИГ, има и 3 активни през тази година. По мярка 4.2 

процедурите са 67 приключили и 6 активни, а по мярка 6.4 – 67 приключили и 5 



активни. По т.нар. „общински“ мерки – очаквано най-много процедури има по мярка 

7.2 – 83 приключили и 3 активни, а по мярка 7.5 – 43 приключили и 5 активни. По 

мярка 7.6 за културното наследство на селата са обявени и приключени 22 процедури, 

има и 1 активна, а по мярка 7.4 е проведена 1 процедура (на МИГ Исперих). По мярка 

21 приключилите процедури са 5, а три са активни, по т.нар. дизайнерски собствени 

мерки процедурите са 24 приключили и 4 активни. Най-късно при всички МИГ, поради 

неясноти в нормативната уредба са отворени мерките за обучение – 1.3 и 1.1, като общо 

по двете мерки проведените процедури са 4 и 1 активна. По горските мерки (8.3 и 8.6) 

процедурите са общо 14 и няма активни.  

Данните за дейностите на МИГ, съпоставени с тези на централната администрация 

отново доказват тезата, че причина за ниската ефективност на прилагането на ВОМР на 

национално ниво са предимно действията на УО на някои програми и най-вече на ДФЗ. 

Най-много подадени проекти на МИГ има по ПРСР, същевременно именно по ПРСР 

процентно са най-малко сключените договори – 24%. По ОПИК съотношението 

подадени в МИГ проекти и сключени договори е 56,6%, а по ОПРЧР – 63,1%. 

Изпълнени договори на МИГ има само по тези две програми. 

  



Програми 

Подадени 

проекти в 

МИГ 

Проекти 

одобрени от 

МИГ  

Одобрени 

проекти от 

ДФЗ/УО 

Сключени 

договори  

Изпълнени 

договори 

ПРСР 1 839 1 240 619 442 0 

ОПИК 290 189 168 164 93 

ОПРЧР 412 297 287 260 104 

ОПНОИР 69 54 36 32 0 

ОПОС 13 10 10 8 0 

Общо 2 623 1 790 1 120 906 197 

Източник УО на оперативните програми, ИСУН, юни 2021 г. 

По ОПНОИР изпълнението е 46,4%, а по ОПОС – 61,5%. Поради спецификата на тези 

програми, процедурите по тях, обявени от МИГ са предимно през 2020 г., като 

допълнителна причина е и многократната смяна на указания от УО, но в крайна сметка 

проектите са одобрени сравнително бързо на централно ниво и по някои от тях вече 

има разплатени средства във вид на авансови плащания.   

Става ясно, че за ефективността на прилагането на СВОМР както на национално ниво, 

така и от страна на местните инициативни групи има редица благоприятни и такива с 

отрицателно влияние фактори. Сред идентифицираните проблеми са вече споменатите -

двойна оценка на проектите по ПРСР, което създава тежка бюрокрация; закъснелите 

наредби по мерките или честата им промяна, което налага и промени в Стратегиите;  

неефективната работа на ДФЗ, включително и по отношение изплащането на 

средствата за издръжка на МИГ. Последното води до текучество в някои от екипите на 

МИГ (особено в тези, които прилагат подхода за първи път), което пък поставя в риск 

експертния им потенциал, както и изисква време за запознаване на новите хора с 

мерките и потенциалните бенефициенти. Двегодишното забавяне на одобрението на 

Стратегиите, както и мудната работа по ПРСР от страна отново на ДФЗ стеснява и 

времевия ресурс за реализация на проектите, някои от които изискват по-дълъг срок на 

изпълнение. Забавянията в някои случаи са повече от година, особено при плащанията, 

следствие на което се поражда риск от неизпълнение не само на проектите, но и на 

целите Стратегии. Допълнителна пречка е и отнемането на средства от МИГ по някои 

програми и пренасочването им за борба с пандемията от COVID-19.  

При някои МИГ съществува и проблем с капацитета на местно ниво, особено в 

територии с преобладаващи малки населени места, в които просто не могат да се 

намерят експерти за екипа. Назначават се външни хора, които макар да имат 

съответната адресна регистрация, на практика не познават местните проблеми и 



особености. Обучението на персонала на МИГ в България е организирано от УО на 

Програмата, като се реализира чрез провеждане на семинари с различна насоченост, 

главно за подготовка на документи, свързани с управлението на проекти и процедури, 

обществени поръчки и др. Въпреки отделната подмярка за подготовка, наръчниците и 

ръководствата, се забелязват прекалено голям брой отхвърлени доклади, заявления, 

искания за плащане и др., показващи разминавания между изискванията на 

администрацията и подготвените документи. Този сериозен проблем е налице и в двата 

Програмни периода. Компетенцията на част от централната администрация също е под 

въпрос. Като проблем може да се посочи и недобрата първоначална преценка на 

условията на местно ниво и включването в Стратегиите на мерки, по които няма 

кандидати. Често пъти обаче това се дължи и на промяна в ситуацията (политическа, 

икономическа, реализирани сходни проекти в съседни общини), както и на прекаленото 

закъснение на приемите, което отказва бенефициентите от първоначалните им 

намерения.  

Като положителни фактори за ефективността на прилагането на ВОМР могат да бъдат 

изтъкнати на първо място многофондовото финансиране и свързаната с него добра и 

своевременна работа на УО на някои от оперативните програми. Наред с ОПИК и 

ОПРЧР, тук може да бъде включен и УО на ОПОС, който въпреки голямото закъснение 

на обявяване на процедурите от МИГ, потвърждава одобрените проекти в срок от 1 до 3 

месеца, както и своевременно започва авансовото разплащане на средствата по тях. 

Като благоприятна тенденция може да се отчете и все по-често наблюдаващото се 

тясно взаимодействие между Стратегиите на ВОМР и общинските планове за развитие, 

като мерките се надграждат и допълват и така се гарантира по-устойчивото развитие на 

териториите. Особено при МИГ, които за втори път прилагат подхода, се наблюдава и 

стабилното изграждане на местен капацитет  не само на екипа, но и на цялата местна 

общност. Такива МИГ често участват в дейности и проекти извън конкретното 

прилагане на Стратегиите чрез създаване на ползотворни и дългосрочни  мрежи и 

партньорства. 

 

 

 



4. Планирано въздействие на СВОМР върху територията (потенциално) 

В Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих са формулирани 2 Приоритета и 4 

Специфични цели, които ще се реализират чрез 6 мерки по ПРСР, една по ОПИК и две 

мерки от ОПРЧР. Заложени са и два хоризонтални приоритета.  

В Стратегията е търсено взаимодействие между отделните мерки, както и са 

програмирани критерии за подбор на проекти, които да имат допълващ ефект към 

основните. Тъй като ВОМР е част от интегрираното териториално развитие, 

приоритетите трябва да гарантират цялостното устойчиво развитие: икономическо 

(насърчаване на конкурентоспособността), екологично (устойчиво управление и 

опазване на природните ресурси), социално (балансирано териториално развитие и 

поддържане на заетост). 

Приоритетите и целите в Стратегията, както и разпределението на средствата по тях са 

разписани съгласно правилата на член 32 на Регламент 1303/2013 на базата на 

„установените нужди и потенциал“. В СВОМР са адресирани 9 потребности на 

територията, свързани със: Създаване или разширяване на производството на 

конкурентни и екологосъобразни нетрадиционни земеделски продукти и насърчаване 

на кооперирането във веригата на добавяне на стойност; Пренос на знания за нови 

технологии, дейности и практики за устойчиво земеделие; Използване на потенциала на 

природното и културно наследство за устойчив туризъм; Развитие на 

предприемачеството и растеж на микро фирмите извън земеделието; Растеж на малките 

и средни фирми; Активиране и интеграция на маргинализирани групи като ромите; 

Подобряване на възможностите за оползотворяване на свободното време и социална 

активност; Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата; Повишаване на 

информираността и ангажираността за опазване на околната среда и 

биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към климатичните промени.  

В отговор на тези потребности, целите на Стратегията са насочени към: 

икономическото развитие (модернизация на стопанства и предприятия, 

диверсификация на дейностите), социалното включване (особено на младежи, уязвими 

и малцинствени групи), подобряване на средата за живеене чрез обновяване 

инфраструктурата за отдих; запазване на материалното и нематериално културно 

наследство; повишаване на капацитета  на стопаните чрез обучение. 



Стратегическа цел:  

Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, чрез разнообразяване и 

динамизиране на икономическите дейности на територията на МИГ Исперих. 

Укрепване на предприемачеството, човешкия капитал и социално включване, даващо 

социално-икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и уязвимите. 

Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес 

Специфична цел 1 (Цел 1):  

Развитие на балансирано и конкурентно 

земеделие чрез насърчаване на 

инвестиции и пренос на знания в 

трудоемки аграрни вериги 

Мерки: 4.1, 4.2, 1.3 

Специфична цел 2 (Цел 2): 

Разнообразяване на икономическите 

дейности чрез развитие на 

предприемачеството и разширяване на 

производството и 

конкурентоспособността на МСП извън 

земеделието 

Мерки: 6.4, ОПИК 1, ОПРЧР 1 

Приоритет II:Социално включване и динамична жизнена среда 

Специфична цел 3 (Цел 3):  

Включване и интегриране на уязвими и 

малцинствени групи в устойчивото 

социално икономическо развитие на 

общността 

Мерки: ОПРЧР 2 

Специфична цел 4 (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. 

Мерки: 7.4, М21 

Първи хоризонтален приоритет: насърчава развитието и включването в живота на 

общността на младежите 

Втори хоризонтален приоритет: изграждане на мрежи и партньорства за насърчаване 

на новите идеи и пренасяне на добри практики 

 

По-голямата част от бюджета е насочена към икономическото развитие на територията, 

като за него са отделени първоначално общо 62,6% от средствата (4.1, 4.2, 6.4, ОПРЧР 

1, ОПИК), за социално включване и приобщаване на маргинализираните групи са 

предвидени 11,5% от бюджета, за обучение 0,3%, за инвестиции за подобряване на 

инфраструктурата, свързана с услуги за населението - 22,9%, за култура и 

утвърждаване на местната идентичност - 2,7%. След преразпределянето на средствата 

по мярка 4.2, частта за икономическо развитие става 60.3%, увеличават се бюджетите за 

диверсификация на икономиката (14,3%) и за подобряване на услугите и 

инфраструктурата - 25,1%. Планираното въздействие на СВОМР  е най-вече в тези 

области – икономика, социално включване, подобряване средата за живеене, запазване 



на местната идентичност, придобиване на знания. Чрез критериите за оценка по някои 

от мерките се планира въздействие и по отношение ресурсната ефективност и опазване 

на околната среда, както и за въвеждането на иновации. 

4.1. Планирано въздействие според приоритетите и специфичните цели на ВОМР 

В общото описание на Мярка 19 в ПРСР, включително нейната интервенционна логика 

и нейния принос за областите с поставен акцент и междусекторните цели са включени 

шест приоритета на ВОМР за периода 2014-2020, които са свързани с реализацията на 7 

от 11-те цели, записани в Регламент 1303/2013 (РОР) и в Споразумението за 

партньорство. Тъй като самата Мярка 19 (ВОМР) е програмирана според Приоритетна 

област 6 на ПРСР (Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на 

бедността и икономическото развитие в селските райони), подприоритет 6Б 

(Стимулиране на местното развитие в селските райони), абсолютно всички мерки на 

Стратегията имат принос към Приоритет 1 на ВОМР. Мерките по другите оперативни 

програми, тъй като се изпълняват на територията на селски район и то чрез подхода 

ВОМР също имат принос към приоритетите и специфичните цели на подхода, освен че 

допринасят и за целите и приоритетите на съответните програми.  

Приносът на проектите към приоритетите и специфичните цели на ВОМР се попълват 

от бенефициентите с помощта на МИГ като таблица - част от бизнес плана (когато се 

изисква такъв) на подадените проектни предложения.  

Трябва да се повтори, че това са планираните въздействия на Стратегията, които са 

комбинация между предвидените в нея мерки и критериите за оценка по тях, като не 

всички въздействия се осъществяват (или ще се осъществят) по време на прилагането. 

Например, в критериите по повечето мерки са заложени точки за ресурсна ефективност 

и работни места, но на практика те не се реализират по някои от мерките. Третата 

специфична цел на ВОМР се постига най-вече чрез работата на МИГ и ефективния 

механизъм на прилагане на Стратегията 

  



Приоритети на ВОМР, според 

Регламент 1303/2013 г. 
Мерки в СВОМР на МИГ Исперих 

 

 

 

1.Насърчаване на социалното 

приобщаване и намаляване на 

бедността 

 

ТЦ 9) на РОР: Насърчаване на 

социалното приобщаване, борба 

с бедността и всяка форма на 

дискриминация 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура 

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа 

Мерки ОПРЧР 1 и ОПРЧР 2 

Мярка по ОПИК 1 

2. Интегриран подход към 

околната среда, чрез съхраняване 

и опазване на околната среда и 

насърчаване на ресурсната 

ефективност, вкл. дейности за 

превенция и управление на риска 

и за използване потенциала на 

културното наследство 

 

ТЦ 5) Насърчаване на 

адаптацията към изменението на 

климата и превенцията и 

управлението на риска; ТЦ 6) 

Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност; 

 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и 

горски стопанства 

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура 

М21 Исперих - отворени пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 

Мярка  ОПИК 1 

 

3. Фокусиране върху иновациите 

чрез насърчаване на въвеждането 

им в практиката 

 

ТЦ 1) Засилване на 

научноизследователската 

дейност, технологичното 

развитие и иновациите; 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 

М21 Исперих - отворени пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 

Мярка  ОПИК 1 

Мерки по ОПРЧР 

4. Насърчаване на устойчивата и 

качествена заетост и подкрепа за 

мобилността на работната сила 

 

ТЦ 8) Насърчаване на 

устойчивата и качествена заетост 

и подкрепа за мобилността на 

работната сила; 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства  

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Мярка  ОПИК 1 

Мярка ОПРЧР 1 



5. Повишаване на 

конкурентоспособността на 

местните икономики и 

възможности за създаване на 

местен бизнес, включително чрез 

диверсификация, алтернативни 

дейности и устойчиво 

производство на аквакултури 

 

ТЦ 3) Повишаване на 

конкурентоспособността на МСП 

и на селскостопанския сектор (за 

ЕЗФРСР), и на сектора на 

рибарството и аквакултурите (за 

ЕФМДР); 

 

 

4.1 Инвестиции в земеделски стопанства 

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

6.4.Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности 

Мярка  ОПИК 1 

Мярка ОПРЧР 1 

6. Подобряване на качеството на 

образование и повишаване 

квалификацията на населението 

 

ТЦ 10) Инвестиции в 

образованието, обучението, 

включително професионално 

обучение за придобиване на 

умения и ученето през целия 

живот; 

 

1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски 

стопанства 

Мерки  ОПРЧР 1 и ОПРЧР 2 

Мярка 19 ВОМР има и свои специфични цели. 

Специфична цел на ВОМР Мярка в СВОМР 

 

Развитие и стимулиране на 

предприемачество и устойчив 

бизнес 

4.1„Инвестиции в земеделски стопанства“ 

4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ 

6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Мерки  ОПИК 1, ОПРЧР 1 

Развитие на динамична жизнена 

среда и подобряване качеството 

на живот чрез развитие на 

хоризонтални и междусекторни 

партньорства и взаимодействие 

за инициативи от общ интерес 

7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското 

население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура 

21 Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена 

среда, съхранено наследство, култура, природа 

Мярка ОПРЧР 2 

Развитие на практики и модели 

за добро управление и участие на 

заинтересованите страни в 

развитието на територията, като 

основа за териториално развитие  

 

Дейности на МИГ по механизма на прилагане и управление 

на мерките от Стратегията за ВОМР 

Мерки ОПРЧР 1 и ОПЧРЧ 2 

Развитие на териториална 

идентичност, маркетинг и марки 

на база на специфичния 

териториален потенциал и 

продукти от местен характер 

М21 Исперих - отворени пространства, привлекателна 

жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 

 



4.2. Планирано въздействие според целите на ПРСР 

Сферите на въздействие на самата ПРСР са по-обхватни и за отделните мерки са 

формулирани според шестте основни приоритетни области на ЕЗФРСР (Регламент 

1305/2013), като всяка мярка от Програмата има принос за една или няколко 

подприоритетни области (общо 18 на брой). Макар че МИГ имат голяма свобода в 

определянето на собствени цели и критерии по мерките, дейностите трябва да 

съответстват на основните политики на ОСП и ЕС, провеждани именно чрез 

съответните национални Програми за развитие на селските райони.  

Към коя от подприоритетните области има принос съответната мярка и проекта по нея 

се попълва от бенефициентите и МИГ в Приложение 13 от Наредба 22/2015 г. 

„Формуляр за мониторинг“. Въздействието се отнася само за ПРСР, тъй като мерките 

по другите програми следват техните цели и приоритети.  

Една и съща мярка и съответно проектите по нея, освен основния принос, може да се 

отнасят и до други приоритетни области на въздействие. Например, мярка 1.3 

Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства в Стратегията на 

МИГ Исперих допринася за приоритетните области 1А и 1В от ПРСР, но според 

заложената тематика на обучение (запознаване с методите и/или технологиите за 

устойчиво селско стопанство, диверсификация на стопанствата в/извън земеделието, 

участието на стопанствата в къси вериги на доставки, разработването на нови 

възможности за стопанска дейност и на нови технологии) може да допринесе и за 

областите 2А и 3А. Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, освен основния 

принос към подприоритет 2А, чрез критериите си за оценка (биологична продукция, 

колективни инвестиции,  работни места, иновации) би могла да допринесе и за всички  

подприоритети, свързани с биологичното производство според ПРСР: 4А, 4Б, 4В, а 

също така и за 5А и 5В (ресурсна ефективност), 3А (групи и организации на 

производители), 6А (местно развитие, заетост), както и 1А (стимулиране на 

иновациите). Мярка 4.2  Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти има основен принос за постигането на подприоритет 3А, но чрез заложените 

критерии за оценка, може да има принос и за приоритетите 5В (оползотворяване на 

отпадъците, 6А (работни места), приоритетите за биологично производство - 4А, 4Б, 4В 

и 1А (иновации). Мярка 6.4 е насочена към реализирането най-вече на подприоритет 

6А, в критериите за оценка се стимулират проекти на младежи (2Б) и такива с 



иновациите (1А). Мерките 7.4  и М21 са част от подприоритет 6Б Стимулиране на 

местното развитие в селските райони, но тъй като М21 е иновативна мярка, насочена 

към местната идентичност, тя има принос и към подприоритет 1А. 

Мярка от СВОМР Формуляр за мониторинг 

1.3. Краткосрочен 

обмен на опит и 

посещения в 

земеделски и горски 

стопанства 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони 

1В Поощряване на ученето през целия живот и 

професионалното обучение в секторите на селското и 

горското стопанство 

2А  Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането 

и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на 

увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство 

3А Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки 

4.1 Инвестиции в 

земеделски стопанства 

 

2A Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено с оглед 

увеличаването на пазарното участие и ориентация и 

разнообразяването в селското стопанство 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони 

3А Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 

селскостопанската и хранителната верига посредством 

схеми за качество, които да добавят стойност към 

селскостопанските продукти, популяризиране на местните 

пазари и къси вериги на доставки, групи на производителите 

и организации и междубраншови организации 

4А, 4Б, 4В - всички подприоритетни области на Приоритет 4 

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското стопанство 

5А: Повишаване на ефективността при потреблението на 

вода в селското стопанство (поливни съоръжения) 

5В: Улесняване на доставките и използването на 

възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, 

отпадъци и остатъци, и други нехранителни суровини за 

целите на биоикономиката  

6А Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването на 

работни места 

4.2. Инвестиции в 

преработка/маркетинг 

3А Подобряване на конкурентоспособността на първичните 

производители чрез по-доброто им интегриране в 



на селскостопански 

продукти 

 

селскостопанската и хранителната верига посредством схеми 

за качество, които да добавят стойност към селскостопанските 

продукти, популяризиране на местните пазари и къси вериги 

на доставки, групи на производителите и организации и 

междубраншови организации 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони 

4А, 4Б, 4В - всички подприоритетни области на Приоритет 4 

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, 

свързани със селското и горското стопанство 

5Б Повишаване на ефективността при потреблението на 

енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата 

промишленост 

6А Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването на 

работни места 

6.4. Инвестиции в 

подкрепа на 

неземеделски дейности 

 

6А Улесняване на разнообразяването, създаването и 

развитието на малки предприятия, както и разкриването на 

работни места 

1А Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони 

2Б Улесняване на навлизането на земеделски стопани с 

подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-

специално приемствеността между поколенията 

7.4 Инвестиции в 

устройването, 

подобрението или 

разширяването на 

местни основни услуги 

за селското население, 

включително 

развлечения и култура, 

свързаната с тях 

инфраструктура 

6Б Стимулиране на местното развитие в селските райони 

М21 Исперих - 

отворени пространства, 

привлекателна жизнена 

среда, съхранено 

наследство, култура, 

природа 

6Б Стимулиране на местното развитие в селските райони 

1А: Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и 

развитието на базата от знания в селските райони 

 

Както вече се каза, въздействието върху съответните подприоритетни области на ПРСР 

е планирано само на основата на записаното в Стратегията. Вече подадените проекти не 

изпълняват всички заложени критерии. Например, по мярка 4.1 няма нито един за 

биологично производство, както и ресурсна ефективност се наблюдава само в два 

проекта. По мярка 4.2 е реализирано въздействие само по област 3А, а по мярка 6.4 



иновации има в три проекта. В критериите за оценка по мерките са включени и някои 

хоризонтални цели - интеграция и социализация на маргинализирани групи и хора в 

неравностойно положение, младежки инициативи, създаване на достъпна среда за хора 

с увреждания. Дали проектите ще имат съответното въздействие върху тези групи може 

да се каже чак след приключването им. Същото се отнася и за работните места. 

5. Реално прилагане на СВОМР (ефективност на процеса) 

Основната работа  на МИГ е администриране и управление на мерките от Стратегията 

за ВОМР, като най-вече чрез своевременното осъществяване на дейностите по прием и 

одобрение на проекти се гарантира и ефективното прилагане на подхода. Освен 

приемите на проекти по мерките, ефективността на управлението се измерва и чрез 

обученията и консултациите на потенциалните бенефициенти; обученията на местните 

лидери и екипа на МИГ относно ВОМР (повишаване на капацитета); изготвянето на 

различни документи (процедури, указания, доклади); прозрачността на процедурите по 

приемите, както и взимането на решения в ОС и УС и комисиите за одобрение на 

проектите. Всички тези дейности се отнасят до механизма на изпълнение на СВОМР, а 

като допълнителни елементи може да се включат и популяризирането на самия подход 

ВОМР извън конкретните  мерки (работа с медиите, организиране на събития) и 

дейностите на МИГ извън прилагането на Стратегията (участие в други проекти, 

регистриране на териториални марки, сътрудничество по мярка 19.3 и др.).  

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

подписано в края на месец ноември 2016 г. Екипът на МИГ прилага Стратегия за 

местно развитие за втори Програмен период, като този път тя е многофондова.  

Съставът на Общото събрание на сдружението е увеличен от 25 на 31 души. 

5.1. Дейности по подбор, оценка и одобрение на проекти 

Процедурите за подбор и оценка на проекти са основният елемент на изпълнението на 

СВОМР и основният критерий за ефективността на прилагане на подхода. Според 

новите изисквания за Програмния период 2014-2020 г., в Стратегията задължително е 

включен План за действие, чието основно съдържание е нещо като предварителен 

график за отваряне на мерките по години.  

Според Плана за действие на МИГ Исперих (т.7 от Стратегията), дейностите за 

постигане на планираните резултати по формулираните цели на СВОМР са обособени в 



6 групи и е направен индикативен график за периода 2017-2020 г. В него се предвижда 

през първата година да се обяви прием на заявления по 7 мерки: 4.1; 6.4; 7;4; М21; 

ОПИК-1; ОПРЧР-1 и ОПРЧР-2, а през втората година по  мерките 4.2 и 1.3. През 

второто тримесечие на първата година би трябвало да се отворят мерките 4.1 и 6.4, през 

третото тримесечие - мерките от ОПИК и ОПРЧР 1, а през четвъртото - мярка ОПРЧР 

2. За да гарантира достатъчен брой предложения по мярка 4.2, МИГ планира да осигури 

повече време за информиране на потенциалните бенефициенти и първото набиране на 

проекти по мярката е оставено за първото тримесечие от втората година, като през това 

тримесечие би трябвало да е отворена за кандидатстване и мярка 1.3. Идеята е бързо 

отваряне на мерките в началния етап, като впоследствие те да бъдат отваряни за 

кандидатстване минимум веднъж годишно, при наличие на остатъчен финансов ресурс.  

Както при всички МИГ, по отношение Плана за действие се наблюдава известно 

неизпълнение на предвидените стъпки, за което има обективни и субективни причини. 

През първата (2017 г.) не са отворени приеми по нито една от мерките, тъй като реално 

прилагането на подхода ВОМР в национален мащаб не е започнало (вторият прием за 

одобряване на Стратегии е през 2017 г.). Друга причина е забавянето в нормативната 

уредба – няма приета Наредба за прилагане на мярка 6.4, указанията на УО на 

оперативните програми непрекъснато се променят, допълнително забавяне се налага и 

от решението проектите на МИГ да се подават през системата ИСУН, има промени и в 

наредбите за останалите мерки, както и за държавните помощи. На практика 

обучението за работа с ИСУН на екипите на повечето МИГ е проведено в края на 2017 

г. Според МИГ, „през отчетния период, като организация, прилагаща за първи път 

Стратегия с многофондово финансиране, МИГ Исперих бе изправена пред неясноти и 

проблеми. Те произтичат от липсата на хармонизация между изискванията за прилагане 

на Стратегиите за ВОМР и противоречия в наредбите на МЗХГ, Закона за управление 

на Европейските структурни и инвестиционни фондове и Постановления 161 и 162 на 

Министерски съвет“(Годишен доклад 2016 г.). 

Отварянето на мерки започва през 2018 г., като също не спазва предварителния график. 

Причините, посочени от екипа на МИГ са, както трудната работа с ДФЗ и промяната в 

наредбите, което налага и промяна в Стратегията и допълнителни споразумения, така и 

удължаването на сроковете за кандидатстване по някои мерки, поради липса на 

подадени проекти в рамките на обявения срок. Например, по мярка 4.1  до момента са 

обявени и приключени 6 приема, като проблем се оказва невъзможността да се намерят 



достатъчно кандидати, които да са в приоритетните сектори, а по мярка 4.2 са обявени 

3 приема и въпреки това е подаден и одобрен само един проект, тъй като 

производителите проявили интерес към преработката са се отказали, поради 

намалените цени на търговията с етерични масла.  

Според данните на ИСУН, реалното изпълнение на Стратегията досега включва 4 

години (вкл. 2021 г.), 19 обявени процедури, 47 подадени и 43 одобрени проекта, 12 

сключени договора. 

Година 2018 2019 2020 2021 Общо 

Обявени 

процедури 

2 5 8 4 19 

Мерки ОПИК1 с 

два срока; 

ОПРЧР 1 

ОПИК 1; 

ОПРЧР 1 и 

ОПРЧР 2; 

Мярка 4.1 с 

два срока; 

Мярка 6.4 

Мярка 4.1 с 3 

процедури; 

Мярка 4.2 с 2 

процедури,; 

Мярка 7.4 с два 

срока; Мярка 21 

с три срока; 

Мярка ОПРЧР 1 

Мярка 7.4, 

Мярка 4.1, 

Мярка 21, 

Мярка 21 

(активен), 

мярка 1.3 

(активен) 

 

Подадени 

проекти 

5 24 19 7 47 

Одобрени 

проекти от 

МИГ 

4 15 17 7 43 

Сключени 

договори 

3 4 4 1 12 

Източник: ИСУН, Годишни доклади на МИГ 

Както се вижда от таблицата, първите отворени мерки са по ОПРЧР и ОПИК, тъй като 

по данни на екипа на МИГ, с УО на тези програми се работи значително по-лесно и по-

бързо от работата с експертите на ДФЗ. Донякъде е спазено първоначалното намерение 

първите отворени мерки по ПРСР да са 4.1 и 6.4, но мерките 7.4 и М21, както и мярката 

за обучение 1.3 са оставени за края на третата и началото на четвъртата година, отново 

поради недоразработената нормативна уредба от страна на МЗХГ. Трябва да се каже, че 

абсолютно всички МИГ, заложили мярката 1.3 в Стратегиите си, всъщност започват 

приемите по нея едва от средата на 2020 г. и продължават досега. 

Обобщената информация за изпълнение на мерките по различните оперативни 

програми показва същото забавяне  единствено и само в обработката на проекти от 

ДФЗ и добро усвояване по другите Програми, като данните се потвърждават и от тези в 

национален мащаб. Най-много проекти през МИГ естествено се подават по ПРСР, но 



там са и най-малко одобрените проекти, а сключените договори са минимален брой. 

Съотношението подадени проекти/сключени договори на всички МИГ в страната е 24% 

за ПРСР, 56,6% за ОПИК и 63,1% за ОПРЧР. Трябва да се има предвид и факта, че 

всички МИГ имат мерки по ПРСР в Стратегиите си, а само 31 МИГ са включили мерки 

по ОПИК и 35 МИГ имат мерки по ОПРЧР, което прави картината още по-плачевна за 

ПРСР. 

 Подадени 

проекти в 

МИГ 

Проекти 

одобрени от 

МИГ  

Одобрени 

проекти от 

ДФЗ/УО 

Сключени 

договори  

ПРСР 

Всички МИГ 1 839 1 240 619 442 

МИГ Исперих 35 35 32 2 

ОПИК 

Всички МИГ 290 189 168 164 

МИГ Исперих 6 4 4 4 

ОПРЧР 

Всички МИГ 412 297 287 260 

МИГ Исперих 8 6 6 5 

Източник ИСУН, Годишни доклади на МИГ 

Обобщените данни за изпълнението на Оперативните програми като цяло показват 

малко по-различно съотношение: по ПРСР общият брой подадени проекти (вкл. и тези 

чрез ВОМР) е 25 260, сключените договори са 8 862, договорени са 72%, но реално 

изплатени са едва 27% от проектите; за ОПИК подадените проекти (вкл. и чрез ВОМР) 

са 61 459, сключените договори са 29 880, договорените проекти - 61%, реално 

изплатените - 38%; за ОПРЧР – подадени проекти 11 464 (вкл. и чрез ВОМР), сключени 

договори 3 912,  59% договорени проекти, реално изплатени - 40%. Изводът, който 

може да се направи е, че ДФЗ обработва и одобрява относително по-бързо проектите от 

националните приеми и много по-бавно тези, подадени през МИГ (които са и много по-

малки като БФП), като и в двата случая разплащането е на много ниско ниво. Обратно - 

УО на ОПИК и на ОПРЧР обработват и одобряват по-бързо проектите на МИГ, както и 

по-своевременно реализират плащания по тях в сравнение с тези в национален мащаб, 

което личи от разликата в процентите на усвояване по тези Програми на национално 

ниво и ниво МИГ.  

Обобщените данни за изпълнението на бюджета на МИГ Исперих показват подобна 

картина: 1,65% по сключени договори и 0% по изплатени суми за ПРСР, 92,57% по 

сключени договори и 92,56% по реално изплатени суми за ОПИК, 74,91% по сключени 



договори и 33.2% по реално изплатени суми за ОПРЧР. Потвърждава се казаното за 

прилагането на ВОМР в национален мащаб и направените досега изводи за основната 

причина за неусвояването на бюджетите не само от МИГ Исперих, но и от повечето 

МИГ в страната – мудната работа на ДФЗ.  

 Бюджет 

на МИГ 

Исперих 

Стойност на 

обявените 

процедури 

 

Стойност на 

подадените 

проектни 

предложени

я 

 

 

БФП Стойност 

на 

сключените 

договори 

 

Реално 

изплатени 

суми 

 

ПРСР 2 932 000 4 537 267,30 3 422 742, 33 2 614 830,84 48 398,14 0 

ОПИК 1 500 000 1 962 401,69 2 316 931,96 2 085 238,77 1 388 604,60 1 388 508,30 

ОПРЧР 800 000 1 058 634,60 605 221, 59 605 221, 59 599 247, 52 265 706,36 

Източник ИСУН 

Бюджетът на МИГ по мярка 19.2 от ПРСР е 2 932 000 лева. БФП на подадените проекти 

досега е на стойност 2 614 830,84 лева или 89,18% от бюджета. Одобрените от МИГ 

проекти са на стойност 2 610 530,58 лева или 89,04% от общия бюджет по ПРСР. 

Одобрените от ДФЗ проекти са на стойност едва 145 267,20 лева или 4.95% от бюджета, 

а сключените договори са за 48 398,14 лева, т.е 1,65%.  Бюджетът по ОПИК е 1 500 000 

лева. Подадените проекти са със стойност на БФП 2 085 238,77 лева или 139,02% от 

предвидения бюджет. Одобрените от МИГ проекти и сключените договори са на 

стойност 1 388 604,60 лева или 92,57% от бюджета на МИГ по ОПИК, като изплатените 

средства са 92,56%. По ОПРЧР бюджетът на МИГ е 800 000 лева, подадените проектни 

предложения са на стойност 605 221,59 лева, или 75,65% от общия бюджет. Одобрените 

проекти и сключените договори са за 599 247,52 лева или 74,91% от бюджета на МИГ 

по ОПРЧР, а реално изплатените суми са 33.2%. 

Според данните на ИСУН, сключените договори на МИГ до края на 2020 г. са 11 с 10 

бенефициента, на обща стойност 2 213 837.24 лв., от които БФП е 2 036 250.26 лв. 

Договорите са по мерките на ОПИК 1, „Капацитет за растеж на МПС“ – 4, по ОПРЧР 1 

„Развитие на предприемачеството“ – 3, по ОПРЧР 2 „Социално-икономическа 

интеграция на маргинализирани общности“ – 2, по мярка 6.4 – 1 договор и по мярка 4.1 

– 1 договор. През 2021 г. има още един сключен договор по мярка 7.4 за "Изграждане и 

възстановяване на зони за обществен отдих в гр.Исперих" с Община Исперих. Някои 

договори са в процес на изпълнение, а други приключват изпълнението си. МИГ има и 



един изцяло изпълнен проект по ОПРЧР „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности в Община Исперих“, реализиран от Община Исперих. 

 

 

 

Изпълнението по мерки е разпределено както следва: 

Мярка Отворени 

приеми по 

мерки 

Приключени 

приеми по 

мерки 

Брой 

подадени 

проекти 

Брой 

одобрени 

от МИГ 

проекти 

Брой 

одобрени от 

УО/ДФЗ 

проекти 

Брой договори 

ОПИК 1 4 4 6 4 4 4 – изпълнени 

1 388 508,30 лв. 

ОПРЧР 1 3 3 4 3 3 3 – 199 449,77 

изпълнен 1 

изпълняват се 2 

ОПРЧР 2 2 2 4 2 2 2 – 399 797,75 

Изпълнени 2 

1.3 1 0 0 0 0 0 

4.1 6 6 19 

4 са 

оттеглени 

по време 

на 

оценката 

15 

1 оттеглен 

3 отпада 

процедурата 

1 одобрен 

10 чакат 

одобрение - 

484 814,79лв. 

1 – изпълнява се 

20 160,00лв. 

 

4.2 3 3 2 1  

54 232.50лв. 

Чака 

одобрение 

 

6.4 1 1 10 

1 оттеглен 

по време 

на 

оценката 

9 1одобрен 

8 чакат 

одобрение 

468 530,72 

1 – изпълнен  

28 238,14лв. 

7.4 2 2 7 7 1 одобрен 

6 чакат 

одобрение  

1 054 350,03лв. 

1 договорен 

260 321,11 

21 3 2 3 3 Чакат 

одобрение  

44 876,90лв. 

 

Източник – екипа на МИГ 

По ОПИК 1 има остатък от бюджета в размер на 111 395,40 лв., като МИГ предвижда 

още един прием по мярката. По ОПРЧР 1  има остатък от 550,23 лв., т.е. бюджетът е 

изчерпан.  По ОПРЧР 2, макар че не всички средства са усвоени, няма остатък, тъй като 

УО на Програмата изтегля около 200 000 лв., за да ги пренасочи към мерки свързани с 



пандемията (същото се случва и със средствата по ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР на други 

МИГ в страната).  

По мярка 4.1 има 6 приема, като една процедура не е одобрена от ДФЗ (3 проекта). 

Оттеглените проекти от кандидатите са 5. Общата стойност на БФП по приетите 

проекти е 876 461,68 лв. Одобрените от МИГ проекти са в размер на 699 981,18 лв. (при 

предвиден бюджет от 650 000 лева). След отпадането на една от  процедурите 

стойността на проектите, които очакват одобрение от ДФЗ е в размер на 484 814,79 лв., 

съответно има остатък от 145 025,21 лв. и МИГ възнамерява да отвори още един прием. 

По мярка 4.2 са осъществени 3 приема, като първи прием няма подаден проект, при 

втория прием има подаден един проект, но оттеглен от кандидата по време на оценката, 

а при третия прием е подаден един и одобрен. От предвидения бюджет по мярката от 

350 000,00 лева са прехвърлени средства в размер на 293 000 лева към мерките 6.4 и 7.4. 

Има остатък от 2 767,50 лв. и не се предвижда отваряне на нов прием, тъй като 

очевидно има проблем с липсата на кандидати както и бюджетът не е достатъчен за 

обявяване на прием По мярка 6.4 има остатък от 255 231,14 лв. Ще бъде отворен още 

един прием след сключване на допълнително споразумение, тъй като има техническа 

грешка в сбора на точките по критериите за техническа финансова оценка. МИГ 

кандидатства за допълнително финансиране в размер на 149 000 лева.  

Мярката 1.3 е отворена за кандидатстване до края на месец август тази година, като се 

очаква един проект, който да изчерпи  целия бюджет, който е в размер на 18 000 лв. В 

момента е отворен трети прием по М 21, като бюджетът е в размер на 95 123,10 лв.( т.е. 

остатък до 140 000 лева, предвидени в Стратегията), по досегашните 2 приема са 

подадени 3 проекта на обща стойност 44 876,90 лв., които чакат одобрение. По мярка 

7.4 има 7 подадени проекта и остатък от  328,86 лв. Тъй като МИГ кандидатства за 

допълнително финансиране в размер на 650 000,00 лв., след подписване на 

допълнителното споразумение, ще бъдат отворени и нови приеми.  

Както се вижда от изложените досега данни, въпреки забавянето на първите приеми 

близо с година, екипът на МИГ е наваксал и е свършил много добра работа по 

дейностите за прием и одобрение на проекти. Отворени са процедури (по една или 

няколко) по абсолютно всички мерки, предвидени в Стратегията, по някои от приемите 

кандидатите надхвърлят планираните бюджети, по всички мерки има и одобрени 

проекти. Изключение прави мярка 4.2, по която са пренасочани средства към други 



мерки, но все пак и по нея има одобрен от МИГ проект. Основно забавянето по 

усвояване на бюджета и стартирането на проектите се дължи на работата на ДФЗ, която 

практически одобрява за втори път проектните предложения и бави плащанията по вече 

сключените договори, като така поставя в риск тяхното изпълнение. Най-добре и бързо 

са осъществени приемите по ОПИК, по която проектите вече се изпълняват, за което 

заслуга има и УО на Програмата.  

 

 

5.2. Напредък в реализиране на приоритетите и целите на Стратегията  

Въпреки че по всички мерки има подадени проекти, не всички от тях допринасят за 

изпълнението на предварително заложените в Стратегията цели и приоритети.  

По Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес, Специфична цел 1: Развитие на 

балансирано и конкурентно земеделие чрез насърчаване на инвестиции и пренос на 

знания в трудоемки аграрни вериги, напредък има само по мярка 4.1 и слабо по мярка 

4.2 (няма кандидати, одобрен е само един проект), мярка 1.3 е отворена в момента. В 

Стратегията е записано, че ще се насърчават „инвестиции за разнообразяване към 

нови/нетрадиционни за земеделските стопанства земеделски продукти и биологични 

земеделски производства в малките и средните земеделски стопанства (М4.1) и 

преработката на местна земеделската продукция (М4.2) за осигуряване на по-висока 

добавена стойност и заетост, както и ще се насърчава хоризонталното и вертикално 

коопериране в производствената верига, включително и чрез колективни инвестиции“. 

По мярка 4.1 интересът е най-висок, като на всички приеми са подадени 19 проекта (5 

оттеглени, 3 по отпаднала процедура), като обаче са изпълнени единствено критериите 

за чувствителните сектори (повечето проекти са в тези сектори) и да бъдат 

подпомагани малки и средни стопанства (повечето кандидати са ЗП или ЕТ). 

Изключение правят Агриел и Агротайм, които са реализирали проекти и на национално 

ниво (Агриел по мярка 6.1, Агротайм по мерките 4.1 и 4.2).  Очевидно интересът към 

мярката е голям, както е и при всички МИГ в страната. Отново както при повечето 

МИГ, проектите са предимно за закупуване на нова техника или оборудване. Трябва да 

се каже, че тази мярка има пряко положително въздействие върху подпомогнатите 

стопанства и по-слабо въздействие общо за териториите, на които се изпълняват 



проектите. Причината е, че в България, особено малките стопанства са изключително 

технологично изостанали и съответно, вместо да въвеждат иновации или да подобряват 

целия производствен процес, вкл. и чрез мерки за енергийна ефективност, просто 

купуват нова или подменят остарялата земеделска техника. През първия Програмен 

период около 90% от материалните инвестиции в българското земеделие са осигурени 

именно чрез проектите по мярка 4.1. През сегашния Период отново най-много 

заявления има по тази мярка - 3 341 на първи прием, 2921 на втори, в момента тече 

третият национален прием. За разлика от първия Период, през който договорите са 

преимуществено за зърнени култури, в сегашния най-много са договорите в сектор 

плодове и зеленчуци - 40,37 % от всички договори, следвани от тези в сектор 

животновъдство - 36,42 %, секторът етерично-маслени и медицински култури е с 8,13 

%. Именно тези сектори са представени и в проектите, одобрени по мярка 4.1 от МИГ 

Исперих. Все пак, някои от стопанствата вече надграждат направеното модернизиране, 

тъй като са изпълнявали проекти по същата или други мерки от ПРСР и преди – 

например Агротайм въвежда енергийно ефективна технология за оползотворяване на 

оборска тор, а Агриел – за капково напояване, което само отчасти постига поставената 

цел за енергийна ефективност и оползотворяване на отпадъците. Колективни 

инвестиции няма, тъй като на територията не са регистрирани групи или организации 

на производители. Няма данни за подпомагане на биологични производители, от 

проектите само 2 са на жени и 2 на млади фермери. Относно работните места, в 

критериите за оценка се дават точки за създаване на ново работно място, но в 

индикаторите на мярката такъв индикатор отсъства. Важно е да се отбележи, че в 

предишния Програмен период мярка 4.1 (както и 4.2) не постигат очаквания ефект за 

откриване на нови работни места и създаване на заетост в селските райони. 

Модернизацията на стопанствата и предприятията води до оптимизиране на 

производствените процеси, механизация и съответно съкращаване на работна сила, 

като това се съпътства и с уедряване на стопанствата и намаляване на техния брой, 

което създава допълнителна безработица - собствениците на малките стопанства 

продават или отдават под аренда земите си и на практика остават без препитание. Нови 

работни места по тази мярка се създават най-вече от проекти с иновации, които са 

следващ етап на модернизация, но пък там се изисква по-квалифицирана работна ръка. 

Противоречието между целта за модернизация на земеделието и целта за създаване на 

повече заетост в селските райони е отбелязано и в редица европейски документи 

(Доклад относно начина, по който ОСП може да подобри създаването на работни места 



в селските райони, Комисия по земеделие на ЕК, 2016 г.). Общ извод, който може да се 

направи е, че тенденцията е проектите за модернизация на земеделските стопанства по 

мярка 4.1 да имат по-голямо въздействие върху икономическите показатели на 

съответната територия като повишаване на конкурентоспособността, подобряване 

качеството на продукцията и финансовите резултати, като следствие и увеличаване на 

доходите, но не се очаква особено въздействие върху безработицата и съответно 

спиране на миграцията на младите хора към големите градове.  

По мярка 4.2 са проведени три приема на МИГ, един от които без подаден проект и с 

един одобрен и един отхвърлен проект на втори прием. Както вече се спомена, МИГ 

има проблеми с тази мярка, като причините отново са обективни и субективни. По 

информация на екипа, при разработване на Стратегията, интерес са проявили 

производители на етерично-маслени култури, които са искали да преработват 

продукцията си и затова мярката е включена в Стратегията. С течение на времето 

икономическата ситуация в страната относно търговията с етерични масла се променя – 

изкупните цени на етеричномаслените култури и етеричните масла се понижават и вече 

не е икономически изгодно да се инвестира в този сектор.  Преди да обяви третия 

прием, МИГ прави отделен секторен анализ на причините  да няма желаещи кандидати 

по мярка 4.2. От него става ясно, че не само МИГ Исперих, но и повечето МИГ в 

страната имат проблеми с прилагането на тази мярка и едва 9 МИГ са провели успешни 

първи приеми по нея. Основна предпоставка за това е структурата на хранително-

вкусовата промишленост у нас през последните години – в бизнеса навлизат големи 

чужди компании, а българските окрупняват все повече мощностите си, което довежда 

до липса на достатъчно местни суровини, особено в чувствителните сектори. 

Например, месопреработването разчита основно на вносни суровини: около 90% от 

говеждото, 65% от свинското и 40% от птичето месо се внасят отвън, тъй като у нас 

няма достатъчно ферми, които да отговарят на европейските стандарти, не се отглеждат 

подходящи породи, не може да се осигури достатъчно количество за преработка от 

малките производители.  Делът на родната продукция в преработката на плодове и 

зеленчуци все повече се увеличава, но още не може да захрани напълно големите 

заводи. Няма достатъчно големи засети площи, особено за зеленчуците, и като 

следствие се получават различни количества и качества в партидите, продукцията се 

оскъпява, не се спазват изискванията на ЕС, тъй като за дребния производител е трудно 

да провежда всички  агробиологични процедури по стандартите. Много от големите 



преработватели започват да отглеждат и собствени суровини, за да не зависят от 

доставчиците. Другата група бенефициенти са малки земеделски производители, които 

искат да започнат да преработват сами продукцията си и да добавят стойност към 

производството, но те обикновено са малки стопанства, които нямат достатъчно 

средства за съфинансиране на проектите, нито осигурени пазари за продукцията. 

Бутиковите продукти (фермерски и био), макар и по-качествени, трудно намират пазар 

извън няколкото големи града, в които има по-платежоспособно население. Достъпът 

до пазарите за малките производители на храни е затруднен и поради липсата на 

предприемачески опит, липса на средства и познания в областта на професионалния 

маркетинг и реклама, натиск от страна на търговците на едро. Тези проблеми личат и 

при националните приеми по мярка 4.2, където заявленията за модернизация на 

преработвателните предприятия са значително по-малко в сравнение с тези за 

стопанствата – 597 на първи прием и 538 на втори. Въпреки поставените хоризонтални 

цели за въвеждане на иновации и енергийна ефективност чрез мярката, МЗХГ отчита, 

че незначителна част от проектите имат заложени такива инвестиции. Повечето 

сключени договори имат принос единствено към подприоритетна област 3А, свързана с 

подобряване на конкурентоспособността на първичните производители и не 

допринасят нито за опазване на околната среда, нито за иновациите, нито за 

създаването на нови работни места. Подобни хоризонтални цели са поставени и за 

мярка 4.2 в Стратегията на МИГ Исперих: добавяне на стойност към местните 

земеделски продукти;  развитие на къси вериги на доставка; максимално 

оползотворяване на отпадъците, а в критериите за оценка са заложени чувствителните 

сектори, биологична продукция, колективни инвестиции, нова заетост, опазване на 

околната среда и иновации. Очевидно е, че индикаторите по тази мярка, заложени в 

Стратегията няма да бъдат изпълнени.  

По Приоритет I, Специфична цел 2:  Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието е постигнат сравнително добър 

напредък по всички мерки, заложени за реализацията му. В Стратегията е записано, че 

„интервенциите по тази цел са насочени към разнообразяване на икономическите 

дейности чрез насърчаване на предприемаческата активност в неземеделските сектори 

на местната икономика с акцент върху развитието на устойчиви туристически продукти 

(М6.4), повишаването производителността и разширяване на пазарите на 



съществуващите МСП (М6.4, ОПИК 1) и насърчаване на предприемачеството от 

младежи и хората от уязвими групи (М6.4, ОПРЧР 1). 

По мярка 6.4 има 10 подадени и 9 одобрени проекта от МИГ, един е оттеглен. Повечето 

от проектите осигуряват различни услуги за населението – архитектурно студио, 

работилница за дограма, печатно студио, козметичен салон, автосервизи, медицински 

центрове. Такива са и повечето проекти, подадени пред МИГ в страната. 

Диверсификацията на икономиката като част от интегрираното и устойчиво развитие на 

селските райони е най-тясно свързана с подкрепа на местното предприемачество и 

повишаване на капацитета на местните общности, като целта е не само осигуряването 

на алтернативни занимания извън земеделието, но и развитие на бизнес-умения, 

създаване на малки фирми и предприятия. В този смисъл мярката 6.4 отговаря в най-

голяма степен и на спецификата на подхода ВОМР и не случайно в първите етапи на 

прилагането на ЛИДЕР в европейските държави по-голямата част от проектите са били 

свързани именно с неземеделските дейности – най-вече с туризъм, опазване на 

местната идентичност и култура, осигуряване на социални услуги и развиване на нов 

бизнес с бутикови продукти (козметика, добавки, билки, екзотични растения). В този 

Програмен период тази мярка присъства в Стратегиите на всички МИГ, като по нея са 

предвидени разнообразни критерии за подбор и оценка на проекти, съобразени в много 

по-голяма степен в сравнение с другите мерки с местните специфики, потребности и 

нужди. Това е и единствената мярка по ПРСР, по която на национално ниво са 

заложени индикатори за създаване на работни места – в рамките на подприоритетна 

област 6А Програмата цели подпомагането на 1600 проекта за развитие на 

неземеделските сектори на икономиката, водещи до създаването на 4 300 нови работни 

места, от които 600 създадени по проекти на МИГ. На проведените досега национални 

приеми са одобрени 147 проекта за услуги, от които 23 са за социални грижи, насочени 

към възрастни лица, хора с физически увреждания, както и за дневни грижи за деца, а 

108 са за услуги на микро предприятия. 121 са проектите за производство, отново на 

микро предприятия и земеделски стопанства. В направлението „Инвестиции, насочени 

към развитие на занаяти“ са постъпили само 29 проекта, от които едва 2 достигат до 

техническа и финансова оценка, т.е. приемът не е особено успешен. Тук трябва да се 

повтори, че проектите на МИГ по тази мярка, както и през първия Програмен период, 

така и през този, са много по-разнообразни, одобряват се по-лесно и са наистина 

съобразени с нуждите на съответните територии. Въпреки, че проектите на МИГ 



Исперих за разнообразяване на дейностите изпълняват целта за насърчаване на 

предприемачеството и подпомагане на малките предприятия, те нямат принос към 

записаното приоритизиране на туристическите дейности (няма нито един проект за 

туризъм), и имат слаб принос към въвеждането на иновации (на практика само в два от 

проектите има иновативни продукти). Имапроекти, допринасящи за опазване на 

околната среда и ресурсната ефективност, като в 6 проекта има заложено създаването 

на работни места, общо 9. В бюджета на МИГ Исперих за мярка 6.4 са отделени 14,3%, 

но развитието на неземеделския бизнес на територията е допълнено и от мярката 

„Капацитет за растеж на МСП“ по ОПИК с 28,7% и по ОПРЧР 1 „Развитие на 

предприемачеството“ с 3,8%, т.е. за подкрепа на предприемачеството средствата са 

общо 46,8% от бюджета, като вероятно поставените в Стратегията цели за развитие и 

повишаване конкурентостта на местния бизнес ще бъдат постигнати.  

За мярката по ОПИК 1. Капацитет за растеж на МСП в СВОМР е записано, че ще 

допринесе за „укрепване на производителността, качеството и конкурентоспособността 

водещи до разширяване на вътрешния и външния пазар на съществуващите малки и 

средни предприятия“, както и за „привличането на инвестиции на територията на МИГ 

на фирми от други региони или предприемачеството и устойчивото развитие на 

новосъздадени МСП, включително доставчици на по-големи фирми от територията“, 

като така „ще допринесе за запазване и създаване на работни места и ще способства за 

устойчивия растеж на местната икономика“. По мярката има 6 подадени, 4 одобрени и 

4 разплатени (изпълнени) проекти. Те са за: повишаване на производствения капацитет 

и подобряване на производствения процес, ресурсната ефективност и ефикасност 

(Добружда Кит АД), по който е закупена автоматична барабанна линия за никелиране 

на стоманени детайли и са увеличени качеството и броя на произвеждани от фирмата 

изделия при оптимизирани производствени разходи за суровини и материали; 

повишаване на конкурентоспособността на шивашко предприятие (Екстрийм 2010 

ЕООД), по който отново е закупено ново производствено оборудване – машини, които 

участват в различните етапи от производствения процес: специализирани шевни 

машини, оверлози, бродировъчни машини, преса за копчета и др.;  закупуване на нова 

техника за шивашко предприятие в с. Йонково (Миланов - Г ЕООД) - специализирана 

автоматизирана линия за производство на висококачествени палта, с която ще бъдат 

механизирани много от операциите, които се извършват ръчно досега; подобряване 

конкурентоспособността на фирма за производство на мъжки сака (Ахинора Стил 



ООД) чрез  закупуване на ново производствено оборудване - пет конечни оверлози с 

вакуум система с контейнер за засмукване и събиране на отпадъците, като резултатите 

са намален наполовина производствен брак, понижено количество на генерираните 

отпадъци. По мярката има ангажимент за откриване на нови работни места, част от 

закупеното от фирмите оборудване въвежда иновативни технологии. Индикаторите за 

мярката, заложени в Стратегията са почти изпълнени. Трябва да се каже, че и в 

национален мащаб ОПИК е програмата, която работи най-успешно, особено по 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“. По тази Ос в 

края на 2020 г. средствата са договорени на 102,09%, а реално изплатените са 53,51% 

(1472 договора). Отчитат се и първите краткосрочни ефекти от изпълнението на 

проектите - най-значително е отражението върху частните инвестиции (3,5%), вноса 

(1,4%) и износа (0.3%), подпомогнати са 852 микро предприятия, 871 малки 

предприятия и 605 средни предприятия. Предоставена е подкрепа на 340 жени 

предприемачи, а общо 302 проекта се изпълняват от жени предприемачи в 

приоритетната група на лица до 29 години и в диапазона 50-64 годишна възраст. 

Мярка ОПРЧР 1 има за цел „Развитие на предприемаческите умения и включването в 

самостоятелна заетост на безработни или заети, които имат предприемачески нагласи, 

като по този начин допринася за създаването и развитието на устойчив бизнес на 

територията“. Мярката адресира потребността за осигуряване на специализирана 

подкрепа и услуги за стартиращи фирми на територията на МИГ Исперих, като се дава 

приоритет на бенефициенти с най-голям потенциал за стартиране на бизнес (заети или 

безработни лица с професионална квалификация или млади хора), но също така ще се 

осигури подкрепа за уязвими групи. По мярката са подадени 4 и одобрени 3 проекта от 

МИГ. Първият на Сдружение Зорница „Предприемачество - перспектива за успешно 

развитие“ е изпълнен и включва обучение в предприемачество на 19 безработни и 

неактивни лица, като 6 души преминават и краткосрочна бизнес практика при местни 

предприемачи. В резултат от проекта 6 от обучените вече са регистрирали свои 

собствени фирми. Вторият проект на Сдружението Зорница е „Виртуален инкубатор за 

местни предприемачи“ е прекратен, а проекта на Фаст Акаунтинг ЕООД „Успехът 

обича предприемчивите“, се предвиждат специализирани обучения за придобиване на 

предприемачески, управленски и бизнес умения, ще бъдат предоставяни и 

специализирани консултантски услуги за стартиране на собствен бизнес. Както 

изглежда, индикаторите по мярката (45 обучени, 10 + 15 участници започнали собствен 



бизнес, 10 заети) ще бъдат достигнати след завършването на всички проекти. В 

национален мащаб по ОПРЧР най-сериозен е напредъкът в рамките именно на 

приоритетна Ос 1 - броят на подписаните договори е 1914, като по-голямата част от тях 

са реализирани чрез процедурите на МИГ. Договорените средства по тази ос са 

107,11%, а реално изплатените - 78,36%, от мерките по нея са обхванати 243 хил. лица, 

от които  153 хил. живеят в селските райони. Разпределението мъже/жени е 50:50, 

младежите на възраст до 24 г. вкл. са почти 110 хил., 2/3 от включените в операциите 

на Ос 1 са основно безработни и неактивни. Сред най-важните постижения на мерките 

по тази ос е, че над 25 хил. лица са намерили работа при напускане на операцията, а над 

61 хил. са придобили или повишили квалификацията си. 

Като обобщени изводи за Приоритет I на Стратегията може да се каже, че има частичен 

напредък по Специфична цел 1 (по мярка 4.1), по мерките 4.2 и 1.3 (отворена в 

момента) няма особен напредък, а по Специфична цел 2 (по мерките 6.4, ОПИК 1 и 

ОПРЧР 1) има много добър напредък. Резултатите, заложени в Стратегията отчасти ще 

бъдат постигнати: целта 15 земеделски стопанства, разширили или модернизирали 

производството почти е изпълнена (по 4.1 и 4.2); целта 13 подпомогнати съществуващи 

предприятия  с повишена конкурентоспособност също е почти изпълнена (4 по ОПИК и 

9 по 6.4); целите за 10 участници в мерки за предприемачество в самостоятелна заетост 

и 6 подпомогнати нови предприятия са в процес на изпълнение. Целта за 4 

предприятия, насърчили по-доброто организиране на хранителната верига вероятно 

няма да бъде достигната, а работните места, които трябва да бъдат създадени по този 

Приоритет (30 броя) ще бъдат достигнати частично.  

По Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена среда, Специфична цел 3: 

Включване и интегриране на уязвими и малцинствени групи в устойчивото социално 

икономическо развитие на общността по мярката ОПРЧР 2 има частичен напредък, тъй 

като остатъкът от средствата е изтеглен от УО на Програмата и няма да има следващ 

прием. Досега има 2 изпълнени проекта – „Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности в Община Исперих“ на Общината и „Овластяване на 

жените от уязвимите общности чрез разширяване на мрежата от Майчини центрове в 

Община Исперих“ на СНЦ Народно читалище Рома-Вазово-2007 г. Дейностите на 

първия проект са свързани с подобряване на достъпа до заетост, образование, обучение, 

социални и здравни услуги за социално изключени лица, живеещи в тежки социално-

икономически условия, с фокус върху ромите. В резултат на изпълнението на проекта 



25 лица от целевата група преминават обучение по ключова компетентност и 

тримесечно стажуване в различни структури на общинската администрация, след което 

са наети на работа с осигурена по проекта шестмесечна заетост. След приключване на 

дейностите всички са регистрирани в Бюрото по труда като търсещи работа, или имат 

работа; други 25 лица са включени в социални и здравни услуги. По втория проект 

целева група са жени от ромски произход от кв. Запад в гр. Исперих и селата Подайва, 

Китанчево и Вазово, които са регистрирани като дълготрайно безработни. Проектът е 

социална иновация на територията на МИГ Исперих и утвърждава установена добра 

практика, като разширява изграден модел на „Ромски майчини центрове“ в България. 

Създадена е 8 часова заетост на 8 жени – лидери на центрове,  организирани са четири 

курса за ключови компетенции, обществени и граждански за по 20 участника всеки, 

изпълнението на дейностите е удължено до 30 август 2021 г. заради пандемичната 

обстановка. Изпълнението на Ос 2 от ОПРЧР за намаляване на бедността и насърчаване 

на социалното включване в национален мащаб е много добро и е на второ място след 

Ос 1. Договорените средства по тази ос са 104,32%, а реално изплатените - 76,08%, 

сключените договори са 994, като отново повечето от тях са за проекти, подадени и 

реализирани чрез  ВОМР. Включените лица са общо 126 хил., като близо половината от 

тях живеят в селските райони.  

По Приоритет II, Специфична 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 също има частичен напредък, тъй като по мярка 7.4 

има само един договорен проект (6 чакат одобрение, МИГ кандидатства за 

допълнително финансиране и вероятно ще има още приеми), а по М21 са подадени 3 

проекта, а в момента тече нов прием. И двете мерки се прилагат съгласно изискванията 

на Регламент 1305/2013 и Наредба № 22, чл. 15 ал. 1 т.2 и са извън обхвата на ПРСР. 

Това дава възможност за по-голяма свобода при избора на инвестиции за подобряване 

средата на живеене (в сравнение с мерките 7.2 и 7.5) – например, единствената друга 

МИГ, избрала тази мярка - МИГ Брезово, Братя Даскалови, ще я използва за 

изграждането на системи за видео наблюдение на открити обществени места и за 

създаване на публично достъпни WIFI интернет зони. Първият одобрен проект на МИГ 

Исперих предвижда оформянето на четири зони за отдих: кът за игри и отдих за деца до 

12 г. в гр. Исперих, детски кът с подходящи съоръжения, градинско обзавеждане и 



различни видове растителност в зелените площи на изхода към с. Драгомъж, кът за 

фитнес на открито с девет съоръжения до магазин Десятката, кът за фитнес на открито 

с 6 вида съоръжения и градинско обзавеждане зад магазин в града. Другите проекти по 

мярката са за: обособяване на мултифункционални зали в читалищните сгради в селата 

М. Поровец, Белинци, Лудогорци, Г. Поровец и Лъвино;  за обновяване на 

лекоатлетическата писта на градския стадион и изграждане на мултифункционална 

площадка за спорт; изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в селата 

Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци; 

изграждане на лятна сцена на открито към Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. 

Исперих; преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към 

него в гр.Исперих. По М21 проектите са подадени от местни НПО – туристическо 

дружество, историческо дружество и екологично сдружение, като съответно проектите 

са в същите сфери на дейност – опазване и оползотворяване на културното наследство 

и местната идентичност и опазване на околната среда с акцент върху образованието. И 

по двете мерки на тази Специфична цел проектите не са стартирали и не могат да бъдат 

оценявани резултати, като такива със сигурност ще бъдат постигнати по мярка 7.4. 

Като обобщен извод за Приоритет II на СВОМР може да се каже, че има частичен, но 

сравнително добър напредък по Специфична цел 3 и слаб напредък по Специфична цел 

4, тъй като по нея проектите все още не са реализирани. Заложените резултати за 120 

участници в неравностойно положение, които след подпомагане са започнали да търсят 

работа, както и индикаторът за 150 подпомогнати лица в неравностойно положение, и 

двата по ОПРЧР 2, вероятно ще бъдат постигнати частично, поради ограничаване на 

ресурса, но все пак изпълнението ще е близо до целите, т.е. много добро. Индикаторите 

за 14 000 души и 12 населени места, които се ползват от подобрени услуги, обхванати 

от проектите по Специфична цел 4, също вероятно ще са близо до изпълнението или 

изцяло изпълнени. Индикаторът за броя проекти е вече надхвърлен (ако всички бъдат 

одобрени), индикаторите за 3 малки и инфраструктурни проекти и 12 обекта, 

реализирани като част от схемата за малки инфраструктурни проекти също ще бъдат 

достигнати.  

5.3. Дейности по консултиране, популяризиране и управление 

Анализът на дейностите по консултиране и популяризиране на мерките от Стратегията 

и на подхода ВОМР имат отношение към основното изпълнение – доколко местната 



общност е информирана и мобилизирана да подава проекти и съответно ще съдейства 

за изпълнение на приоритетите и на целите на Стратегията. Популяризирането е 

свързано и с добавената стойност на ВОМР – повишаване на капацитета на местния 

социален капитал – придобиване на знания, предприемачески умения, управленски 

опит, както на индивидуално равнище, така и като колективно умение. В дейностите по 

популяризиране са включени два типа инициативи – такива свързани с подготовката и 

консултирането на проекти и такива, които са насочени към местната общност извън 

конкретните проекти. 

По отношение на индивидуалните консултации на потенциални бенефициенти, екипът 

на МИГ е реализирал общо 77 консултации досега, средно по 18 на година (2021 г. още 

не е приключила).  За разлика от повечето други Стратегии на МИГ, тук няма общ за 

СВОМР индикатор за изпълнение, свързан с броя на консултирани бенефициенти. При 

сравнение – броят е над средния за страната, който се движи в рамките на около 60 

консултации общо за периода. 

Източник екипа на МИГ 

Информационните срещи за запознаване на потенциалните бенефициенти с дейностите 

по СВОМР и по конкретните мерки са общо 24 в различни населени места на Общината 

и за 545 участника. Броят на информационните срещи се движи около средния за 

всички МИГ, който е между 20 и 25.  

Година Брой срещи 
Брой 

участници 

Дата на 

срещата 

Населено 

място 

2016 7 235  12 населени 

места 

2016 4 работни срещи 133   

2017 8 135 1. 28.02.2017г. гр. Исперих,  

Година  
Мъже Жени Общо 

< 25 ≥25 < 25 ≥25  

2017 3 7 1 8 19 

2018 2 8 2 6 18 

2019 3 6 1 7 17 

2020 0 12 1 6 19 

2021 1 2 0 1 4 



2. 24.07.2017г. 

3. 25.07.2017г. 

4. 17.10.2017г. 

5. 16.03.2017г.  

6. 21.03.2017г.  

7. 06.11.2017г.  

8. 09.11.2017г.  

с. Китанчево,  

с. Вазово 

2018 2 20 1. 19.02.2018г. 

2. 31.07.2018г. 

гр. Исперих 

2019 1 10 17.05.2019г. гр. Исперих 

2020 2 12 1. 24.09.2020г. 

2. 29.09.2020г.  

с. Тодорово   

с. Подайва   

Източник екипа на МИГ, Годишни доклади на МИГ 

Обученията на бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР са 7, по 

мерките са проведени и 17 обществени обсъждания - при всяко обявяване на процедура 

за прием.  Участниците в обученията са общо 114.  

Година 
Брой 

обучения 

Брой 

участници 

Дата на 

обучението 
Тема на обучението 

Населено 

място 

2016 2 40  „Ефективно включване 

на местната общност в 

разработване на 

стратегия по Подхода 

ЛИДЕР – Водено от 

общностите местно 

развитие.“ и 

„Планиране на мерки в 

Стратегията за Водено 

от общностите местно 

развитие на МИГ 

Исперих“. 

 

2017 2 43 25 и 26 

октомври 

2017г. 

17 и 18 

ноември 

2017г. 

„Подготовка и 

управление на проекти 

по мерки от 

стратегията за ВОМР 

на МИГ Исперих. 

Изисквания за работа в 

електронната 

платформа ИСУН 

2020“ 

гр. 

Исперих 

2018 Не са 

провеждани  

  
- 

 

2019 1 10 7 и 8 

декември 

2019г. 

„Подготовка на 

проекти и 

кандидатстване по 

мерки 21 и 7.4 от 

СВОМР на МИГ 

Исперих“ 

гр. 

Исперих 

2020 2 21  

26.09.2020г. 

 

 „Подготовка, 

изпълнение и 

отчитане на проекти 

с. Свещари 

гр. 

Исперих 



30.09.2020г. към Стратегия за 

ВОМР 

Източник екипа на МИГ, Годишни доклади на МИГ 

Самият екип на МИГ е повишил капацитета си с участието си в 10 обучения, като 6 от 

тях са извън територията на Общината и не са организирани от МИГ Исперих, но в тях 

са взели участие служители на сдружението. Обученията за екипа на територията са 4. 

Общо обученията на бенефициенти, местни лидери и екипа са 11 на брой, като броят се 

движи над средния за всички МИГ, който е между 8 и 10 обучения за периода. Ако се 

добавят и обученията, които не са организирани от екипа, броят става 17 – много над 

средния. Участията в по-общи обучения и обмяната на опит с други организации и 

други МИГ повишават ефективността на прилагането на СВОМР, тъй като се 

повишават и административните умения на екипа, който отговаря за успешната й 

реализация.   



Година 
Брой 

обучения 

Брой 

участници 

Дата на 

обучението 
Тема на обучението 

Населено 

място 

2016 2 20  „Как да разработим 

успешна Стратегия за 

Водено от общностите 

местно развитие. 

Изисквания и условия за 

многофондово 

финансиране“. 

 

  20  „Определяне на цели и 

разработване на мерки на 

стратегията за местно 

развитие“. 

 

2017 1 2 18 и 19 април  

 

“Теория и практика в 

областта на държавните 

помощи“    

 гр. Пловдив 

 

1 2 07 декември 

2017г. 

 

“Защита на личните 

данни в ЕС и извън ЕС“ 

гр. София 

2018 1 8 24-27 юли Работно посещение за 

обмен на знания и 

експертен опит в 

изпълнението на СВОМР 

и установяване на бъдещо 

партньорство за 

съвместни дейности в 

МИГ от ЕС   

Унгария и 

Словакия 

2019 1 2  9 и 10 май  „Управление на личните 

данни в местните 

инициативни групи” 

Старозагорски 

минерални 

бани 

 

1 1 24.09.2019г „Електронни обществени 

поръчки” 

гр. Разград 

1 12 29 и 30 март  „Приложима нормативна 

уредба за прилагане на 

СВОМР, оценка на 

проектни предложения, 

оценка на бизнес план“ 

гр. Исперих 

2020 1 2 2 и 3 юли  „Прилагане на ЗОП. 

Умения за боравене с 

ЦАИС ЕОП на АОП“ 

Арбанаси 

 1 10 16.09.2020г. 

 

Повишаване капацитета 

за прилагане на СВОМР  

чрез развитие на местния 

потенциал за създаване и 

развитие на 

междусекторни 

партньорства“ 

с. Свещари  

Източник екипа на МИГ 

 

 



5.4. Работа с медиите, дейности извън конкретното прилагане на Стратегията 

Оценката на популяризирането на Стратегията и на подхода ВОМР извън конкретните 

мерки и проекти не е сред задължителните елементи, но има пряко отношение към 

основното изпълнение, тъй като оказва едно от първите реални въздействия – 

увеличава информираността на хората относно европейските фондове и програми, 

мотивира ги да вземат по-категорично участие в обществения живот, съдейства за 

създаване на неформални контакти между участниците от различните социални групи и 

разрешаването на проблемите между тях, създава усещането за овластяване при 

взимането на решения от страна на общността, допринася за по-балансирана защита на 

интересите на местно равнище и за засилване на местното самочувствие и 

идентификация с територията (гордост от мястото, на което живеят хората).  

МИГ Исперих има добре поддържан интернет сайт, на който са публикувани 

управителните органи и техните решения, самата Стратегия и всички изменения по нея, 

бюджетите по мерките, индикативен график, публикуват се поканите и приемите по 

мерките, както и обществените обсъждания, води се регистър на подадените и 

одобрени проекти и т.н.. Положително е създаването и на фейсбук страница, на която 

също се пускат новини и се получава обратна връзка чрез коментарите. 

МИГ работи основно с две регионални медии, с които има сключени договори – 

регионалният вестник „Екип 7“, в който се  публикуват обяви за прием на проекти, 

статии, покани и Радио Шумен, в което се излъчват рекламни клипове, а членове на 

МИГ дават интервюта за дейността си. Областен информационен център Разград (част 

от единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни 

фондове) също публикува материали, свързани с отворени приеми по мерките, 

дейности на МИГ и отделни проекти на бенефициенти – стартиращи или вече 

изпълнени. Общо за периода са реализирани 36 публикации във вестника, 21 

интервюта, а клиповете имат 787 излъчвания. В периода 2020-2021 г. на страницата на 

ОИЦ Разград има 92 публикации за дейността на МИГ Исперих и реализираните 

проекти.  

  



Година Брой Медия Публикации 

2017 

3 

Регионален 

вестник 

„Екип 7“ 

месец февруари 2017 г., брой 24 от 27.02.2017 г. 

публикувана покана за работна/информационна среща 

месец март 2017 г., брой 28 от 10.03.2017 г.публикувани 

покани за работни/информационни срещи 

месец октомври 2017 г., брой 117 от 18.10.2017 г., 

публикувана покана за празник на МИГ 

255 Радио Шумен Излъчване на рекламен клип 
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2018 

9 

Регионален 

вестник 

„Екип 7“ 

месец февруари 2018г. - бр. 14/4167 от 02.02.2018г.- 

публикуване на индикативен график за 2018г.  

месец февруари 2018г. - бр. 18/4171 от 12.02.2018г. – 

публикуване на обява за отваряне на мярка ОПИК 1  

месец май 2018г. - бр. 54/4207 от 18.05.2018г.- публикуване 

на покана за празник на МИГ.  

месец юли 2018г. - бр. 78/4231 от 13.07.2018г.публикуване 

на обява за прием на проекти.  

месец август 2018г. - бр. 90/4243 от 10.08.2018г.- 

публикуване на обява за прием на проекти, бр. 95/4248 от 

22.08.2018г.- публикуване на покана за обществено 

обсъждане  

месец септември 2018г. - бр. 103/4256 от 10.09.2018г.- 

публикуване на обява за прием на проекти.  

месец октомври 2018г. - бр. 121/4274 от 24.10.2018г.- 

публикуване на статия „Сключени са първите договори за 

финансова подкрепа на малки и средни предприятия на 

територията на МИГ Исперих.“  

месец декември 2018г. - бр. 143/4296 от 14.12.2018г.- 

публикуване на покана за годишна информационна 

конференция на МИГ Исперих.  

266 Радио Шумен Излъчване на рекламен клип 
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2019 13 

Регионален 

вестник 

„Екип 7“ 

месец февруари 2019г., бр. 23/4323 от 25.02.2019г.- 

публикуване на обява за отваряне на процедура по ОПИК  

месец март 2019г. – две публикации - бр. 26/4326 от 

06.03.2019г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 4.1; бр. 33/4333 от 22.03.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка ОПРЧР 2. 

месец май 2019г. - две публикации - бр. 52/4352 от 

15.05.2019г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 4.2; бр. 55/4355 от 22.05.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка ОПРЧР 1. 

месец юни 2019г., бр. 59/4359 от 03.06.2019г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 

ОПРЧР 2. 

месец юли 2019г., бр. 73/4373 от 05.07.2019г.- публикуване 

на обява за отваряне на процедура по 4.2. 

месец август 2019г., бр. 87/4387 от 07.08.2019г.- 



публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка 4.1. 

месец септември 2019г. - две публикации - бр. 98/4398 от 

02.09.2019г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка ОПИК 1; бр. 99/4399 от 

04.09.2019г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 6.4. 

месец ноември 2019г., бр. 134/4434 от 29.11.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка ОПИК 1. 

месец декември 2019г., бр. 143/4443 от 20.12.2019г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка 4 1. 
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2020 

11 

Регионален 

вестник 

„Екип 7“ 

 

месец януари 2020г., бр. 9/4454 от 22.01.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка ОПРЧР 1  

месец март 2020г.,бр. 33/4478 от 20.03.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2  

месец април 2020г. - една публикация - бр. 39/4484 от 

03.04.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 7.4.  

месец май 2020г. - бр. 55/4500 от 20.05.2020г.- публикуване 

на обява за прием на проектни предложения по мярка 4.1.  

месец юли 2020г. – една публикация - бр. 72/4517 от 

01.07.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 4.1.  

месец септември 2020г. - две публикации - бр. 99/4544 от 

02.09.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 21; бр. 107/4552 от 23.09.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка 4.1.  

месец октомври 2020г. – една публикация - бр. 120/4565 от 

23.10.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 21  

месец ноември 2020г. – две публикации - бр. 135/4580 от 

27.11.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 7.4; бр. 136/4581 от 30.11.2020г.- 

публикуване на обява за прием на проектни предложения 

по мярка 4.2.  

месец декември 2020г. – една публикация - бр. 137/4582 от 

02.12.2020г.- публикуване на обява за прием на проектни 

предложения по мярка 21 

7 Радио Шумен Интервюта за дейността на МИГ 

 Радио Шумен Излъчване на два рекламни клипа 

Източник екипа на МИГ, Годишни доклади, ОИЦ Разград 



Българските МИГ, за разлика от европейските,  рядко се занимават с дейности, които 

не са свързани пряко с прилагането на Стратегията – организиране на фестивали и 

събори, местни културни маршрути, регистрация на териториални марки, създаване на 

пазари за местни продукти, сътрудничество с научни и културни институции, създаване 

на фолклорни музеи и т.н. Трябва да се каже, че до известна степен причините са 

напълно обективни – подходът се прилага за втори път у нас и то отново със 

закъснение и трудности, така че повечето МИГ, особено новосъздадените, са заети 

предимно с управление на Стратегиите си. Има и известна неинформираност по 

отношение на това каква точно е ролята на МИГ сред общността (не само 

администратор на мерки и проекти), както и за възможностите самите МИГ да 

кандидатстват за финансиране, включително и по други програми, а не само ПРСР. 

В това отношение МИГ Исперих е сред отличниците, тъй като развива собствена 

дейност и има ясен принос за включването на общността в общи инициативи още от 

миналия Програмен период. Освен това, може би е единствената МИГ в България, 

която участва като сдружение в проект по друга програма, извън ПРСР - „Зелените 

отпадъци – местен ресурс и неоценено богатство“, финансирани от Фондация „Еко 

Общност“, по програмата „Съгради промяна“ на Фондация “Чарлз Сюард Мот“. МИГ 

организира ежегодно събитие „Празник на МИГ Исперих“ (с изключение на 2020 г. 

заради пандемията), в което досега са взели участие общо 499 души от населените 

места в Общината.  

МИГ Исперих развива и ползотворни партньорства и мрежи с други МИГ, различни 

институции, НПО. МИГ членува в Асоциация Българска Национална ЛИДЕР Мрежа, 

участва в срещите им редовно получава информация за предстоящи промени в 

нормативната уредба и за хода на прилагане на подхода ВОМР. За периода е обменен 

опит и с МИГ Тутракан – Сливо поле. Във връзка с интеграцията на маргинализираните 

общности МИГ Исперих си сътрудничи със СНЦ „Интегро“, гр. Разград, като участва и 

организира срещи, на които се обсъждат въпроси свързани с интегриране на ромите.  

Проведени са и 7 консултации с участието на МИГ Исперих и национално представена 

организация, работеща в сферата на ромската интеграция във връзка с 

кандидатстването на Община Исперих и СНЦ Читалище „Рома Вазово -2007“ с проекти 

по ОПРЧР 2. МИГ работи отлично и с УО на оперативните програми, като участва в 

работни срещи и международни конференции, организирани от УО на ПРСР, член на 

екипа е бил на обмяна на опит в Австрия (също организирана от УО на ПРСР). 



5.5. Административна тежест за бенефициентите 

Административната тежест за бенефициентите, свързана с усвояването и управлението 

на европейските фондове в много от страните на ЕС се определя като тежка, дори 

прекомерна. Основно това се дължи на стремежа за прилагане на строг контрол върху 

проектите с цел да се избегнат административни грешки, финансови корекции, 

източване на средства и корупция, но на много места има и допълнителна засилена 

бюрокрация. През 2018 г. Европейската комисия отчита, че въпреки реформите за 

опростяване, особено на ОСП, кандидатстването, управлението и отчитането при 

работата с европейски средства все още представлява труден бюрократичен процес в 

много държави членки. Големият брой документи, дългите срокове и сложните 

процедури от кандидатстване до плащане са в пряк ущърб на крайните бенефициенти - 

гражданите и бизнеса. Немалка част от европейските средства биват „погълнати“ от 

съпътстващата ги бюрокрация, което намалява инвестиционния потенциал на 

политиките по отделните фондове. В Доклад „Анализ на административната тежест, 

произтичаща от ОСП“ (ЕК, 2019 г.) е установено, че разходите за административна 

тежест на бенефициентите не са се увеличили особено след реформата на ОСП през 

2013 г., но разходите на самата администрация в повечето държави на ЕС са се 

повишили с една трета – т.е. наистина бюрокрацията поглъща финансов ресурс. 

Административната тежест за бенефициентите на европейски проекти включва няколко 

компонента: броя регулации, с който трябва да се съобразяват (наредби, постановления, 

режим на регистрации и разрешения, ЗОП и т.н.) – за конкретните програми и общо 

законодателство; контакти с администрацията, в случая УО на програмите или ДФЗ (на 

гише, електронно, начин на набавяне на документи, дублиране на документи, 

получаване на информация, обработка на предложенията); разходи за работа с 

администрацията (такси, гаранции, консултантски услуги); време, което се употребява 

за подаване, обработка, одобрение и плащане по проектите. Когато проектите се 

подават чрез МИГ, административната тежест за бенефициентите е поделена между 

екипите на МИГ и УО/ДФЗ, но от друга страна МИГ поема част от тази 

административна тежест, тъй като се явява нещо като посредник между Програмите и 

крайните получатели на БФП. 

На национално ниво бенефициентите по ОП у нас се сблъскват със сравнително сложни 

административни процедури във всички фази на проектния цикъл. Фактор, формиращ 



сериозна административна тежест, е големият брой на приложимите нормативни актове 

и разпоредби по съответните Програми. Например, по ПРСР за всяка мярка има 

отделна Наредба, вкл. и за прилагането на ВОМР, по Програмата съществуват и редица 

постановления, други наредби и правилници за избор на подизпълнители, наръчници за 

информация и публичност, финансови наръчници за прилагане, таблици за изчисление 

на СПО и др. Честите промени в нормативните документи, както и в указанията за 

кандидатстване и процедурите за изпълнение на Оперативните програми създават 

значителни и нерядко непосилни за бенефициентите затруднения. Наред с това е 

налице и допълнителната административна тежест, породена от общите правила и 

законодателство за съответните сектори (режими на регистрация и разрешителни от 

други държавни органи, различни от УО, издаване на административни документи, 

водене на счетоводство, данъчни задължения, осигуровки и др.). Изследване на БСК от 

2020 г. установява наличието на обща свръхрегулация у нас - над 500 вида 

администрации управляват повече от 2 500 регулаторни режима, голяма част от които 

си противоречат и се дублират, различни държавни и общински органи изискват едни и 

същи документи многократно или изискват документация, с която вече разполагат в 

собствените си регистри и биха могли да я разменят помежду си по служебен път. 

Обикновено изваждането на обикновени справки, скици, удостоверения, които са 

налични в електронен вид се изискват на хартия, като всичко това е съпроводено със 

заплащането на сравнително високи такси от страна на гражданите. 

Специално за бенефициентите по ПРСР, на работна среща, организирана от 

Национална селска мрежа и с участието на представители на ДФЗ, МЗХГ, НССЗ, 

БАКЕП са установени редица „лоши практики“ относно работата по проекти. На първо 

място е отбелязана промяната на условията за кандидатстване по време на самите 

приеми, а на второ - неспазване от страна на администрацията на сроковете за 

одобрение, заложени в ЗУСЕСИФ. Големи проблеми възникват и когато в 

индикативния график на ДФЗ са обявени приеми по 10 мерки едновременно на 

национално ниво, а капацитетът на експертите стига за обработване в нормативно 

определените срокове на не повече от 3 мерки, като се има предвид и че приемите на 

МИГ текат непрекъснато и одобрението на проектите върви заедно с тези от 

националните приеми. ДФЗ не спазва сроковете за направени запитвания от 

бенефициенти, като отговорите се бавят повече от 3 месеца, няма обявени публично 

решения по възникнали казуси (от които биха се възползвали и други кандидати, 



вместо да задават отделен въпрос), еднакви казуси се решават по различен начин. 

Трябва да се каже, че подобни проблеми съществуват и по другите ОП (например 

многократната промяна на указанията на УО относно условията за кандидатстване, 

приложими за проекти по многофондовите Стратегии), но все пак след първоначалното 

забавяне, одобрението на проекти по другите ОП извън ПРСР става много по-бързо и 

лесно и сроковете се спазват.  

Това се потвърждава и от преките наблюдения на екипа на МИГ Исперих. Според тях, 

най-трудно се работи по мерките от ПРСР, одобрявани от ДФЗ. Разглеждането още на 

самите процедури по кандидатстване изисква много време. Има голямо забавяне, което 

създава проблем на МИГ, тъй като не е ясно дали проведената процедура ще е одобрена 

или отхвърлена, съответно не е ясна съдбата на проектите и екипът няма информация с 

какъв остатъчен бюджет по отделните мерки разполага. Друг проблем е, че ако по 

първата отворена процедура е допусната грешка, то тази грешка се повтаря и при 

следващата, тъй като първата все още не е одобрена или отхвърлена. Поради това 

забавяне, инвестиционните намерения на кандидатите могат да се променят до момента 

на сключване на договор и има реална опасност конкретният проект да не бъде 

реализиран. Това пък може да доведе до неусвояване на бюджета по мерките, което 

води до неизпълнение на Стратегията.  Потвърждават се и изводите направени на 

национално ниво за трудната комуникация с експертите  на ДФЗ – разговор по телефон 

по конкретен проблем не е възможно да се осъществи, отговорите на важни за 

кандидатстването въпроси се движат мудно и със закъснение.  

Относно другите ОП, впечатленията на екипа на МИГ съвпадат с тези на други МИГ 

относно работата с УО на Програмите. Най-лесно се работи и най-добре организирани 

са УО на ОПИК.  С тях комуникацията е много добра и целия процес от съгласуване на 

процедура до подписване на договор с бенефициент е в рамките на разумните срокове.  

Във всяка обявена процедура УО на ОПИК назначават наблюдатели, които дават 

конкретни указания за процеса на оценката. В момента, в който Комисията приключи 

работата си наблюдателите подготвят доклад за одобрение на процедурата и по този 

начин има яснота кои са одобрените проекти и с кои бенефициенти ще се сключи 

договор. Поради добрата работа на експертите на ОПИК, по тази Програма има и най-

много стартирали и дори завършени проекти на всички МИГ. Същото важи и за УО на 

ОПРЧР, като единствената разлика е, че съгласуването на процедура отнема  малко 

повече време.  За разлика от ДФЗ, работата на УО на ПРСР също е определена като 



положителна, особено в сравнение с първия Програмен период. Подобрена е 

комуникацията с експертите, организират се работни срещи, на които се обсъждат 

пропуските и се дават указания за работата на МИГ. 

Разликата в административната тежест за бенефициентите при работата им с 

различните Програми се вижда и в сроковете за одобрение на проектите. По ОПИК  и 

ОПРЧР в срок до 10  дни  от приключване на  оценка на проектите от МИГ има 

изготвен доклад за одобрение на процедурата от УО. След това се преминава към 

изискване на документи от кандидата преди подписване на договор и сключване на 

договор, което отнема не повече от 2-3 месеца. Времето от подаването на проекта до 

сключване на договора е не повече от 6-7 месеца. По ПРСР одобрението от ДФЗ и 

сключването на договор е повече от година.  МИГ Исперих отваря първите приеми по 

мерки от ПРСР през 2019 г. До момента има три одобрени процедури и една 

отхвърлена. Сключените договори са общо три, т.е. забавянето вече отива към две 

години. В таблицата е представена информация за процедурите, по които има 

извършена оценка и се очаква одобрение от ДФЗ. 

Мярка Процедура Одобрена от 

МИГ 

Одобрена от ДФЗ Сключен договор 

4.1 239 – първи срок 30.05.2019г. Не е одобрена 

09.11.2020 г. 

- 

342  24.03.2020г. Няма информация - 

406 24.08.2020г. Одобрена 26.02.2021г. 1 договор 01.03.2021г. 

459 10.12.2020г. Няма информация - 

495 14.05.2021г. Няма информация  

4.2 477 11.02.2021г. Няма информация - 

6.4 296 02.12.2019г. Одобрена 06.10.2020г. 1 договор,12.10.2020г. 

7.4 395 – първи срок 23.06.2020г. Одобрена 15.4.2021г. 1 договор 16.04.2021г. 

395 – втори срок 14.04.2021г. Няма информация - 

21 415 – първи срок 11.02.2021г. Няма информация - 

415 – втори срок 25.05.2021г. Няма информация - 

Източник екипа на МИГ 

Както става ясно, на ниво Оперативни програми, административната тежест за 

бенефициентите и едновременно за екипа на МИГ (който контактува с УО) е средна 

към ниска за ОПИК и ОПРЧР и ненужно усложнена и тежка по отношение на ПРСР.  

Допълнителна административна тежест за бенефициентите по всички ОП на ниво 

кандидатстване и одобрение се създава от сложността на процедурите, които не зависят 

от вида на проектите и размера на техния бюджет (малките проекти се оценяват по 

същия начин и в същите срокове както тези с голяма БФП); условията за допустимост 



съдържат много общи формулировки, както има и множество изключения, които 

позволяват субективно тълкуване. Това отново се отнася предимно за проекти по ПРСР 

и засяга работата на ДФ. На ниво изпълнение и управление на проектите основните 

обстоятелства, създаващи административна тежест за бенефициентите са свързани с 

изискванията за представяне на банкови гаранции или застраховки в случай на заявено 

авансово плащане, прилагане на режими на ЗОП или ПМС160 и за най-дребните 

проекти, последващия контрол на тръжните процедури, при който могат да бъдат 

наложени корекции или процедурата да се повтори няколко пъти, тромавите процедури 

за изменение на договора за БФП при нужда (променени обстоятелства, пазарни цени, 

удължаване на сроковете, например заради пандемията). 

Част от административната тежест са и увеличените финансови разходи по някои 

Програми поради необходимостта да се ползват частни консултанти за написване на 

проектите. С изключение на някои от мерките на ОПИК, в национален мащаб почти 

няма проекти, които да не са подготвени от консултантски фирми. Разходите по това 

перо не винаги се покриват като процент от бюджета на проекта и остават за сметка на 

бенефициентите. И ако това е оправдано за по-големи проекти, тъй като трябва да се 

познават добре нормативната база за съответната ОП, законите, поднормативните 

актове, икономическата обстановка – пазарни цени, кредити и обезпечения, счетоводни 

операции и т.н., то за малките би трябвало да има по-облекчени процедури. По 

наблюдения на МИГ, бенефициентите на територията също предпочитат да използват 

консултантски услуги именно поради липса на задълбочени познания в изредените по-

горе сфери. Най-големи затруднения срещат при съставянето на бизнес-плановете (така 

е и в национален мащаб), а най-малки са те при набавянето на изискуемите документи, 

като обаче трябва да се повтори, че почти за всички документи се плащат такси, макар 

някои от тях да могат да бъдат служебно набавени от администрацията.  

Въвеждането на електронно кандидатстване през системата ИСУН, вкл. и за проектите 

по ПРСР през 2018 г., намалява значително административната тежест за всички 

бенефициенти. Така се избягва голямото чакане с папки пред ДФЗ в последните дни на 

приемите, подаването на проектните предложения става онлайн с електронен подпис от 

всяка точка на страната и не са необходими пътувания. Невъзможно става подаването 

на проекти след обявения краен срок (примери има по подмярка 4.1 на национално 

ниво). Постига се и по-висока обективност и проследяемост в системата при оценката и 

изпълнението на проектите. Облекчава се и комуникацията с УО на Програмите (в 



ИСУН могат да се задават въпроси), основните условия за кандидатстване се определят 

в публични насоки и указания, които колкото и пъти да се променят, са достъпни за 

всеки. Отпада част от сложната и обемна документация, която трябва да набавят 

бенефициентите. 

Екипът на МИГ Исперих също счита,  че ИСУН намалява административната тежест за 

бенефициентите, тъй като системата е добре организирана и се работи лесно в нея. Има 

разработени указания за използването на ИСУН, които са на достъпен език и са 

разбираеми. Когато възникне проблем има и електронна поща, на която да се зададе 

конкретен въпрос, на който в много кратки срокове се отговаря от страна на ЦКЗ.    

Чрез използването на ИСУН  не се налага да се представят документи в оригинал и 

копия при кандидатстване и отчитане на проекти от страна на кандидатите. Не е 

необходимо кандидатът да се съобразява с работното време на институциите. 

Съкращава се времето за задаване на въпроси и получаването на отговор и по тях. В 

системата се съхраняват всички приложени документи и във всеки един момент може 

да се проследи кога и какво е представено от кандидата.  Системата се управлява от 

ЦКЗ и по тяхна препоръка са премахнати част от документите, които се изискват преди 

при кандидатстване, което също улеснява бенефициентите. Също така има възможност 

да се извършват служебни справки от оценяващите проектите и не е необходимо 

кандидатите да представят съответните документи.  

При модела на двустепенно одобрение на проектите по ВОМР (първо от МИГ, после от 

УО/ДФЗ), който е възприет у нас, има риск за увеличаване на административната 

тежест, както обаче и предпоставки за намаляването й, тъй като МИГ разяснява и дава 

консултации по условията за кандидатстване и допустимост, което на практика 

улеснява бенефициентите. При повечето МИГ в страната общата работа на кандидатите 

по проекти и екипите на МИГ е ползотворна, въпреки че по места се наблюдават 

затруднения поради нисък капацитет на екипите, текучество, невъзможност да се 

намерят експерти за оценителните комисии. Повсеместен е и проблемът със 

заплащането на външните оценители (отбелязан и от МИГ Исперих). ДФЗ обвързва 

плащанията с извършените разходи за хонорари на експертите за оценка на проектните 

предложения. Ако в заявката за плащане са включени разходи за оценки на проекти, то 

ДФЗ не изплаща извършените разходи преди да има яснота дали процедурите ще бъдат 

одобрени или не и тъй като оценителите вече са си свършили работата, се налага 



разходите за техните хонорари да остават за сметка на МИГ. Когато все пак, МИГ 

заявяват плащания за оценители, средствата идват със закъснение от година. Това 

създава административна тежест на самата МИГ, която може да се отрази и върху 

бенефициентите. Конкретно при МИГ Исперих това не се наблюдава, тъй като екипът 

успява да компенсира за своя сметка.  

Административната тежест за бенефициентите, които подават проекти чрез МИГ 

Исперих е сведена до минимум. Дейността по управление на изпълнението на 

Стратегията е организирана на три нива. Върховен колективен орган на МИГ Исперих е 

Общото събрание. То се състои от 31 члена, като нито един от секторите представени в 

него: публичен, бизнес и нестопански не надвишава 49% от имащите право на глас. 

Представени са 14 населени места на Общината. Управителен орган на МИГ Исперих е 

Управителният съвет (УС), който се състои от 5 члена с право на глас. Оперативните 

решения се взимат с обикновено мнозинство. Екипът на МИГ е изпълнителният орган 

за прилагане на Стратегията за ВОМР и се състои от четирима души. Процедурите се 

определят прозрачно, всички решения се публикуват своевременно на сайта. УС 

заседава редовно около 2 пъти в месеца и при необходимост извънредно за решаване на 

възникнали проблеми. В екипа няма текучество, като от началото на прилагане на 

Стратегията има само една промяна и тя е поради пенсиониране на изпълнителния 

директор. 

Оценката на проектите по една процедура от МИГ, независимо колко подадени проекта 

има по нея, е в рамките на 30 работни дни. МИГ Исперих до момента има само една 

процедура, която е разгледана в рамките на 35  работни дни. Времето, което един 

бенефициент употребява от проектното намерение до окончателното одобрение на 

проекта от МИГ е не повече от 6 месеца. Обявяването на прием по съответните мерки, 

което се извършва след съгласуване с УО на ПРСР е около  30 календарни дни. 

Подаването на документи в рамките на обявения прием е 30 – 45 календарни дни. 

Сформирането на комисия и  одобрението от МИГ трае 30 работни дни. Както вече се 

отбеляза, МИГ има само една отхвърлена от ДФЗ процедура и няколко оттеглени от 

бенефициентите проекти. Тъй като всички бенефициенти са ползвали професионална 

консултантска помощ, нередностите по проектите са малко и почти всички отговарят 

на зададените условия. МИГ дава предварителни консултации по условията за 

допустимост и кандидатстване, както лични, така и по време на информационните 

срещи и така проектите се подготвят значително по-лесно. Това е и една от причините 



и изтъквано предимство на ВОМР малки бенефициенти да се осмелят да се възползват 

от възможностите на оперативните програми, което не биха направили на 

националните приеми, където еднаквата бюрократична тежест за малките и за големите 

проекти се явява сериозна пречка пред малко стопанство или малко предприятие. Друго 

предимство на работата с МИГ за бенефициентите е, че в повечето случаи екипът на 

МИГ осъществява контактите със съответния УО по основните въпроси и неясноти 

(още при подготовката на документите за процедурата), вместо бенефициентът да 

задава лично въпроси и да търси тълкувания. Голяма част от условията за допустимост 

също се изясняват за бенефициентите предварително. Следователно, потвърждават се 

изводите направени за работата на всички МИГ и на национално ниво, че основната 

административна тежест за бенефициентите идва от страна на централната 

администрация и най-вече ДФЗ, като дейността на екипа на МИГ по-скоро облекчава, 

отколкото да затруднява кандидатите за БФП. Трябва да се добави и факта, че 

консултациите на МИГ са абсолютно безплатни за всички бенефициенти. В много 

случаи МИГ съдействат на бенефициентите по казуси, които не влизат в задълженията 

на екипа, но са от полза за общата работа.  

6. Надграждане на резултатите – СВОМР и проектите в Община Исперих 

Философията на програмните документи в периода 2014-2020 г. третира развитието на 

селските райони като приоритет на ОСП, но и като част от интегрираното развитие на 

регионите (политика на сближаване). Териториалният подход е заложен и в двете 

политики, като се осъществява отгоре-надолу чрез секторните интервенции в 

общинските планове и отдолу-нагоре чрез подхода ВОМР. „Основан върху района“ се 

прилага и в двата случая и означава първо - специфична, еднородна като природни и 

икономически условия, човешки ресурси, култура, общо минало и планиране на общо 

устойчиво развитие територия и второ - да са отразени потенциалът и проблемите, 

силните и слабите страни, възможностите и заплахите, дейностите и мерките да 

отговарят на реалните нужди и да са основани на местните конкурентни предимства. 

Тъй като ОПР и Стратегиите за ВОМР се изграждат на база нуждите и потенциала на 

една и съща територия, между тях трябва да има синергия и надграждане на 

резултатите.  

И Общинските планове за развитие, и Стратегиите за ВОМР се реализират на ниво 

Община и имат общи черти, както и доста разлики. Общинският план има по-широк 



обхват на действие, моделът е отгоре-надолу, мерките са по-общи и целят да променят 

макрорамката на съответната Община. Стратегията за ВОМР е много по-конкретна, 

допълва мерките на Общинските планове, но търси нови идеи, подходи и възможности 

за подкрепа на микрониво и малки проекти, които иначе няма да имат достъп до 

финансиране. Все пак, съответствието и йерархията между Стратегията за ВОМР и 

съответните планови документи (общински, областни и национални планове за 

развитие) е задължително условие за нейното качеството. ВОМР обаче е по-гъвкав 

инструмент защото, освен че е съобразен конкретно с местните особености, може да 

добавя стойност към националните и регионалните програми, като използва техните 

мерки по друг начин или да прилага по-разнообразни мерки, за да осъществи 

многосекторния подход. В този смисъл, ВОМР е и с по-широк обхват от секторните 

политики, които подпомагат само определени групи от общността – земеделците, или 

бизнесмените, или еколозите, или хората с увреждания и т.н., в Стратегията принципът 

е не и/или, а „всички“. Прилагането на ВОМР осигурява за селските райони  

допълнителен достъп до финансиране по европейските програми. Подходът надгражда 

връзките между браншовете и участниците по начини, които имат мултиплициращ 

ефект върху основните оперативни програми. 

Като доказателство на всичко казано дотук са по-високите резултати и степен на 

усвояемост на европейските средства в общини със Стратегии за ВОМР в сравнение с 

такива без. Значителна част от финансирането по европейските фондове е фокусирано в 

относително малък брой общини, като за първи път през настоящия Програмен период 

през 2020 г. няма нито една Община без изпълнен европроект (до 2019 г. това е 

единствено Община Ковачевци). Към средата на 2020 г. общата сума на проектите, 

осъществени на място в регионите за двата програмни периода  приближава 13,9 

милиарда лева. Сумата е отчетена на база реално изплатените суми по  проектите, след 

като те вече са влезели в икономиката и са били инвестирани в съответните райони. 

Средната сума за страната достига 1975 лева на човек, като се очаква през 2021 г. да 

надхвърли 2 хил. лева на човек. На ниво Община обаче има доста големи различия. В 

153 общини средното усвояване на европейски средства е под 1 000 лева на човек, а в 

58 под 500 лева на човек. От другата страна, с над 5 000 лева на човек вече са 4 общини 

– Добрич, Свиленград, Созопол и Костинброд, а с над 4 000 лева – 10 общини. И макар 

че повечето общини с особено висока степен на използване на европейско финансиране 

се класират там благодарение на единични големи проекти, реализирани обикновено от 



самата Община (отпадъци, водоснабдяване), все пак резултатите от тях са в полза на 

цялото население и местните общности. Голямо влияние на общинско ниво имат и 

проектите за енергийна ефективност и санирането на публични и жилищни сгради, 

както и различните социални дейности, най-вече осигуряване на храна за бедните и 

патронажна грижа. 

По този показател Община Исперих е сред отличниците с 2 238 лева усвоени 

европейски средства на човек (за 2020 г. на база разплатените средства), като вероятно 

след отчитане на новите проекти през 2021 г. сумата ще се увеличи значително. 

Другата Община в област Разград, която се представя добре е Кубрат с 2 321 лева на 

човек (също има МИГ), като двете общини изпреварват дори областния център Разград, 

който е с 1 157 лева усвояване. Останалите общини показват доста по-слаби резултати 

– Лозница е с 1 779 лева на човек, Завет с 489 лв., Самуил с 445 лв., Цар Калоян с 208 

лева усвояване на човек.  

Реализираните проекти на територията на Община Исперих до юни 2021 г. са общо 61, 

броят на бенефициентите е 43, общата стойност на проектите е 11 412 047,61 лева, като 

размерът на БФП е 10 016 219,32 лева.  11 от проектите са тези подадени чрез МИГ 

Исперих. 24 проекта са по мярката за „Преодоляване недостига на средства и липсата 

на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по ОПИК, 

като стойността им е пренебрежима на фона на всички усвоени средства - 217 960,79 

лева. Както беше споменато, и тук високият процент на усвоени средства се дължи  на 

общинските проекти – реализирани от самата Община Исперих са 16 проекта, на обща 

стойност 6 643 206.29 лв., с размер на БФП от 6 634 860.46 лв., което представлява 

58,2% от средствата. 

Община Исперих е завършила един проект по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 

от ПРСР на стойност 1 160 438,01 лева. Проектът е за „Реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа в гр.Исперих“, по който са ремонтирани настилките и тротоарите на 4 

улици в града. Два от проектите са по ОП Региони в растеж – „Подкрепа за 

професионалните училища“ и „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“ на обща стойност 1 306 379,26 лева. По тях е ремонтиран и оборудван 

съществуващия Дневен център за деца с увреждания в гр. Исперих и е обособена детска 

и спортна площадка в прилежащото дворно пространство, изградена е зала за сензорна 



стимулация с необходимото специализирано оборудване, чрез която се повишава 

ефективността на предоставяните услуги за рехабилитация и интеграция на деца и 

младежи с увреждания, доставено е оборудване на зала за рехабилитация, логопедичен 

кабинет, дневна за деца и дневна за младежи, кабинети за психолог и терапевт. 

Изградени са две специализирани площадки за деца и младежи, като на едната са 

разположени  детски съоръжения, предназначени за деца с физически увреждания, а на 

другата има фитнес уреди, които могат да се използват от деца и младежи с друг тип 

увреждания. Общината е реализирала и 8 проекта по ОПРЧР в направленията 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, Независим живот, Подкрепа 

за лицата с увреждания и Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, 

интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование на обща стойност  2 986 

215,50 лева, съчетани с 2 проекта по ОПНОИР в направленията „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи, подобряване достъпа до образование“ и  

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства“ на обща 

стойност 735 341,47 лева. Проектите включват дейности като провеждане на 

допълнително обучение по български език; организиране на допълнителни спортни 

занимания; предоставяне на подкрепа за продължаване на обучението в гимназиален 

етап и за успешно завършване на средно образование; мотивиране на родителите за по-

активно участие в образователните процеси, както и организиране на дейности за 

преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и 

културна идентичност. Създадени са и модерни клубни помещения, които са 

оборудвани с интерактивни устройства. За обезпечаване на планираните проектни 

мероприятия са закупени канцеларски материали, учебници и книги, спортни екипи и 

пособия, фолклорни носии. Три от проектите на Община Исперих са по програма 

„Храни“ (осигуряване на топъл обяд) на стойност 396 573,18 лева. На територията на 

Общината има и един изпълнен проект на Община Разград, свързан със Създаване на 

звено за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Проектите на 

Община Исперих се допълват от проектите на МИГ по ОПРЧР, както и по мярка 7.4 от 

ПРСР за подобряване средата на живеене.  

Трябва да се каже, че приоритетното усвояване на мерки по ОПРЧР, ОПНОИР и други 

програми, свързани с борбата с бедността, дискриминацията и ниската степен на 

образование на малцинствените групи е абсолютно оправдано и съобразено с нуждите 

на територията. В цялата област Разград, както и в Община Исперих, делът на 



населението, живеещо с материални лишения е 35,8% (при 19,9% в страната), а 

населението, живеещо под националната линия на бедност е 28,0% (при 22,6% в 

страната). Разград е една от трите области с под 50% население, живеещо в градовете, 

по-голямата част обитава селата, особено възрастните хора. Рискът от бедност в 

Община Исперих е по-висок в групата на ромите, които по официални данни от 

преброяването са 8%, но по оценки на неправителствени организации са около 15% от 

населението, поради много ниската им икономическа активност (31%), заетост (14%) и 

висока безработица (54%). Коефициентът на безработица е висок не само сред ромите, 

но и сред цялото население на Общината. Макар че през 2020 г. в област Разград той 

намалява до рекордни нива – 9,6%, все пак остава над двойно по-висок от средния за 

страната (4,2%), като по-ниският резултат се дължи единствено на областния център, 

който е с коефициент на безработица 4.89%. В Община Исперих коефициентът на 

безработица е 13.8%, като все пак намаляването му се дължи именно на програмите за 

заетост. За сравнение – в Община Самуил коефициентът е 25.42%, в Община Лозница е 

15.45%, в Община Кубрат - 14.88%. Делът на населението с основно и по-ниско 

образование е 31,6% (при 17,6% в страната), а на висшистите – 18,8% (при 28,0% в 

страната). На територията на Общината са идентифицирани многобройни групи 

уязвими лица: уязвими семейства с деца в риск, деца отпаднали и в риск от отпадане от 

училище, изоставени деца, самотни майки, хора с увреждания, хора в риск от бедност, 

живеещи в малки населени места, без достъп до социални и др. услуги, самотни 

възрастни хора, живеещи в отдалечени места, трайно безработни и без образование от 

малцинствените групи и др. За справяне със ситуацията е създадена и „Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги“, както и се прилагат мерки за подпомагане 

на хората от всички рискови и уязвими групи и това става както чрез мерките на 

общинско ниво, така и чрез тези, прилагани от МИГ Исперих. Освен от оперативните 

програми, Община Исперих се възползва и от възможностите на Програма „Деца и 

младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство с проект за "Превенция и реинтеграция на деца в риск", 

както и от  Програма „Еразъм+” на Европейския съюз, по която продължава 

изпълнението на проект „Знаещи и можещи в Европа”. 

Проектите на частните бенефициенти на общинско ниво са общо 9. По ПРСР се 

реализират 5 проекта - два по мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" 

(Агриел, ЗП от с. Райнино), два по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки 



стопанства" (ЗП от с.Старо селище, ЗП от с. Подайва), един проект по 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (Агротайм). Другите 

оперативни програми са представени от два проекта по ОПРЧР - един проект за 

придобиване на умения (Едже текстил), един за ново работно място (Ахинора АД). От 

частни бенефициенти е реализиран  и един проект по ПМДР -  Насърчаване на нови 

производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури (ПИМ Исперих 

ЕООД) и един проект по ОПИК Капацитет за растеж на МСП (Ахинора ООД). Макар 

че са по-малко като брой и обем на средствата, проектите за бизнес-сектора се допълват 

от тези, подадени пред МИГ, които по мерките 4.1, 4.2 и 6.4 от ПРСР, както и тези по 

ОПИК предимно за малки местни производители.  

Основен извод, който може да се направи е, че прилагането на ВОМР на територията на 

Община Исперих надгражда резултатите от прилагането на секторните политики чрез 

инвестиции по основните оперативни програми и осигурява допълнителни средства за 

решаване на съществени проблеми на Общината, като има въздействие и върху 

икономическото и социално развитие.  

Бенефициент 
Населено 

място 

Наименование на 

проекта 

Обща 

стойност 
БФП 

Реално 

изплатен

и суми 

Статус на 

изпълнение  

"АГРИЕЛ" 

ЕООД 

с.Духовец, 

с.Лудогорци 

Отглеждане и разширяване 

на овощна градина 

48 895,00 48 895,00 48 895,00 Сключен 

"ЕДЖЕ 

ТЕКСТИЛ"  

гр.Исперих По-добри умения за работа 

на персонала  

29 431,00 25 441,00 0,00 В 

изпълнение  

"ЕКСТРИМ 

2010" ООД 

гр.Исперих Повишаване на  

конкурентоспособността  

на "ЕКСТРИМ 2010"  

378 960,00 341 064,00 341 064,00 Приключен  

"НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ 

РОМА-

ВАЗОВО-2007 

ГОД." 

Исперих Овластяване на жените от 

уязвимите общности чрез 

разширяване на мрежата 

от Майчини центрове в 

Община Исперих 

199 804,00 199 804,00 63 606,91 В 

изпълнение  

"ПУНГАШ" 

ООД 

с.Йонково Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

4 069,00 4 069,00 4 069,00 В 

изпълнение  

АГРОТАЙМ 

ЕООД 

гр.Исперих "Цех за преработка на 

костилкови плодове" 

1 655 163,8 662 065,53 0,00 Сключен 

Агротайм 

Техник ООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

АХИНОРА АД гр.Исперих Устойчиви работни места 

в „АХИНОРА”АД 

151 279 151 279,00 141 208,19 Приключен  

АХИНОРА 

СТИЛ ООД 

гр.Исперих Подобряване на  

конкурентоспособността   

384 827 346 344,30 346 344,30 Приключен  



АХИНОРА 

СТИЛ ООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000 10 000 10 000 В 

изпълнение  

Бахар с.Старо 

селище 

Развитие на малкото 

стопанство чрез 

увеличаване на броя на 

пчелните семейства  и 

модернизация на 

оборудването 

29 337,00 29 337,00 19 558,00 Сключен 

БИСИДЕМ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

5 500,00 5 500,00 5 500,00 В 

изпълнение  

Бул Спейс 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение 

ВЕНЕЛЕК 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

7 640,79 7 640,79 7 640,79 В 

изпълнение  

ДОБРУДЖА-

КИТ АД 

гр.Исперих Повишаване на 

производствения 

капацитет на "Добруджа-

КИТ" АД 

389 100,00 350 190,00 350 190,00 Приключен  

Доктор Самедин 

Сабит 

Амбулатория за 

спец. мед. 

помощ  

гр.Исперих Закупуване на 

стационарен ехограф 

31 375,72 28 238,14 0,00 Изпълнен и 

финансиран 

ЕДЖЕ 

ТЕКСТИЛ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ЕДИЛИС-СКАЙ 

ООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

8 800,00 8 800,00 8 800,00 В 

изпълнение  

ЕРГОН 

СЕРВИЗ ЕООД 

с.Подайва Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ЗП Ерхан с.Подайва Развитие на малкото 

стопанство чрез 

увеличаване на броя на 

пчелните семейства  и 

закупуване на оборудване 

29 337,00 29 337,00 19 558,00 Сключен 

ЕСТЕЛ -90 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

4 177,00 4 177,00 4 177,00 В 

изпълнение  



ЕТ АЙДЖИ - 

Гюлхан Лютфи 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

3 050,00 3 050,00 3 050,00 В 

изпълнение  

ЕТ ВК 

КОМПЮТЪРС - 

ВЕЖДИ 

КУЙДЖУКЛУ 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ЕТ ДЕСИДА - 

ДАРИНКА 

ВЕЛЧЕВА 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

4 170,00 4 170,00 4 170,00 В 

изпълнение  

ЕТ САНЕР - ЕС 

- ЕРСАН 

НАЗИФ 

с.Тодорово  Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ЕТ ЮЛИЯ 

КЮЧУКОВА 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 В 

изпълнение  

ЗП с.Белинци Закупуване на малък 

трактор за обработка на 

площи със зеленчукови 

насаждения 

40 320,00 20 160,00 0,00 Сключен 

ИНФИНИЯ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

3 490,00 3 490,00 3 490,00 В 

изпълнение  

КЛИМА 

ЦЕНТЪР 

ИСПЕРИХ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ЛЕВЧО ОЙЛ 

ООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

Лидим 94 ЕООД гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

8 300,00 8 300,00 8 300,00 В 

изпълнение  

МАЙ ФЛЕЙВЪР 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

4 700,00 4 700,00 4 700,00 В 

изпълнение  

МАРДЖОРИТ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

4 764,00 4 764,00 4 764,00 В 

изпълнение  



МИЛАНОВ - Г 

ЕООД 

гр.Исперих Закупуване на нова 

техника. 

390 007,00 351 006,30 350 910,00 Приключен  

Николай с.Райнино Стартова помощ за 

създаване на стопанство на 

млад фермер 

48 895,00 48 895,00 24 447,50 Сключен 

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Патронажни грижи за 

независим и достоен 

живот 

134 070,00 134 070,00 129 545,86 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

гр.Исперих "Основен ремонт, 

оборудване и обзавеждане 

на Професионална 

гимназия по селско 

стопанство "Хан Аспарух" 

1 206 391,72 1 198 045 1 095 338 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

гр.Исперих Обзавеждане и оборудване 

на съществуващ Дневен 

център за деца с 

увреждания в  гр. Исперих 

и обособяване на детска и 

спортна площадка в 

прилежащото дворно 

пространство 

99 987,54 99 987,54 80 030,22 Приключен  

Община 

Исперих 

гр.Исперих „Реконструкция и 

рехабилитация на улична 

мрежа в гр.Исперих, 

Община Исперих” 

1 160 438,01 1 160 438 571 726,96 Сключен 

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих "Патронажна грижа + в 

Община Исперих" 

324 927,95 324 927,95 64 985,59 В 

изпълнение  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Алтернатива за независим 

живот 

500 000,00 500 000,00 492 913,83 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

гр.Исперих „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

389 988,14 389 988,14 331 635,82 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА  

345 353,33 345 353,33 300 858,04 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Социално-икономическа 

интеграция на 

маргинализирани 

общности в Община 

Исперих 

199 993,75 199 993,75 189 743,45 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Разкриване на Център за 

подкрепа на лица с 

увреждания и техните 

семейства, включително с 

тежки множествени 

увреждания в гр. Исперих 

999 992,33 999 992,33 199 998,47 В 

изпълнение  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Патронажни грижи за 

независим и достоен 

живот 

175 359,20 175 359,20 116 820,65 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

гр.Исперих „СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКА И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА 

ЕТНИЧЕСКИТЕ 

649 701,54 649 701,54 506 229,55 В 

изпълнение  



МАЛЦИНСТВА В 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ” 

Община 

Исперих 

Исперих Операция тип 3 

"Осигуряване на топъл 

обяд – 2016“ 

299 285,43 299 285,43 299 285,43 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Предоставяне на "Топъл 

обяд" в условията на 

пандемията от COVID-19 

на нуждаещите се лица в 

Община Исперих 

76 486,41 76 486,41 15 297,28 Сключен 

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Осигуряване на топъл обяд 

в Община Исперих 

20 801,34 20 801,34 20 800,90 Приключен  

ОБЩИНА 

ИСПЕРИХ 

Исперих Патронажни грижи за 

независим и достоен 

живот 

60 429,60 60 429,60 54 085,79 В 

изпълнение  

ОБЩИНА 

РАЗГРАД 

Исперих Създаване на звеното за 

патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания в Домашен 

социален патронаж  

141 734,88 141 734,88 0,00 В 

изпълнение  

ПЕМИ ООД гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ПИМ-ГР. 

ИСПЕРИХ 

ЕООД 

гр.Исперих Изграждане и оборудване 

на предприятие за 

интензивно отглеждане на 

риба и зарибителен 

материал в гр. Исперих 

425 614,31 212 807,15 0,00 Сключен 

СДРУЖЕНИЕ 

"ЗОРНИЦА" 

Исперих Предприемачеството - 

перспектива за успешно 

развитие 

70 682,70 70 682,70 11 726,00 В 

изпълнение  

СДРУЖЕНИЕ 

"ЗОРНИЦА" 

Исперих Виртуален инкубатор за 

местни предприемачи 

65 352,67 65 352,67 0,00  (временно 

спрян) 

СЕЛЕНАЗИ 

ООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

СЕМЕЛА ООД гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

ТАВИС ООД гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 В 

изпълнение  

УНИВЕРСАЛ 

КОЗАРЕВ 

ЕООД 

гр.Исперих Преодоляване недостига 

на средства и липсата на 

ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния 

взрив от COVID-19 

3 150,00 3 150,00 3 150,00 В 

изпълнение  

ФАСТ 

АКАУНТИНГ 

ЕООД 

Исперих Успехът обича 

предприемчивите 

63 414,40 63 414,40 0,00 В 

изпълнение  

Източник ИСУН 



7. Резултати от анкетно проучване 

Проучването е проведено на територията на МИГ Исперих в периода май-юни 2021 г. 

сред 44 респонденти, представители на заинтересованите страни. Почти поравно са 

представени мъжете и жените  48% на 52%, по-голямата част от анкетираните са в 

активна трудова възраст – общо 68% (между 30 и 55 години), 7% са младежите, а тези 

над 55 години  са 25%. По отношение на образованието само 2% са с ниска степен 

основно, голямата част от отговарящите (81%) са с висока степен на образование  - 

средно специално (24%) и висше (57%). Представени са и всички заинтересовани 

страни – общо 27% за земеделските производители, 27% за бизнеса, който не е свързан 

със земеделието, по 23% за гражданския сектор и публичните власти.  

Информация за анкетираните: 

Пол: Възраст: 

 

 

Образование: 

 



Представител на заинтересованата страна: 

a) Земеделски производител, регистриран само по Наредба 3, физическо лице 

b) Земеделски производител по Наредба 3, ЕТ или юридическо лице 

c) Друг вид бизнес, несвързан със земеделието, услуги, търговия, туризъм и др. 

d) Граждански сектор, НПО, читалище, друго 

e) Публичен сектор – Община, администрация, служител на бюджетна организация 

 

Анкетата включва въпроси за планираното и постигнатото въздействие на СВОМР, 

оценка на принципите на подхода (дали се спазват или не), оценка на работата на МИГ 

– обработка на проекти, прозрачност на взимане на решенията, публичност и 

популяризиране на подхода, създаване на мрежи. Включени са индивидуални оценки за 

това доколко гражданите се чувстват овластени и са успели лично да се възползват от 

предимствата на ВОМР. Проучването отразява субективни мнения и няма 

представителен характер. То е незадължителен елемент от анализите за ефективността 

на прилагане на СВОМР и дава само обща представа постигнати ли са желаните и 

планирани промени в мисленето, повишен ли е социалният капацитет и удовлетворена 

ли е общността. Чрез подобни анкети, макар и непредставителни, може да бъдат 

очертани някои тенденции и евентуално да бъдат направени препоръки за промяна в 

работата или продължаване на досегашните добри практики.  

Първите три въпроса от проучването са за оценка на потенциалното въздействие на 

Стратегията (заложени цели и приоритети) и на подхода ВОМР. Предполага се, че 

отговарящите познават Стратегията, както и приоритетите и мерките, включени в нея. 

Тези въпроси включват оценка на основните цели, заложени предварително, както и на 

допълнителните въздействия (добавена стойност) и на задължителните хоризонтални 

принципи, според изискванията на Регламент 1303/2013 г. Оценките са по петобалната 

система със стойности от 1 до 5.  

16% 

11% 

27% 

23% 23% 

a b c d e



ВЪПРОСИ: 

1.Прилагането на ВОМР на територията и приоритетите на Стратегията на МИГ, 

според вас допринасят основно за:  

 

a) Повишаване 

конкурентоспособността на 

стопанства и предприятия 

b) Диверсификация на дейностите и 

създаване на нов бизнес 

  
  

c) Подобряване на инфраструктурата 

и  условията за живот на 

населението 

d) Повишаване на доходите  

 

  
  

e) Създаване на нови работни места f) Устойчиво развитие на територията 

като цяло 

  
 



Както се вижда от графиките, най-много високи оценки е събрало повишаването на 

конкурентоспособността на стопанства и предприятия – 52%, а най-малко – 

създаването на нови работни места 28%.  Общо за въпроса, отрицателните оценки под 

средната 3 са с ниски стойности – от 0 до 10%, във всички подточки в по-голяма или 

по-малка степен преобладават положителните нагласи (оценка 4 или 5). Пълното 

одобрение общо за всички планирани въздействия е 42,2% (оценки 5), а неодобрението 

е 1,33% (оценки 1). 

Икономическите интервенции – модернизацията на стопанства и предприятия, 

предвидени в Стратегията (мерките 4.1, 4.2, ОПИК), както вече се каза, събират най-

много положителни мнения – общо 72% от анкетираните са дали по 4 или 5 точки. Това 

е обяснимо, тъй като в обновените стопанства и предприятия резултатите се виждат 

най-бързо, а на територията вече има и приключили проекти. По-ниски са общите 

оценки за другата икономическа мярка (6.4), свързана с диверсификация на дейностите 

– общо 60% са я оценили с 4 или 5, като по-малко от половината - 47% са дали оценка 

5, а 23% - оценка 4, която се доближава и до средната оценка 3 (21%). Това означава, че 

отговарящите все още не виждат напълно ползите от диверсификацията, може би 

защото проектите все още не са стартирали.  

Подобно съотношение се наблюдава и за мерките, свързани с общото подобряване 

средата за живеене на територията (7.4, М21) – общо 76% са оценили с 4 или 5, като тук 

обаче ниската оценка 2 е и с най-голяма стойност от 10%. Трябва да се знае, че по 

принцип и в национален мащаб отношението към мерките, реализирани от общините е 

по-скоро отрицателно, освен ако не се отнасят до изграждане на канализация или 

ремонт на пътища, в които хората виждат директни ползи за територията. Всякакви 

проекти, свързани със спорт, културни пространства, зони за отдих са приемани едва ли 

не като излишен лукс и извор на корупция, като явно има неразбиране относно това, че 

за да няма миграция към градовете, освен работните места, е важна и средата за 

живеене, която включва и спортна, и културна инфраструктура. В тази връзка е 

препоръчително да се провеждат кампании сред населението не само за проектите, но и 

относно активния начин на живот, особено в по-малките населени места. 

Повишаването на доходите е един от най-големите проблеми в селските райони, който 

не може да бъде решен само с реализацията на един или няколко проекта, и то в 

сравнително къс отрязък от време – три или четири години. Въздействието на СВОМР 



върху доходите е сред най-трудно видимите и най-късно проявяващите се въздействия - 

за да се усети ефект от прилагането на подхода върху доходите, трябва да са изпълнени 

проектите, да се е раздвижила цялата икономика, да са се увеличили пазарите, доходите 

зависят  и от общите макроикономически показатели на държавата. По данни на НСИ, 

средната брутна заплата в Община Исперих е нараснала с 39.4% в периода 2016-2020 г. 

и е вече 933 лева на месец (с около една трета по-ниска от средната за страната), но 

явно ефектите се губят поради повишеното потребление и цени, както и на фона на 

общото увеличение на заплати и доходи в големите градове. Затова оценката на този 

въпрос е по-скоро средна, общо 52% са дали 3 и 4, а все пак 44% от запитаните са 

поставили  оценка 5.  

По подобен начин стоят нещата и с работните места. Макар че създаването на нови 

работни места в селските райони и борбата с бедността да са основни приоритети и на 

ВОМР, и на ПРСР, както вече се спомена, съществува известно противоречие още на 

ниво фондове и програми. По данни на ЕК, модернизацията и механизацията на 

земеделието през този Програмен период са съкратили работната сила в селското 

стопанство с около 30%, което увеличава безработицата, а не я намалява. Работни 

места се очаква да се създадат при започване на преработка (създаване на ново 

предприятие), при повишаване конкурентоспособността (чрез иновации) или при 

диверсификацията в неземеделски дейности, но това не винаги се случва в очакваните 

размери. Програмите за временна заетост (ОПРЧР) осигуряват работа за определен 

срок от време, но устойчивостта на работните места не е гарантирана. За 2020 г. 

коефициентът на безработица в Община Исперих остава сравнително висок – 13,08% 

(при среден 4,2% за страната), като трябва да се има предвид, че в 16 общини в 

страната коефициентът на безработица е над 30%. Вероятно по тези причини едва 28% 

от анкетираните са дали висока оценка за този тип въздействие на ВОМР, като в 

отговорите преобладава по-ниската оценка 4 (42%) и средната 3 (23%). Общите нагласи 

са положителни, може би заради изпълнените проекти по ОПРЧР не само чрез МИГ, но 

и тези на Община Исперих.  

Устойчивото развитие на територията като следствие от прилагането на СВОМР е 

оценено като средно: 37% са дали петици, 35% четворки и 21% тройки. Това може да се 

обясни с факта, че прилагането на Стратегията все още не е приключило и част от 

ефектите са предполагаеми, а не реализирани, освен това първоначалните намерения 

(например за енергийна ефективност и опазване на околната среда) не са осъществени. 



Тези нагласи трябва да бъдат внимателно анализирани от екипа на МИГ, с оглед 

популяризиране необходимостта от баланс между трите стълба на устойчивото 

развитие. 

2.Прилагането на ВОМР на територията на вашата Община, според вас има 

допълнително въздействие  за:  

a) Повишаване осведомеността на 

местните хора относно програмите на 

ЕС и възможността да получават 

субсидии и реализират проекти 

b) Повишаване капацитета за бизнес и 

развиване на предприемаческите 

умения у местните хора 

  
 

c) Подобряване на взаимодействията на 

заинтересованите страни с местните 

власти, най-вече  с общините 

 

d) Подобряване се дейността на самите 

общини, става по-прозрачна и 

съобразена с проблемите и нуждите на 

територията 

  
  



e) Създаване на формални и неформални 

контакти, отношения и мрежи  между 

заинтересованите страни, както и с 

различни институции 

f) Усещане, че местните хора могат сами 

да взимат решения за бъдещето си 

  
 

g) Запазване на местната идентичност и 

културно наследство 

 

 

 

 

Чрез този въпрос анкетираните оценяват добавената стойност, създадена чрез 

прилагането на ВОМР на територията – повишаване капацитета на човешкия капитал, 

създаване на мрежи и сътрудничество, подобряване на местното самоуправление, 

създаване на самочувствие у местната общност, запазване на идентичността. 

Най-високи оценки събира повишаването на осведомеността относно европейските 

програми и фондове – 52%, а най-малко одобрение респондентите са дали относно 

усещането, че местните хора сами определят бъдещето си – 26%. Общо за въпроса 

добавената стойност на ВОМР се оценява с пълно одобрение от 41,3% (петици) и 

напълно отрицателно от 1,57% (единици). В някои от подточките преобладават 

положителните оценки (4 и 5), но в други предпочитание е дадено на средните (3). 



Едно от първите въздействия на СВОМР, които могат да се наблюдават почти веднага 

след започване на прилагането й, е увеличената осведоменост на населението относно 

европейските програми и схемите за финансиране на проектите. Това личи и от 

получените високи оценки – 91% от хората са дали 4 или 5, като очевидно се чувстват 

добре информирани по тази тема. По подобен положителен начин е оценено и 

повишаването на предприемаческия капацитет, който е в пряка връзка с познаването на 

програмите и реализиране на проекти – тук 84% от анкетираните отново са оценили с 4 

или с 5. Това означава, че ВОМР изпълнява една от основните си функции – 

повишаване уменията и знанията на т.нар. социален капитал – местните хора. Трябва да 

се каже, че положителните нагласи по тези теми все още не означава, че голяма част от 

общността има нараснали  предприемачески умения, а по-скоро че отношението към 

предприемачеството и оперативните програми се променя към добро.  

Мненията относно подобряване отношенията на гражданите с местните власти, както и 

за самото местно самоуправление се движат по-скоро около средните. 45% от 

запитаните определят отношенията на заинтересованите страни с публичните власти 

като отлични (5), а други 31% като добри (4), 19% ги смятат за средни (3). Все пак 

общата оценка е по-скоро средна – общо 50% са тройките и четворките. По отношение 

на това как ВОМР повлиява дейността на самата Община, оценката отново е средна – 

30% са дали тройки, а 23% четворки, което е общо 53% - значително над пълното 

одобрение от 40% (5). Това донякъде отговаря и на рейтинга за активна прозрачност на 

работата на общините, съставен от ПДИ по 97 индикатора за периода 2019 - 2021 г., 

според който Община Исперих има рейтинг от 60,1%. Целта на проучването е да се 

оцени как различните администрации (обхванати са не само общините) изпълняват 

задълженията си – по Закона за достъп до обществена информация и активно 

публикуват информация за дейността си, как отговарят на заявления по различни 

въпроси на гражданите и доколко спазват изискванията и добрите практики за 

бюджетна и финансова прозрачност. Средната оценка за всички общини е 67,5%, 

Община Разград е с оценка 87,8%, следователно има какво още да се подобрява в 

местното самоуправление, включително и чрез ВОМР, тъй като Община има свои 

представители в МИГ. Т.е. това въздействие е постигнато само частично. 

Създаването на мрежи и осъществяването на формални и неформални контакти като 

следствие от прилагането на ВОМР е оценено отново по-скоро като средно. 43% от 

анкетираните са дали оценка 5, а общо 54% са отговорили с оценки 3 (11%) и 4 (43%). 



Въпреки че МИГ полага доста усилия за организирането на срещи и събития, 

субективното усещане на хората е, че все още контактите между тях, и най-вече 

контактите с институциите не са достатъчни. Улесняване взаимодействията между 

различните заинтересовани страни е една от основните задачи на ВОМР, така че една 

от целите на МИГ трябва да е именно засилването и улесняването на неформалните 

мрежи и контакти между хората от общността (например за обмяна на опит, участие в 

общи начинания и събития, хоризонтални и вертикални връзки между бизнеса др.). 

Това се потвърждава и от отговорите за следващата подточка, засягаща добавената 

стойност на ВОМР - усещането, че чрез ВОМР местните хора могат сами да взимат 

решения за бъдещето си (едно от основните изтъквани преимущества на подхода). То е 

оценено като средно от общо 68% от хората (33% тройки и 35% четворки). Тук са и 

най-малко твърдо положителните отговори (петици) – едва 26%. Тъй като участието на 

местната общност във взимането на решения е свързано от една страна с прозрачността 

в работата на МИГ и привличането на по-големи групи от заинтересованите страни, а 

от друга с работата на самата Община, може да се направи препоръка екипът да се 

активизира в посока повече дейности „на терен“ сред общността, да увеличи 

допитванията сред хората по различни въпроси и да посредничи в разрешаването на 

проблеми свързани не само с конкретната работа по Стратегията. 

В последния раздел относно утвърждаване на местната идентичност и запазване на 

културното наследство (специфична цел 4 на ВОМР), оценките пак са средни, като 35% 

от анкетираните са дали петици, но общо 63% са поставили тройки (21%) и четворки 

(42%). Макар че в Стратегията има специална мярка, посветена на тази цел, проектите 

още не са реализирани и очевидно се налага повече работа и по тази тема. Понятието за 

местна идентичност е сравнително ново като термин и е във връзка с концепцията за 

регионално развитие и териториален подход, част от който е и ВОМР. Идеята е, че 

малките територии имат собствена идентичност, която е специфична сама по себе си, 

като под местна идентичност вече се разбира много широк набор от общи за 

територията елементи – история и култура, бит и начин на живот, език и диалекти, 

традиции и обичаи, изкуства и занаяти, кулинария, типични продукти и начините за 

производството им, социални отношения. Това дава и повече възможности за 

утвърждаване на идентичността, тъй като тя се разширява и извън рамките само на 

културното наследство. 



3. ВОМР и Стратегията на МИГ според вас имат ефективен принос и за:  

a) Опазване на околната среда b) Въвеждането на иновации и иновативни 

подходи 

  

 

c) Спазване на равенството между 

половете 

 

d) Приобщаване на маргинализирани и 

уязвими групи – роми, хора с 

увреждания, възрастни хора, самотни 

майки и т.н.  

  

 

e) Борба с бедността и социалното 

изключване 

 

f) Решаване на демографската криза в 

района, особено в селата   

  

 



Третият въпрос засяга хоризонталните принципи на европейската политика, които 

задължително са заложени в СВОМР и по принцип са задължителен елемент от всички 

оперативни програми. Те засягат стълбовете на устойчивото развитие – опазване на 

околната среда, въвеждането на иновации, борбата с бедността, както и някои други 

общи хоризонтални принципи за спазване на равенство между половете, приобщаване 

на маргинализираните  и уязвими групи от населението и разрешаване проблема с 

демографската криза и обезлюдяването на селата. В Стратегията за ВОМР на МИГ 

Исперих има специална мярка за маргинализираните групи (ОПРЧР), така че оценките 

на този въпрос са от значение и за постигане основните цели на Стратегията.  Общо 

положителните оценки във всички отговори на този въпрос са едва 27.5% (петици), а 

общо отрицателните са 3% (единици). Най-много одобрение има при спазването на 

равенството между половете (37%), а най-малко то е за решаване на демографската 

криза (16%). 

Опазването на околната среда като следствие от дейностите по проектите и 

прилагането на СВОМР е оценено от анкетираните по-скоро като средно към 

негативно, въпреки че във всички мерки на Стратегията има заложени критерии за това. 

Преобладават оценките 3 (23%) и 4 (28%), т.е. общо 51% срещу само 23% пълно 

одобрение (5). Този въпрос е и единственият, в който неодобрението е доста високо – 

21% двойки и 5% единици. Макар че енергийната ефективност и борбата с 

климатичните промени е засилващ се приоритет в политиките на ЕС, у нас дейностите 

в тази посока са все още много слаби. Вече се спомена, че проектите с включени 

дейности за енергийна ефективност са малко сред тези, одобрени от всички МИГ, както  

и тези на национално ниво. Причините донякъде са обективни – при остаряло и негодно 

технологично оборудване, по-важно е стопанствата да се модернизират и след това да 

мислят за екология. От друга страна, налице е ниският интерес към подобни 

технологии у нас, като това се дължи както на непознаване, така и на недоверие от 

страна на земеделските производители. Затова и тези средно отрицателни нагласи в 

отговорите, по-скоро изразяват отношение по темата, а не реална преценка доколко 

Стратегията би имала въздействие за опазване на околната среда. Трябва да се напомни 

обаче, че проектите, по които ще се постигне някаква ресурсна  ефективност реално са 

само два (по мярка 4.1) на всички приеми, организирани от МИГ. Не е реализирана и 

целта за оползотворяване на отпадъците, записана в Стратегията. Тъй като екипът на 

МИГ има опит с участието си в „зелен“ проект, както и желание да работи по темата, 



препоръката тук е повишаване информираността на местната общност, включително и 

за приоритетите на „зелената сделка“, тъй като в следващия Програмен период нейните 

принципи ще се прилагат повсеместно и в усвояването на всички програми и фондове. 

 Средна, но към положителна е и оценката за въвеждането на иновации и иновативни 

подходи – 36% пълно одобрение (5) към 50% добра оценка (4) и 7% средна (3). 

Иновациите също са тема, която по принцип се приема с относително недоверие от 

производителите, като причината е подобна като при опазването на околната среда – 

първо стопанствата и предприятията трябва да модернизират оборудването си, а 

иновациите да надградят процеса, съществува неразбиране и липса на познания и по 

тази тема, особено сред малките стопанства. Тъй като вече има реализирани проекти по 

ОПИК на територията, все пак оценките не са негативни. Препоръката към МИГ е да се 

повишава информираността на местната общност и по темата за иновациите, като това 

е важно не само с оглед успешното прилагане на мерките от Стратегията, но и с оглед 

планирането на следващия Програмен период, в който този  приоритет също ще бъде 

водещ.  

Оценката за спазване на равенството между половете е висока – общо 72% от 

анкетираните са поставили петици (37%) и четворки (35%). В много от критериите по 

мерките в Стратегията е заложен определен процент подпомогнати жени, но реално в 

подадените проекти това не е съвсем спазено, поради обективни фактори – просто е 

нямало достатъчно бенефициенти жени. Равенството между половете е много 

дискутиран и в ЕС проблем напоследък, особено по отношение на жените в 

земеделието. От една страна България е на челните места по брой жени на ръководни 

позиции, в научните общности  и по кариерно развитие, но от друга, в малките 

населени места продължава да преобладава патриархалното мислене, особено сред  

маргинализираните общности. Съществува проблем и със заплащането в семейните 

стопанства, като той изобщо не е само български. Например, в ЕС едва от 3 години се 

обсъжда статута на фермерските съпруги, които работят във фамилните стопанства без 

заплащане и съответно без осигуряване, като това ги лишава от редица социални 

придобивки - болнични, майчинство и пенсия. По данни пак на ЕК, броят на жените в 

земеделието се увеличава в целия ЕС, като в момента те са 41% от работещите в тази 

сфера. Често пъти у нас този проблем се неглижира като несъществен, тъй като 

равенството между мъжете и жените до голяма степен е постигнато. Все пак са 



необходими усилия за популяризирането и на този приоритет, особено сред някои 

общности (предимно ромската), като МИГ е включил и тази цел в Стратегията си. 

Интересни са оценките на въпроса за приобщаването на маргинализираните общности 

и уязвимите групи, тъй като както чрез МИГ, така  и самостоятелно Община Исперих 

има редица проекти, вече реализирани успешно, именно за интеграцията и подпомагане 

на представители на тези групи. Въпреки това, оценката е по-скоро средна – 49% 

оценяват въздействието като добро (4) и 16% като средно (3), т.е. общо 65% срещу 30% 

категорично положителни оценки (5). Това може да се тълкува двояко – или целите на 

СВОМР не са съвсем постигнати и трябва още работа, или пък важи казаното за някои 

от предишните раздели – средното одобрение подсказва по-скоро негативна нагласа по 

принцип към темата за интеграцията, а не е реално оценяване на предприетите вече 

мерки по въпроса. 

Приносът на СВОМР към борбата с бедността събира също предимно средни оценки – 

23% пълно одобрение (5) срещу 42% добро (4) и 28% средно (3), т.е. общо 70%. Освен, 

че както и повишаването на доходите, това въздействие се усеща най-късно, когато 

проектите са изпълнени и евентуално икономиката се е развила в положителна посока, 

бедността касае определени слоеве на общността, които не са засегнати пряко, а 

вторично от прилагането на ВОМР. Ако стопанствата и предприятията повишат 

ефективността и финансовите си резултати, то това пряко се отразява на доходите на 

собствениците им, както и на доходите на работещите в тях. Групите от населението, 

които живеят под прага на бедността не са свързани с реализацията на проекти и в 

повечето случаи са неработещи или неактивни на пазара на труда. Тоест за тях 

ефектите на въздействие ще дойдат още по-късно, когато като следствие от повишаване 

на икономическите резултати има повишаване и на нивото на социалния стандарт на 

територията.  

Оценката за въздействието на ВОМР за преодоляване на демографската криза е 

категорично средна – 41% от анкетираните са дали тройки, 25% четворки и едва 16% са 

поставили петици. Това не е изненадващо предвид данните на НСИ за намаляващото 

население на територията – към 31.12.2020 г. то е 20 142 души (през 2014 г. е било 

21 590 души), като 60,9% от тях живеят в селата. Намаляват хората в трудоспособна 

възраст и децата, увеличават се тези в над трудоспособна възраст – т.е. налице е 

застаряване. През 2020 г. хората в трудоспособна възраст са 12 252, т.е. 60,8% от 



населението (при 61,8% през 2014 г.), под трудоспособна възраст са 3 046, делът е 

15.1% (при 15,8% през 2014 г.), а над трудоспособна възраст са 4 844, дял от 24% (при 

22,4% през 2014-та). Трябва да се каже, че демографската криза в селските райони е 

повсеместен проблем не само у нас, но и в целия ЕС, който няма как да бъде решен 

само чрез Стратегиите за ВОМР, които са само един от инструментите по отношение на 

тези политики.  Ефектите на икономическото развитие, постигнато от прилагането на 

ВОМР са пряко свързани с т.нар. оживяване на териториите и едва като следствие с 

демографията – ако има какво да работят и добро заплащане, ако има адекватни услуги 

и подходяща среда за живеене, хората няма да се местят в градовете или дори ще се 

завърнат по родните си места. Въздействието по този показател се проявява много по-

късно от другите въздействия и няма как да се отрази светкавично на територията. 

Трябва да се отбележи, че целта не е непостижима – след 2019 г. по данни на НСИ, 97 

общини в страната отбелязват положителен механичен прираст, т.е. в тях се заселват 

повече хора, отколкото ги напускат, като освен София и Пловдив, където притокът на 

хора е обичаен, повечето са малки общини, в които са създадени големи работещи 

предприятия и е изградена съответната инфраструктура. 

  



4. Спазват ли се според вас, основните принципи на подхода ВОМР в прилагането 

му на вашата територия? 

a) Териториален подход - обхваната е малка и еднородна откъм икономика, 

природа, култура и население територия, Стратегията е съставена на базата на 

нуждите и потенциала         

 
 

b) Подходът „отдолу нагоре“ - местните хора определят избора на приоритети за 

развитие и участват във вземането на решения  

  
  

c) Подходът на публично-частно партньорство - МИГ обединява и представлява 

всички съществуващи местни групи по интереси (всички заинтересовани страни) 

  
        



d) Иновации и иновативни подходи – МИГ играе важна роля за стимулиране на 

нови и новаторски подходи за развитието на района 

 
        

e) Интегриран и многосекторен подход – Стратегията за ВОМР комбинира няколко 

сектора на развитие или различни видове дейности   

 
        

f) Подход на работа в мрежа и на сътрудничество – обмяна на резултати, опит и 

ноу-хау между различни МИГ или  администрациите и организациите, участващи в 

развитието на селските райони, общи проекти с други МИГ 

 



Според участниците в анкетата, най-спазваният принцип на ВОМР е териториалният 

подход (84%), следван от интегрираният и многосекторен подход (72%) и работата в 

мрежа и сътрудничество (70%). Иновациите и иновативните подходи събират 67%, 

публично-частното партньорство – 65%, а най-важният елемент – подходът „отдолу-

нагоре“ е и с най-нисък резултат от 62% положителни оценки. Резултатите не са 

изненадващи, тъй като принципите събрали най-много отговори „да“ са и най-видимите 

– Стратегията се прилага на територията на Общината и е разписана според нейните 

нужди и потенциал, освен това е и многофондова, т.е. комбинира няколко сектора на 

развитие. Оценката на принципите на публично-частното партньорство (работата на 

МИГ със заинтересованите страни) и вземането на решения „отдолу-нагоре“ с помощта 

на местните хора, съдържа и негативни оценки (съответно 7% и 5% „не“), което е 

сигнал към екипа на МИГ, че трябва да се работи повече в посока създаване на 

чувството на повече ангажираност и поемане на по-голяма отговорност от  страна на 

местните хора чрез въвличането им в общи дейности. Една от слабостите на 

българските МИГ, най-вече поради липсата на достатъчно опит, но и по вина на 

централната администрация е, че те все още нямат самочувствието, че трябва да поемат 

част от местното лидерство, наред с общините (което е и идеята на подхода), а не 

просто да се явяват като разпоредител на финансиране по проекти. Смисълът на 

публично-частните партньорства е, че властите не би трябвало да имат  преимущество 

във взимането на решения, а трябва повече да се чува гражданското общество. Както е 

известно, на практика у нас не се получава точно така – МИГ са зависими финансово от 

общините, поради забавяне плащанията от ДФЗ и съответно това създава негативно 

усещане у местните общности. 

5.  Представени ли са напълно вашите интереси в Стратегията, ако сте: 

a) Земеделски производител 

 

        



b) Преработвател на земеделска продукция  

 

        
       

c) Бизнес, несвързан със земеделието, производство, туризъм, услуги 

 

        
 

d) Читалища, НПО, граждански сектор 

 

        
 

 

 

 

 



        

e) Представител на публичния сектор 

 

        
  

В СВОМР на МИГ Исперих са определени 15 заинтересовани страни, които са 

разделени в анкетата в пет обобщени групи. Както се вижда от графиките, земеделските 

производители и преработвателите смятат, че техните интереси са изцяло представени 

в целите и приоритетите на Стратегията (100%). Като най-малко представени се 

чувстват местните власти и публични структури (80% да и 20% не), и гражданския 

сектор (86% да и 14% не). Бизнесът извън земеделието определя, че интересите му са 

почти напълно представени в Стратегията (95% да и 5% не). Оценката е напълно 

положителна, като явно заложените цели и приоритети отговарят на нуждите на 

заинтересованите страни, както и на подадените досега проекти. Трябва да се има 

предвид, че включилите се в анкетата респонденти имат някакви взаимодействия с 

МИГ или поне са наясно със Стратегията, след като се определят като част от 

заинтересованите страни. При проучвания на национално ниво от МЗХГ, е 

идентифициран и по-широк кръг хора, с профил  много отдалечен от сферите на 

въздействие на ВОМР – представители на дребния бизнес в областта на услугите и 

производства, несвързани със земеделието, бюджетни организации, свободни 

професии, хора живеещи в градските центрове и по-големите населени места, които 

изобщо не са информирани нито за съществуването на МИГ на тяхната територия, нито 

за същността на подхода ВОМР. Препоръките на ниво ЕК е, като част от местната 

общност тези хора също да бъдат информирани, мотивирани и активизирани, за да 

вземат адекватно участие в успешното развитие на територията (например това са 

културни институции, журналисти, лидери на мнение). Смята се, че така чрез подхода 

ВОМР се подпомага развитието на гражданското общество по места. Голям процент от 

хората, които живеят в отдалечени и малки населени места са относително изолирани, 



недостатъчно информирани и не участват активно в обществения живот. Привличането 

им в събития на МИГ, обсъждания и участие в създаването на Стратегия би 

провокирало у тях по-активно гражданско поведение. Т.е. препоръката е, освен пряко 

заинтересованите по мерките на СВОМР страни, да бъдат включени  още активни 

участници.  

6. Чувствате ли се достатъчно информиран за:  

a) Стратегията за ВОМР на МИГ, какви приоритети и цели са включени в нея 

 

       

b)  Приема на проекти по Стратегията и начина на тяхната оценка 

 

       

  



c)  Дейността на самата МИГ, начин на структуриране, какво работят експертите, как 

се взимат решенията, кой е в управителните органи  

 

d)  Срещите и събитията, обученията и консултациите, които провежда МИГ 

 

 
 

e) Мерките включени в ПРСР и другите оперативни програми 

 

 
 

 



 

f) Същността на подхода ВОМР и ползите от неговото прилагане по принцип 

 

 
 

Въпросът измерва степента на информираност на местната общност относно 

Стратегията и мерките включени в нея, както и дейността на МИГ по 

популяризирането й. Показателно е, че най-много от анкетираните са информирани 

относно приема на проекти (72%) и срещите и събитията, които провежда МИГ (71%), 

както и същността на подхода ВОМР (71%), вероятно тъй като това е и основната 

тематика на срещите. Това е абсолютно закономерно, защото  именно приемът на 

проекти и организирането на събития е видимата част от работата на МИГ.  

Най-малко информация има за вътрешната дейност на МИГ и работата на експертите, 

взимането на решения (64%), както и за мерките на ПРСР и оперативните програми 

(63%). Като цяло може да се каже, че работата на МИГ по популяризиране на СВОМР е 

много добра, тъй като степента на информираност е висока – общо за въпроса 68,2% от 

анкетираните се чувстват добре информирани, 26% са частично информирани, а само 

5,8 % не са информирани нито за мерките, нито за МИГ или ВОМР. Трябва да се 

обърне специално внимание на въпроса за познаването на ПРСР и програмите, тъй като 

там е най-малък делът на информираните (63%) и най-висок процентът на хората, 

които казват, че са частично информирани (35%). Много от потенциалните 

бенефициенти, непознавайки възможностите за финансиране, не се осмеляват и да 

кандидатстват, дори да имат проектна идея и не ходят нито на консултации, нито на 

срещи. Това се отнася най-вече за малките производители и особено за тези, които са 

физически лица. Може би е нужно да се прави по-активна информационна кампания по 

тази тема с оглед на следващия Програмен период. 



Следващите два въпроса се отнасят до доверието, което имат местните хора на 

кандидатстването пред МИГ с проектни предложения.  

7. Защо бихте кандидатствали (или вече сте го направили) с проект пред МИГ? 

 

a) Разчитам да получа безплатни консултации при подготовката на проекта ми от 

експертите на МИГ, нямам пари за професионални консултанти 

b) Предпочитам да има посредник между мен и централната администрация, чувствам 

се неуверен и неинформиран, за да се справя сам 

c) Имам доверие на експертите на МИГ, защото ги познавам лично 

d) Проектът ми е твърде малък, за да кандидатствам пряко в ДФЗ или другите ОП 

e) Това е възможност да получа допълнителен финансов ресурс, извън другите 

субсидии, които получавам или проектите, които съм реализирал 

f) Разчитам, че експертите ще ми помогнат проектът ми да бъде одобрен, независимо 

дали е полезен за територията или не, тъй като е на местен човек 

g) Имам повече възможности за кандидатстване, тъй като отварянето на мерките от 

МИГ е с по няколко приема и се разминава с централизираните приеми  

h) Ще се чувствам се по-сигурен, ако има кой да ми помага и при реализацията на 

проекта, както  и  за осигуряване на плащанията, разчитам на МИГ и за това 

Най-висок е процентът (19%) на хората, които изтъкват като основна причина защо 

биха кандидатствали доверието към експертите на МИГ, още 16% ще се чувстват по-

сигурни, ако има кой да им помага и при реализацията на проекта, по 15% разчитат на 

безплатните консултации и на по-гъвкавите графици на прием на проекти в сравнение с 

националните приеми. По принцип, експертната помощ, която се предоставя  от 

екипите на МИГ на малките бенефициенти се счита за едно от големите предимства на 

ВОМР. Местните хора имат доверие на местни експерти, които познават, а 



допълнителният достъп до ресурс е не само във финансирането, но и в получаването на 

съвети, придобиването на нови знания и умения на място. 11% искат да имат посредник 

при работата си с централната администрация, 10% получават допълнителна финансова 

подкрепа. Друго предимство на ВОМР е именно помощта за бенефициенти, които не 

биха се възползвали от нея на централно ниво (8%). Дори отговорът, че се разчита 

експертите да помогнат, независимо дали проектът е подходящ или не (6%) е 

своеобразен, макар и наивен белег на доверие. Създаването на доверие между местните 

участници чрез екипите на МИГ е сериозен принос на ВОМР към местното развитие и 

до голяма степен тук е постигнат. 

8. Защо не бихте кандидатствали с проект пред МИГ? 

 

a) Нямам достатъчно собствени средства за съфинансиране на какъвто и да е проект, 

нито мога да разчитам на кредит 

b) Нямам достатъчно информация за мерките от ПРСР и въобще за програмите 

c) Смятам, че експертите на МИГ нямат достатъчен административен капацитет за 

консултация на проекта ми и обработка на документите 

d) Проектите се одобряват първо от МИГ, а след това от централната администрация, 

това е двойна бюрокрация и искам да я избегна 

e) При приема на проекти няма да има достатъчно обективност към всички 

бенефициенти – ще има политически влияния или шуробаджанащина 

f) Приоритетите на Стратегията не включват нуждите на моя бизнес  

g) Проектите са за ограничени малки суми, бизнесът/стопанството ми има нужда от 

по-голяма субсидия 

h) Разчитам повече на директните плащания, за които не се поставят сложни условия 

i) Приемите на МИГ много се бавят, няма сигурност за одобрението и плащането на 

проектите, по-добре да кандидатствам директно в програмата 



Основната причина, която изтъкват анкетираните като пречка за подаване на проектни 

предложения чрез МИГ не са свързани с работата на екипа или доверието, а с липсата 

на средства за съфинансиране - 40% посочват, че нямат достатъчно собствени средства, 

нито могат да разчитат на кредити. Във всички европейски документи като основен 

проблем на по-малките и средни стопанства се посочва именно затруднения достъп до 

финансиране. Стопанствата разчитат основно на собствени средства за погасяване на 

текущите разходи и възпроизводство, а основен източник на оборотен капитал е 

натрупаният доход от предходни години. Ниската доходност прави малките стопанства 

непривлекателни за външна инвестиция, а липсата на достатъчно активи за обезпечение 

ограничава и достъпа им до кредитиране. Този проблем все още остава нерешен у нас, 

въпреки опитите за създаване на различни гаранционни фондове през годините. Това е 

сериозна  бариера за кандидатстване по инвестиционните мерки и както става ясно, 

стопанствата просто се възпроизвеждат чрез директните плащания и нямат потенциал 

за растеж. 12% от отговарящите са акцентирали именно върху директните плащания, 

които се получават лесно и без условия, като осигуряват доход, който дава възможност 

стопанствата да функционират и това е достатъчно за дребния собственик. По данни на 

МЗХГ, средното подпомагане на стопанство в България се повишава от 500 евро на 

стопанство (2013 г.) до 4000 евро (2018 г.), като за ЕС средното подпомагане е 5200 

евро, т.е. разликата вече не е толкова драстична. Изплатените субсидии по първия 

стълб нарастват от 166,4 млн. евро на 774,1 млн. евро или 4,7 пъти. Това означава, че 

огромната част от земеделските стопанства у нас разчита предимно на плащания по 

първия стълб и по ред причини (бюрократични изисквания, липса на средства за 

съфинансиране, липса на предприемачески опит) не желаят да кандидатстват и 

реализират проекти по втория стълб, за да се развиват. 

В отговорите с 25% е посочен вече многократно споменатия факт на забавяне от страна 

на ДФЗ одобрението на проектите на МИГ и по-бързата обработка на тези от 

националните приеми. Двойната бюрокрация при одобрението изтъкват още 12% от 

анкетираните. 5% са отговорили, че приоритетите на Стратегията не отговарят на 

нуждите на бизнеса им, а 3%, че бизнесът им има нужда от по-голяма субсидия от 

предвидените бюджети. Други 3% са казали, че не познават мерките на ПРСР и 

програмите. 

  



9. Коя от целите, записани в Стратегията за ВОМР е най-важна и трябва да бъде 

реализирана с предимство, ако не е възможно да се осъществят всичките? 

 

a) Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемките аграрни вериги 

(модернизация на стопанства и предприятия, преработка, обучение) 

b) Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие 

на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието (диверсификация, 

конкурентоспособност на МСП) 

c) Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими и малцинствени групи 

в устойчивото социално икономическо развитие на общността 

d) Специфична 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. 

В противоречие с високата оценка в първия въпрос на модернизацията на стопанствата 

и предприятията, тук тя събира само 15%. Предпочитания да бъде реализирана 

диверсификацията на икономиката са дали 40%. Причината може би е във все по-

голямото осъзнаване, че диверсификацията на дейностите има по-сериозен принос към 

развитието на селските райони от ръста на самото земеделие. Вече стана дума, че 

механизираното модерно селско стопанство произвежда евтина и качествена храна, но 

не създава работни места, нито повишава доходите на населението. Добавянето на 

стойност към териториите все повече се свързва със създаването на страничен малък 

бизнес от земеделските производители – преработка (която е вид хоризонтална 

диверсификация на стопанствата), производство на нестандартни продукти и услуги, 



битови услуги, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, възраждане на занаятите, 

култура. В документите на ЕК приоритет, наред с иновациите и опазване на околната 

среда, е именно промяната на икономическия профил на селските райони чрез 

диверсификация и развиване на неземеделски дейности. 32% събира желанието да бъде 

осъществен приоритет 4, свързан с насърчаване на активния начин на живот, въпреки 

сравнително средните оценки в първия въпрос.  

Следващите въпроси са свързани с индивидуалните наблюдения и усещания на 

участниците в анкетата – дали лично за себе си са извлекли полза от прилагането на 

подхода. За успешното реализиране на Стратегията за ВОМР, освен обективните 

фактори (отварянето на мерките и приема на проекти), е важно и субективното 

възприятие на дейностите от страна на местната общност – одобрението или 

неодобрението на хората може да съдейства, но може и да се превърне в сериозна 

пречка. Дали хората вече усещат и виждат ползите от ВОМР е важно, за да ги 

мотивира, като тук има значение и личното възприятие на всеки. Затова и тези въпроси 

целят да определят точно това лично мнение – не толкова оценка на работата на МИГ, 

проектите и популяризирането на подхода, която беше дадена в предишните раздели, а 

усещането дали самите участници лично имат полза, независимо дали са свързани 

пряко със СВОМР или са само странични наблюдатели – т.е. има ли удовлетвореност 

на местната общност. Идеята на ВОМР е да предизвика промяна в поведението първо 

на ключовите участници в прилагането му (МИГ и заинтересованите страни), а 

впоследствие и на цялото население на територията.  

10. Наблюдавате  ли промени на територията Общината, откакто на нея действа 

Местна инициативна група и се прилага подходът ВОМР?   

 



11. Посочете какво конкретно наблюдавате във връзка с прилагането  на ВОМР:  

 

a) Хората се активизираха, интересуват се от програмите и какво става в Общината 

b) Някои стопанства и предприятия се модернизират и купуват техника 

c) Повече хора искат да правят бизнес, регистрират си фирми 

d) Увеличиха се предлаганите в Общината услуги – и битови, и социални, 

подобриха се условията за живот 

e) Повече млади хора остават да живеят или се завръщат в селата 

f) Създават се нови работни места, доходите се повишават 

g) Много и различни групи започнаха да се включват в обществения живот 

h) Местните хора придобиха повече самочувствие 

i) Хората започнаха повече да се замислят за природата и здравето си 

j) Нито едно от изброените по-горе все още не се наблюдава на територията  

Почти всички анкетирани смятат, че на територията като следствие от прилагането на 

СВОМР са настъпили промени (95%). Естествено, най-видими са резултатите от 

модернизирането на стопанства и предприятия (32%). На второ място е поставено 

активизирането на по-голямата част от хората (23%) и както беше отбелязано 

нееднократно, повишаването на участието е едно от първите въздействия, които реално 

се наблюдават още в началото на прилагането на ВОМР, като степента на активност е 

сред решаващите фактори за успешното реализиране на Стратегията. 10% смятат, че са 

се увеличили битовите и социални услуги (вероятно заради проектите по ОПРЧР), 9% 

са отбелязали, че доходите се повишават и се създават нови работни места. Останалите 

отговори са разнообразни и с нисък процент, което означава, че кампаниите по тези 

теми трябва да са по-усилени. Внимание заслужава слабото представяне на 

повишаването самочувствието на местните хора – само 5%. Трябва да се каже, че 



създаването на позитивен образ на мястото, което обитава общността, осъзнаването, че 

то има ресурси и потенциал,  както и доверието във възможностите му, са основен 

двигател на местното развитие и най-важен мотив хората да останат където са се 

родили и да работят за неговия просперитет. Обратно – негативният образ е съществена 

пречка за каквото и да е развитие. Затова и подходът ВОМР се свързва не само с 

популяризиране на определени принципи, а и на цялата територия, на която се развива, 

по тази причина е и нуждата от утвърждаване на местната идентичност и повишаване 

на местното самочувствие. 

И ако предишните два въпроса са свързани с  наблюдаваните отстрани промени на 

цялата територия, следващите са вече за преценка на личните ползи и удовлетворение 

на анкетираните от прилагането на СВОМР.  

12. Вие лично имате ли усещането, че участвате активно във взимането на 

решения от местната общност, чувствате ли се част от управлението й? 

 

Като се има предвид, че в анкетата са взели участие представители на заинтересованите 

страни, отрицателните отговори от 38% не са никак малко. Тук не става въпрос дали са 

застъпени техните интереси в Стратегията (в предишен въпрос абсолютно всички са 

казали, че са добре застъпени), а именно за личното усещане за участие на гражданите 

в местното самоуправление и взимането на решения. Едно от основните 

идентифицирани предимства на подхода ВОМР е развитието на гражданското 

общество в селските райони. „Европа по-близо до гражданите“ е и приоритетът, според 

който ще се прилага ВОМР  в следващия Програмен период. Това е тема, по която по-

старите партньорства в страните от ЕС работят отдавна и успешно включват местните 

общности при планирането на цели за развитие – на много места не само органите на 

МИГ, но и обикновените местни жители работят заедно с администрацията по 



изготвянето на общинските планове, организират се местни референдуми по важните 

въпроси, променя се местното законодателство (например по отношение обществените 

поръчки, като малките местни производители са с предимство при снабдяване на 

детските заведения с прясна храна), има модели на управление, в които МИГ е 

първостепенен разпоредител на разходваните бюджетни средства и проектите не 

минават през одобрението на централните власти. Нашите МИГ не успяват все още да 

се справят с тази задача по ред причини – все още нямат опит, нямат и особена 

възможност, тъй като са зависими от общините, самите хора не разбират напълно как 

тяхното мнение може да има значение, като за това има и исторически предпоставки – 

хората са свикнали някой друг да решава вместо тях. Препоръката към МИГ е да се 

допитва по-често до местните жители, като изследва схващанията и убежденията им по 

различни теми и дори да ги кара да дават идеи за решаването на някои проблеми. Това 

може да става както на сайта на МИГ, страницата във фейсбук, така и на срещите, 

посветени на мерки от Стратегията. Важно е да бъдат привлечени хора от малките 

населени места, които са относително изолирани, недостатъчно информирани и никога 

не са участвали активно в обществения живот, както и да се търси сътрудничество с 

организации на хора в неравностойно положение и маргинализирани групи, младежки 

и женски сдружения. Точно сътрудничеството и взаимодействието между различни 

групи от хора и представители на различните социални слоеве се има предвид под 

развитие на гражданското общество в селските райони. 

13.  Каква е ползата от прилагането на ВОМР за вас лично? 

 



a) Увеличиха се познанията ми за програмите, субсидиите, проектите 

b) Увеличиха се познанията ми в моята сфера на професионална дейност, за 

предприемачеството и как се прави бизнес 

c) Модернизирах стопанството или предприятието си, започнах преработка, нов 

бизнес, създадох нови услуги, купих техника 

d) Повиших качеството на продукцията си, намерих нови пазари 

e) Доходите ми се повишиха 

f) Станах по-активен в работата и взимането на решения, започнах да участвам в 

обществения живот 

g) Засега не виждам полза лично за мен или за семейството ми 

И тук, както и при наблюденията върху територията, като лична полза най-много 

отговори е събрало познаването на програмите и възможностите за реализация за 

проекти (41%), а също така увеличаването на знанията в собствената професионална 

сфера и предприемачеството (17%). Други 17% казват, че са станали по-активни в 

работата си и взимането на решения. Следователно общо 75% от анкетираните твърдят, 

че по един или друг начин са повишили личния си социален капацитет, независимо 

дали са реализирали проекти или не. Трябва да се припомни, че повишаването на 

капацитета на местния социален капитал – хората, чрез придобиване на знания, 

предприемачески умения, управленски опит, както на индивидуално равнище, така и 

като колективно умение е сред основните въздействия на ВОМР и при добра работа се 

постига сравнително бързо. Това очевидно е налице на територията на МИГ Исперих.  

Сравнително нисък е процентът на анкетираните, които са реализирали проекти 

(модернизирали са стопанствата или предприятията си) – 10%, както и на тези, които са 

повишили качеството на продукцията си и са намерили нови пазари (4%). Също едва 

4% са подобрили икономическите резултати и са повишили доходите си. Внимание 

трябва да се обърне и на тези 7%, които все още не могат да намерят лична или за 

семейството си полза от прилагането на ВОМР, въпреки отговорите в предишен 

въпрос, че наблюдават положителни промени на територията. Това води до извода, че 

тази част от анкетираните оценяват ВОМР като подход, който мобилизира общността, 

но само теоретично и не се чувстват лично мотивирани. 

Затова и следващият въпрос е формулиран така че да се разбере, ако някой смята, че 

няма лична полза от прилагането на подхода, то за кого според него има полза.  

  



14. Според вас, кои групи от местната общност имат полза от прилагането на 

ВОМР на територията? 

 

a) Само бенефициентите по проектите и техните семейства 

b) Всички от съответния сектор от земеделието, преработката, бизнеса, услугите, в 

който се реализирани проектите, тъй като той се развива по-бързо и по-добре 

c) Предимно общинските власти 

d) Всички местни хора, особено от проекти, които се грижат за благоустройството 

на населените места или за местното развитие 

e) Предимно бизнеса и фирмите, които си се развиваха и преди 

f) Няма полза за никого 

Закономерно, най-много проценти събира отговорът, че полза имат секторите на 

икономиката, в които се реализират проектите (39%). Че всички местни хора имат 

полза, особено от проекти, които се грижат за благоустройството е на второ място с 

35%. Това отговаря и на подадените досега проекти и реализирания напредък по 

Стратегията. Ползи само за бенефициентите и за бизнеса се виждат съответно от 16% и 

4%, а само за общините от 6%. Няма нито една оценка, че липсват ползи за когото и да 

било. Като общо отношение оценката е положителна, тъй като по-големият процент от 

участниците в допитването откриват ползи за голяма част от общността от прилагането 

на подхода и реализирането на проекти. Важно е, че всеки участник от местната 

общност оценява нещата, които са важни не само за него, но и за другите, осъзнава се и 

ползата от действия чрез партньорство на интересите, а не чрез противопоставянето им 

един на друг (бизнес срещу еколози, НПО срещу публични власти и т.н.). Промяната на 

модела на мислене от „или/или“ към възможността да се действа заедно и с оглед 



постигане на ползи за всички е едно от най-големите постижения на прилагането на 

подхода ВОМР. 

15. Вие лично участвате ли по някакъв начин в събитията и дейността на МИГ? 

 

a) Да, ходя на семинари, обучения и консултации, защото имам намерение да 

кандидатствам с проект (или вече съм подал проект) 

b) Да, ходя на обучения и семинари, защото искам да съм информиран в сферата на 

дейността си, но нямам намерение да реализирам проект 

c) Да, ходя на събития, тъй като искам да си създам връзки с бизнеса, общините и 

гражданския сектор, смятам, че са полезни и ще ми помогнат в работата 

d) Да, ходя на събитията с цел създаване на повече социални контакти по принцип, 

искам да съм част от общността 

e) Не ходя на събития, но следя дейността на МИГ чрез сайта им, медиите, познати 

f) Работя активно заедно с МИГ по организацията 

g) Не, по никакъв начин не участвам, нямам интерес 

h) Не, смятам, че те са „отбиване на номера“ и от тях няма полза 

 

Отговорите на този въпрос показват висока степен на мобилизация на местната 

общност, тъй като всички респонденти участват по някакъв начин в дейностите на 

МИГ. Най-много (36%) ходят на обучения и консултации с евентуалното намерение да 

подадат проект, 20% посещават събитията, за да се чувстват част от общността. 13% 

желаят да са информирани в професионалната си сфера на дейност и без да подават 

проекти, а 17% посещават събитията, за да си създадат връзки с бизнеса, общините и 

гражданския сектор (именно това са неформалните мрежи на взаимодействие). 9% 

проявяват интерес към работата на МИГ и прилагането на подхода, като се информират 

от различни източници, 5% работят активно с екипа. Трябва да се припомни, че 



привличането на широк кръг местни участници, дори без да реализират проекти е 

много важно за ефективното прилагане на СВОМР. Като предимство на подхода се 

сочи водещата роля на хората и местата, а не толкова на политиките. В сравнение с 

централизираните секторни и програмни интервенции, в които местните хора са просто 

пасивни бенефициенти, чрез ВОМР те стават активни създатели и двигатели на 

бъдещото развитие на тяхната територия – и като идеи, а и като практика. 

Партньорството и съвместната работа между различните социални групи е 

изключително полезно за решаване на проблемите, чуват се всички интереси и гледни 

точки, което личи и от отговорите на следващия въпрос. 

16. Вие лично успяхте ли да се възползвате от някакъв вид сътрудничество: 

например между производителите във вашата сфера, обмяна на опит, подобряване 

на връзките с администрацията или друго? 

 

a) Да, покрай МИГ се запознах с много хора в моята сфера и обменяме опит 

b) Да, чрез МИГ имам достъп до повече информация за моята дейност и бизнеса 

c) Да, подобриха се връзките ми с общинската администрация и въобще властите 

d) Да, МИГ редовно представят добри практики от страната и ЕС 

e) Не, всеки пази опита за себе си и не обменя информация с другите 

f) Не успявам да създам контакти нито в моята сфера, нито с Ощината 

g) МИГ не представят добри практики и не обменят опит с други МИГ 

h) Не се интересувам от работата на МИГ 

Най-голяма полза по отношение на сътрудничеството анкетираните виждат в достъпа 

до повече информация за собствения си бизнес (36%), а 28% посочват, че МИГ редовно 

представят добри практики от страната и ЕС (също вид полезна информация). 26% са 



отговорили, че покрай дейностите на МИГ са се запознали с нови хора в тяхната сфера, 

с които могат да обменят опит. Едва 9% намират, че чрез МИГ са се подобрили 

контактите им с местните власти (нещо, което беше отбелязано и в предишен въпрос). 

Тук може да бъде дадена препоръка за организиране на повече взаимодействия и 

контакти между местните жители, а не само с потенциалните бенефициенти на проекти. 

Също така може да бъде засилено и изграждането на мрежи за обмяна на опит между 

по-активните и по-пасивни участници или сътрудничество между тях и други 

институции (научни, образователни, екологични, социални, културни), като мрежите не 

са просто една или две организирани срещи, а постоянна обмяна на опит и мнения, 

често и съвместно вземане на решения. Като идея, за платформа може да послужи дори 

страницата на МИГ във фейсбук. Не трябва да се подценява и доверието, изградено към 

екипите на МИГ от страна на местните хора – те обикновено се запознават и имат 

възможност за пряк контакт именно покрай събитията на МИГ, могат да участват в 

различни обсъждания и обучения, да получат на място допълнителна информация или 

професионална консултация. 

Това е важен елемент от ефективното прилагане на подхода ВОМР, защото под 

„оживяване“ на територията се разбират не само материалните инвестиции 

(модернизация и диверсификация на икономиката), но и нематериалните резултати за 

хората и обществото – създаване на доверие и мрежи за подкрепа между  обикновените 

жители, частния бизнес, публичните институции и различните групи по интереси, 

между производители и потребители, администрация и неправителствен сектор, 

културни, научни и екологични институции.  В европейските документи е посочено, че 

местното развитие е и дългосрочен процес, който продължава обикновено в рамките на 

няколко периода на финансиране, като се препоръчва също толкова дългосрочен 

финансов ангажимент от страна на държавите и програмите за изграждане на 

капацитета и активите на местните общности. Ето защо местните партньорства не се 

разглеждат като еднократни проекти, които се разпускат в края на Програмния период, 

а като част от процес за насочване на общностите по устойчив път.  

Следващите два въпроса са своеобразни препоръки към МИГ от страна на 

анкетираните, тъй като съдържат оценки за това в кои сфери екипът трябва да подобри 

работата си. Това отново са въпроси за личната полза от прилагането на подхода 

ВОМР, която хората смятат, че трябва да получат. 



17. С кои свои дейности  МИГ би била най-полезна за вас?  

 

a) Предоставяне на повече информация за мерките и програмите, лично 

консултиране и подпомагане подготовката на конкретните проекти  

b) Провеждане на повече работни срещи, обучения, семинари, конференции с цел 

хората да се запознаят и да повишат информираността си за секторите, в които 

работят и без оглед реализирането на проекти 

c) Осигуряване достъп до изследователски програми, експертни изследвания, 

участие в обучителни инициативи, партньорство с научни и образователни 

организации 

d) Изработване  на различни доклади за проблемите, секторни анализи, стратегии, 

програмни документи за развитието на територията като цяло. Участие в 

изработването на стратегии на местните администрации  

e) Обмен на информация и добри практики с други МИГ, създаване на мрежи за 

партньорства с различни институции и неправителствени организации на 

територията на страната или чрез трансгранично сътрудничество. 

Както се вижда от графиките, основните предпочитания са за повече информация за 

мерките и програмите и лични консултации (36%), въпреки че, както стана ясно от 

предишните глави, екипът на МИГ е свършил много добра работа в това отношение. 

Изключително важно е желанието за провеждане на работни срещи, обучения, 

семинари и извън реализацията на конкретни проекти (27%), за да се повишава 

информираността по всякакви въпроси, както и за осигуряване на достъп до експертни 

и научни изследвания и партньорство с научни и образователни организации (13%). В 

тази връзка трябва да се отбележи, че основна слабост на голяма част от стопанствата у 

нас е почти пълното отсъствие на връзки между производството и научните 

изследвания, новите технологии, иновациите. В последните доклади на МЗХГ е 



установено, че у нас в земеделието иновациите са свързани най-вече с обновяване на 

земеделското оборудване и технологичните процеси, със създаването на нови 

продукти, но в много по-малка степен с обмена на данни между земеделските стопани 

или използването на научни открития. Не се създават мрежи за размяна и обновяване 

на знанията и наличната информация в различните сектори. Важно е да се спомене, че 

въпреки добрите намерения, България засега е и сред страните от ЕС с най-нисък дял 

на бизнес разходите за НИРД в селското стопанство. Към това трябва да се добави 

преобладаващата ниска степен на образование на повечето земеделци, липсата на 

специализирани платформи и издания, както и редките професионални форуми или 

национални срещи, организирани от браншови сдружения. Собствена развойна дейност 

имат предимно големите фирми, които често са с чуждестранно участие. Недостигът на 

достатъчно качествена професионална информация е пречка пред развитието не само 

на земеделския, но и на целия малък бизнес в селските райони.  Малките предприятия и 

стопанства могат да разчитат единствено на държавните и общински научни 

институции и на практика могат да получават професионални консултации единствено 

от НССЗ, по мярка 1.3 от ПРСР, от някои звена в университетите и чрез мрежи за 

сътрудничество помежду си. Макар че осигуряването на информация извън мерките на 

Стратегията не е сред основните дейности на МИГ, трябва да се каже, че съдействието 

за създаването на мрежи и контакти за обмен на знания може да се окаже от 

съществено значение за по-ефективното прилагане на СВОМР.  

Това може да се реализира и чрез проекти за сътрудничество с други МИГ, за което са 

изявили желание 19% от анкетираните. В Стратегията на МИГ Исперих е заложено 

реализирането на проект по мярка 19.3, както и екипът има опит в обмяната на идеи и 

добри практики от предишния Програмен период. Препоръката тук е да се установят 

повече контакти и с други български МИГ, особено в района. Общите действия на 

регионален принцип доказано постигат много добри резултати, например при 

преговори с централните власти, регистрирането на общи териториални марки за 

продукти, организиране на местни пазари,  развитие на туризма в целия район, а не на 

парче, запазване на културното наследство. Мрежите на МИГ в държавите на ЕС се 

образуват първоначално именно на регионален принцип (дори в рамките на няколко 

съседни държави), а след това се развива сътрудничество с по-широк обхват. 

 



18. В коя сфера трябва да се увеличи публичността на действията и работата на 

вашата МИГ? 

 

a) Информацията за предстоящите приеми трябва да се публикува на повече места 

и повече време предварително, за да могат да се мотивират повече хора 

b) Трябва да има повече предварителни разяснения по мерките и консултации – 

индивидуални консултации или общи информационни и работни срещи  

c) Трябва да има повече информация за начина на одобрение на проектите – как се 

избират и оценяват, кои са най-често допусканите грешки, за да се избегнат при 

следващ прием 

d) Публикациите на сайта да включват повече новини не само за дейността на 

МИГ, а и актуални новини по ПРСР и другите програми 

e) Работата на МИГ и ползите от ВОМР трябва да се отразяват повече в местните 

медии, за да достигнат дори до хора, които не се интересуват и не са мотивирани 

да взимат участие в общи инициативи 

f) Повече прозрачност за работата на самата МИГ – как се взимат решения, кога се 

провеждат общи събрания, как гласува и действа УС, защо има текучество, каква 

точно работа вършат експертите и др. 

g) Повече работа на МИГ „на терен“ сред местната общност не само по отношение 

на мерките и проектите, а и за получаване на обратна връзка и информация за 

настроенията, проблемите, одобрението и неодобрението на общността 

h) Участие на МИГ в общи регионални и местни инициативи, сдружения, 

информационни кампании, обмен на добри практики с други МИГ или с 

институции 

i) МИГ трябва да участва или да е инициатор на дейности, които не са пряко 

свързани с изпълнението на Стратегията - за запазване и популяризиране на 

местната идентичност и културно наследство, защита на местните продукти, 

създаване на обща регионална марка, младежки мероприятия, грижа за 

възрастните и хората в неравностойно положение и др. 



По отношение на публичността мненията са по-разнообразни, като първото място 

отново е за  желанието да има повече предварителни разяснения по мерките и 

консултации с потенциалните бенефициенти (21%). С по 14% са представени 

отговорите информацията за приемите да се публикува на повече места, както и да има 

повече информация за начина на одобрение на проектите. 12% събира мнението, че 

екипът на МИГ трябва да работи по-усилено с медиите с цел мотивация на повече хора, 

както също 12% смятат, че МИГ трябва да се изявява повече „на терен“ сред 

общността, вкл. и за получаване на обратна връзка и информация за настроенията, 

проблемите, одобрението и неодобрението. В тази връзка може да се каже, че МИГ 

работи много добре по популяризирането на СВОМР сред заинтересованите страни, 

които са и потенциалните бенефициенти, но общо кампаниите за популяризиране в 

рамките на задължителното (клипове, интервюта) не са достатъчни за да активизират 

цялата общност. Препоръки, които могат да се дадат в това отношение е МИГ да 

провежда и по-нестандартни кампании и да засили участието си в живота на общността 

извън конкретното прилагане на Стратегията. Например, могат да се организират 

обществени дискусии заедно с Общината и гражданския сектор на по-общи за 

територията теми – безработица, социално приобщаване, опазване на околната среда, 

предприемачество. Добра практика на МИГ в ЕС е да създават платформи за младежки 

инициативи или женско предприемачество, без това да е пряко свързано със 

Стратегията. МИГ може да е организатор или посредник при участието на бизнеса (не 

само бенефициентите) в национални или европейски изложения, панаири, фестивали. 

На местна основа трябва да се организират повече събития, несвързани с мерките на 

СВОМР – пазари, изложби, фолклорни фестивали, концерти, общи инициативи с 

читалищата, като това може да се прави на доброволни начала или да се намират 

съответните спонсори. Съответно МИГ може да намери и други начини за по-широкото 

популяризиране на Стратегията.  

 

 

 

 

 


