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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) като нов инструмент на политиката,
цели да подкрепи териториалното сближаване през програмния период 2014—2020 г.
ВОМР подкрепя действия, ориентирани към местните потребности в градските, селските и
рибарските райони, както и към специфичните потребности на избрани целеви групи. Този
подход мобилизира местния потенциал и укрепва връзките между участниците в рамките
на подпомаганите райони. В по-общ план ВОМР допринася за стратегията „Европа 2020“,
като отключва възможностите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в целия
ЕС.
ВОМР се основава на опита от подхода LEADER, като допълнително насърчава проекти,
изпълнявани от местни партньорства чрез ориентиран „от долу нагоре“ подход по линия
на многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района.
ВОМР подкрепя засилването на местната икономика, като създава устойчиви работни
места, използва местни ресурси, засилва социалното сближаване, изграждането на мрежи,
сътрудничеството и иновациите. Структурата на ВОМР предлага гъвкавост при
задоволяване на специфичните потребности на местно равнище.
На местно равнище LEADER/ВОМР се изпълнява чрез дейностите на МИГ, чрез
стратегията за ВОМР, функционирането на МИГ и популяризирането/изграждането на
капацитет. Най-важната дейност е подготовката и изпълнението на стратегията за
ВОМР, която действа като малка програма на под-регионално равнище. Тя има
собствена интервенционна логика, включваща местни цели и действия/групи операции,
насочени към задоволяване на местните потребности на територията на МИГ.
ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно,
създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал,
подобряване на управлението и засилване на резултатите и въздействията от
изпълнението на програмата/стратегията в сравнение с изпълнението без метода
LEADER.
Прилагането на подхода LEADER/ВОМР на територията на общини Елена и Златарица
(част от административна област с център гр. Велико Търново) в периода 2014 – 2020 г.
се извършва от сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група общини
Елена и Златарица“, което изпълнява, одобрена от МЗХГ Стратегия за водено от
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общностите местно развитие. Стратегията е одобрена със Споразумение № РД 50140/21.10.2016 г. след което са извършени четири промени, за които са подписани
споразумения, три от които са в периода за мониторинг и оценка и едно извън него
(04.10.2019 г.)
Периода на извършването на наблюдението и оценката обхваща период от близо три
години - времето от подписването на Споразумението (21.10.2016 г.) до 30.09.2019 г.
Настоящето наблюдение и оценка на изпълнението на СВОМР е изготвено в
изпълнение на дейности по изпълнение на споразумение № РД 50-140/21.10.2016 г., по
под-мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“
(ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР
2014 – 2020 г.).

II.

ЦЕЛ НА ИЗВЪРШВАНЕТО НА НАБЛЮДЕНИЕТО
И ОЦЕНКАТА НА СВОМР

Оценката на LEADER/ВОМР помага на създателите на политики, програмните
ръководители, в частност МИГ и бенефициентите да използват по-добре ресурсите си
при задоволяване на потребностите на местното население. В това отношение оценката
има обобщаваща (отчетност и прозрачност) и образователна функция (колективно
придобиване на знания)1.
Какви цели постигаме реализирайки отделните функции на оценката:
Отчетност и прозрачност
-

Да се покаже адекватността, ефективността, ефикасността, резултатите и
въздействието на интервенциите по LEADER/ВОМР на равнището на ПРСР и на
местно ниво;

-

Да се демонстрира приносът на LEADER/ВОМР за изпълнението на целите на
националната и регионалната политика и на политиката на ЕС за развитие на
селските райони и на целите на стратегия „Европа 2020“;

Европейско бюро за оценка в областта на развитието на селските райони, 2017 г.

1
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-

Да се покаже добавената стойност на LEADER/ВОМР, създадена посредством
метода LEADER, и нейното реализиране в селските райони и за отделните МИГ.

Колективно придобиване на знания
-

Да се разбере какво работи и какво не работи в изпълнението на
LEADER/ВОМР;

-

Да се подобри разработването и изпълнението на LEADER/ВОМР в рамките на
ПРСР (напр. Управление, подкрепа за МИГ) и да се насочи по-добре подкрепата
за селските райони и бенефициенти;

-

Да се подобри разработването и изпълнението на Стратегията за ВОМР с цел да
се благоприятства отчитането на местните потребности;

-

Да се гарантира правилното прилагане на метода LEADER;

-

Да се повиши осведомеността, относно добавената стойност на LEADER/ВОМР

Периодът обхванат от оценката, който започва от стартирането на изпълнението на
Стратегията до 30 септември 2019 г. не предполага наличието на възможност да бъдат
реализирани всички от тези цели в рамките на двете функции на оценката. Голямата
част от тях ще могат да бъдат регистрирани/постигнати с извършването на
окончателната оценка на изпълнението на СВОМР в края на програмния период.
Настоящата оценка се фокусира основно върху отчитане на напредъка по изпълнението
на мерките и дейностите, търси да даде отговор на това какво работи и какво не работи
по прилагането на подхода на територията на МИГ, с цел предприемане на коригиращи
действия, гарантиращи правилното прилагане на метода LEADER от една страна и по
добре фокусиране на подкрепата към бенефициентите и местната общност от друга
страна.

III. ПРАВНА РАМКА НА МОНИТОРИНГА И
ОЦЕНКАТА НА СВОМР НА МИГ
С Регламента относно общо-приложимите разпоредби се предвижда, че всяка Местна
инициативна група (МИГ) извършва специфични дейности за мониторинг и оценка,
свързани със стратегията за ВОМР . За тази цел МИГ, включват в своята стратегия за
ВОМР описание на механизма (уредбата) за мониторинг и оценка. Разходите, свързани
с мониторинга и оценката на стратегията за ВОМР могат да се покриват от бюджета за
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текущи разходи на МИГ (Член 35, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) №
1303/2013.)
Правното изискване за извършването на оценките от вътрешни или външни експерти,
които са функционално независими от органите, отговарящи за изпълнението на
програмата, посочени в член 54, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, не се
прилага за стратегиите за ВОМР. Член 54, параграф 1 се прилага за „оперативните
програми“ и „програмите за развитие на селските райони“, а не за „стратегиите за
водено от общностите местно развитие“.
Освен това с регламента за изпълнение на Комисията се определя общата система за
мониторинг и оценка (ОСМО) за развитието на селските райони, установена с
Регламента за развитие на селските райони. ОСМО предвижда минимален набор от
елементи, които трябва да се използват при оценката на ПРСР (включително
интервенциите, осъществявани чрез LEADER/ВОМР). ОСМО и нейните елементи са
описани в Наръчника, относно общата рамка за мониторинг и оценка (ОРМО) и
приложенията към него, както и в различни указания.
Дейностите за мониторинг и оценка, свързани със стратегията за ВОМР, на местно
равнище са отговорност на съответната МИГ.МИГ разполага със следните
възможности да извърши дейностите за оценка:


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



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

Решението дали да се извърши самооценка и/или оценка трябва да съответства на това,
което е било заложено в стратегията за ВОМР.
МИГ може да оценяват, както задължителните части (стратегията за ВОМР), така и
незадължителните части (действията на МИГ за популяризиране, механизма за
изпълнение на LEADER/ВОМР и добавената стойност).
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Особено полезно за дейностите за оценка на местно равнище е участието на
заинтересовани страни, както и на по-широката общественост, включително
бенефициенти. Участието на тези групи помага за повишаване на прозрачността и за
придобиване на знания. В идеалния случай тези органи следва да бъдат приобщавани
на ранен етап от изпълнението на стратегията за ВОМР.

IV. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА
Настоящата оценка е извършена от външни за организацията оценители. В процеса на
извършване на оценката, представителите на МИГ и част от потенциалните
бенефициенти на СВОМР, оказаха ценна помощ със своите познания и виждания за
прилагането й, които в голяма степен способстваха за нейното успешно извършване. В
този смисъл може да се приеме, че в настоящата оценка са инкорпорирани и
резултатите от извършена самооценка (макар и не целенасочена и структурирана) на
екипа на МИГ. Методите, използвани за оценката на стратегията за ВОМР в голяма
степен са в състояние да оценят факторите за успех и неуспех. Те включват анализ на
вътрешните фактори, като разработването и насочването на стратегията, нейното
изпълнение, партньорските структури и процесите на сътрудничество, както и
управлението и администрирането на МИГ. Освен това са оценени и външни фактори,
като промени в общата среда за прилагане на СВОМР, политически въпроси и др. За
оценката на резултатите на дейностите на МИГ за популяризиране и изграждане на
капацитет, са използвани предимно качествени методи и методи, основани на
участието – срещи и разговори с представители на заинтересованите страни и екипа за
изпълнение.
На етапа на наблюдение са използвани и приложени инструменти за събиране на
необходимата допълнителна информация. След това всички налични данни и цялата
информация са обобщени и обработени.
МИГ оказаха неоценима помощ в процеса на разработване на оценката, предоставяйки
на екипа ценна информация за изпълнението на своите дейности (текущи доклади за
изпълнение на дейности, годишни доклади за изпълнение, вътрешни бази данни на
МИГ). Оценителите проучиха тези източници заедно с друга относима налична
информация - официални статистически данни. Определени пропуски в наличните
данни са запълнени с допълнителна информация, която е събрана от екипа на
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оценителя (данни, събрани от статистически източници, проучвания, интервюта, фокус
групи и т.н.).
Извършен е анализ на събраните данни и информация чрез използването на методи и
инструменти за оценка.
На базата на констатациите са направени заключения и препоръки относно уместността
и последователността на стратегията за ВОМР, резултатите от нейното изпълнение за
постигането на целите и за правилното прилагане на метода LEADER.

V.

ОПИСАНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
МОНИТОРИНГ НА СТРАТЕГИЯТА И ОПИСАНИЕ
НА СПЕЦИФИЧНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА

Организационна структура на„МИГ общини Елена и Златарица”
„МИГ общини

Елена и Златарица” е местно публично-частно партньорство,

регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза съгласно ЗЮЛНЦ.
МИГ е създаденна с цел да разработи и да реализира Стратегия за ВОМР в рамките на
подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Елена и
Златарица. Седалището на „МИГ общини Елена и Златарица” е в град Елена.
Организационна структура/схема на „МИГ общини Елена и Златарица”

Общо
събрание

Контролен
съвет

Управителен
съвет

Изпълнителен
директор

Експерт по
прилагане на
стратегия за
ВОМР

Счетоводител

Технически
сътрудник
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Управление на МИГ
Органи за управление и контрол
Органи за управление и контрол на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” са:
-

Общо събрание (ОС);

-

Управителен съвет (УС);

-

Контролен съвет (КС).

„МИГ общини Елена и Златарица” включва в колективните си органи представители
на различни заинтересовани страни от местната общност. Представителите на
публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на
нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган
на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ.
Общо събрание е колективен върховен орган на управление. Членовете на ОС на „МИГ
общини Елена и Златарица“ са 31 физически лица, които са с постоянен адрес и/или
работят на територията на действие на МИГ, или юридически лица със седалище и
адрес на управление на територията на действие на МИГ. Представителността на
идентифицираните в анализа групи заинтересовани страни в колективния върховен
орган на територията на МИГ е 100%, описани по следния начин:
Местна власт (Община Елена; Община Златарица)

2 души

Местен бизнес в сферата на земеделието, преработката и 7 души
производството
Местен бизнес в сферата на Туризма

3 души

Местен бизнес в сферата на Услугите

5 души

Образователна сфера

2 души

Културна сфера

6 души

Социалната сфера и опазване на околната среда

5 души

Религиозна сфера

1 души
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В ОС на „МИГ общини Елена и Златарица“ представителството по сектори е следното:
-

2 представители на публичен сектор или 7% от всички

-

15 представители на стопански сектор или 48% от всички;

-

14 представители на нестопански сектор или 45% от всички.

Правомощията на ОС на МИГ са следните: Изменя и допълва Устава на МИГ;
Приема Стратегията за местно развитие; Гласува обновяване на Стратегията за местно
развитие; Избира и освобождава членовете на Управителния съвет; Приема и изключва
членове; Избира и освобождава Контролния съвет; Ежегодно приема Програма за
дейността и бюджет за дейността на Сдружението; Ежегодно приема отчета за
изпълнението на програмата за дейността и бюджета на Сдружението; Взема решение
за откриване и закриване на клонове; Взема решение за участие в други организации;
Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; Взема решение
относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; Отменя
решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението;
Членове на колективния върховен орган са представители на големите населени места
на територията на „МИГ общини Елена и Златарица“. В състава на ОС има двама
представители на уязвимите групи изведени на територията на МИГ.
Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ. Той има 9 членове
(1 председател и 8 членове), които ако са физически лица, имат постоянен адрес и/или
работят на територията на МИГ, а когато са юридически лица имат седалище и адрес на
управление на територията МИГ. Мандата на УС е пет години. До избирането на нов
УС, членовете на стария изпълняват своите функции. В УС на „МИГ общини Елена и
Златарица“ представителството по сектори е следното:
-

2 представители на публичен сектор или 22% от всички;

-

4 представители на стопански сектор или 45% от всички;

-

3 представители на нестопански сектор или 33% от всички;

В деветчленния УС община Елена има 5 представители, а община Златарица 4
представители.
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Председател на УС на „МИГ общини Елена и Златарица“ е инженер Дилян Стефанов
Млъзев – кмет и представител на Община Елена.
УС осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; Осигурява прилагането
на Стратегията за местно развитие на община Елена и община Златарица; Управлява
Сдружението като Публично-частно партньорство и следи за реализацията на
приносите, с които са се ангажирали отделните членове; Разпорежда се с имуществото
на Сдружението при спазване изискванията на устава; Внася в общото събрание проект
за годишни Програма за дейността и Бюджет; Осигурява изпълнението на одобрените
Програма и Бюджет; Внася в общото събрание отчет за изпълнението на Програмата за
дейността и Бюджета на Сдружението; Приема вътрешни правила за извършването на
дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и в изпълнение
Стратегията за местно развитие и по договорите с МЗХГ и Разплащателната агенция, и
носи отговорност за това; Приема правила за отчетност и контрол, включително по
одобрените проекти по Стратегията за местно развитие; Отговаря за спазването на
изисквания, свързани с кандидатстване по мерки за финансиране. С мнозинство 2/3
избира

и

освобождава

Изпълнителния

директор;

Определя

длъжностната

характеристика и заплатата на Изпълнителния директор; Одобрява проекто-договора с
Изпълнителния директор и възлага на Председателя на Управителния съвет да го
подпише; Приема организационна структура, длъжностни характеристики и правила за
работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи; Взема решение за
публикуване на покани за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие;
Одобрява указания за кандидатстване с проекти по Стратегията за местно развитие;
Избира външни експерти с необходимата квалификация и опит като допълнителни
членове на Комисията по избор на проекти с цел осигуряване на обективност,
публичност и прозрачност; Отговаря за информирането на местната общност за
дейността на Сдружението и за гарантиране на неговата прозрачност и справедливия
достъп до ползите от дейността му на всеки правоимащ; Избира представители на
Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони; Взема решение
за създаване на консултативни органи; Може да избере от своя състав до двама
заместник председатели на Управителния съвет; Взема решение по всички въпроси,
които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
Председателят на УС ръководи оперативно текущата дейност на МИГ; представлява
МИГ пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други
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физически и юридически лица в страната и чужбина; подготвя и предлага проекти за
решения на УС; свиква и ръководи заседанията на УС; отчита се за дейността си пред
УС; след одобрение на щатното разписание от УС назначава, освобождава и упражнява
дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор/мениджъра за
извършване на оперативната дейност на МИГ; подписва договори за финансиране на
проекти от страна на МИГ с бенефициенти по стратегия за ВОМР.
Контролният съвет е съставен от 3 члена. От тях един е представител на община
Елена а двама на община Златарица. Между отделните сектори в тричленния КС двама
са представители на нестопански сектор и един на стопански сектор. КС проверява и
контролира

финансовото

състояние,

правилното

стопанисване

и

използване

имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия; Има
достъп до всички документи на Сдружението и бенефициентите от дейността му; Може
да прави проверки и да иска обяснения от членове на УС, служители и експерти на
Сдружението; Контролира процеса на избор на проекти и тяхното изпълнение и
отчитане; Член на Контролния съвет присъства на заседанията на Управителния съвет и
комисията за избор на проекти без право на глас; Може да изисква документи и
обяснения и да прави проверки на място във връзка с изпълнението на проекти;
Контролира процедурите по възлагане на договори сключени при условията на ЗОП,
както и тяхното изпълнение; Докладва на Общото събрание за дейността си и
резултатите от нея; Дава становище по програмата за дейността, проекта за бюджет и
отчетите за тях; Дава становище по предложенията за вътрешни правила и процедури и
предложенията за промени в тях; Получава и проверява декларациите за свързаност и
конфликт на интереси.
Прилагането на стратегия за ВОМР се извършва и посредством работата на Комисия за
избор и оценка на проекти. Тя се сформира за всеки отделен случай при публикуване на
обява от МИГ за набиране на проекти за изпълнение на мерките по стратегия за ВОМР.
Съставът на комисията се формира от членовете на УС и външни експерти, съобразно
нормативните изисквания за прилагане на ПРСР и за предотвратяване конфликт на
интереси. Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на
одобрената стратегия за ВОМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното
прилагане и вътрешните актове на МИГ и правилата за нейната работа.
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Изпълнителният директор: отговаря за прилагането на стратегия за ВОМР и
осигурява изпълнението на решенията на УС; изготвя и предлага за приемане от УС
перспективна и годишна програма за работа на МИГ и годишен проекто-бюджет;
организира набирането на средства за дейността на МИГ; сключва трудови и
граждански договори и ръководи административния персонал на МИГ; решава
въпроси, които в съответствие с Устава на МИГ му бъдат възложени от УС; . изготвя
годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за ВОМР, както и други
доклади и справки за изпълнение на стратегия за ВОМР, изисквани от Управляващия
орган на ПРСР; представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на всяка
следваща календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на стратегия за
ВОМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми,
възникнали при изпълнението на стратегията; получава възнаграждение за дейността
си, чийто размер е гласуван и приет от УС.
Правомощията на изпълнителния директор се определят в устава на МИГ и в трудовия
му договор. Изпълнителният директор се избира и назначава от УС и може и да не е
член на МИГ.
Квалифицираният персонал е ключов елемент за успеха на реализацията на стратегия
за ВОМР.
Експертът по прилагане на стратегия за ВОМР: оказва методическа помощ при
прилагането на стратегия за ВОМР и консултира потенциалните бенефициенти по
стратегия за ВОМР. Подготвя и организира задачите на МИГ по предоставянето на
информация на потенциалните и одобрените получатели на подпомагане по стратегия
за ВОМР.
Технически сътрудник: Координира работата си с Изпълнителния директор и
експерта по прилагане на Стратегията на МИГ-а ; Оказва съдействие по всички
оперативни въпроси в рамките на своите компетенции; Техническо администриране
изпълнението на сключени от МИГ-а договори с бенефициенти; Участие като
технически сътрудник в проекти на „МИГ общини Елена и Златарица”; Участва и
подпомага организирането на работни срещи, мисии, командировки, обучения,
заседания; Подготвя обявите за стартиране на мерките от СМР; Съставя протоколи при
оценка на проекти; Водене на кореспонденция, писма до бенефициентите;
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Счетоводителят отговаря за ефективното управление на финансовите средства и
средствата за прилагане на стратегия за ВОМР, в съответствие с българските
счетоводни стандарти, изискванията за отчетност и управление на средства на
организации, регистрирани в обществено полезна дейност и изискванията на РА и
МЗХГ. За да заеме тази длъжност, счетоводителят трябва да отговаря на изискванията
на чл. 18 от Закона за счетоводството.
Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен орган или на
контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния
управителен орган или на контролния орган на МИГ.

VI. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА
ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ
Прегледа на установената структура и модел на управление на МИГ, показва че е
налице, съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за
прилагане на под-мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено
от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., (в сила от
18.12.2015 г., издадена от Министъра на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.100 от 18
Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25
Август 2017г.).
Поставените в Раздел II. “Изисквания към местните инициативни групи“ на Наредбата
изисквания са спазвани в периода на извършване на наблюдението и оценката.
Проведени заседания на Общото събрание на МИГ
През оценявания период Общото събрание на МИГ е провело общо седем заседания.
По едно през 2016 и 2017 г., две през 2018 г и три през 2019 г. Заседанията през първите
години от изпълнението на стратегията разглеждат въпроси свързани с извършване на
промени в Устава на Сдружението (2016) с оглед неговото адаптиране към промените в
средата за функциониране на организацията и осигуряването на съответствие с
изискванията на приложимото законодателство. Заседанията на Общото събрание през
2017 и 2018 г. разглеждат и приемат отчетите за дейността на МИГ през съответните
години. Активността на върховния колективен орган се увеличава с увеличаването на
обема на работата в Сдружението през следващите 2018 и 2019 г. Наред с приемането
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на годишните отчети на сдружението, на нарочни заседания се разглеждат и приемат
решения свързани с прием на нови членове на Общото събрание, Управителния и
Контролния съвет, както и се извършват промени в СВОМР на МИГ.
Заседанията на ОС протичат при спазване на изискванията на Устава на сдружението и
ЗЮЛНЦ. Всички решения на ОС на сдружението са протоколирани и публично
достъпни за местната общност и всички заинтересовани страни
Проведени заседания на Управителния съвет на МИГ
Колективният орган за управление на МИГ (УС) показва много висока активност в
своята работа през периода обект на наблюдение и оценка. До 30 септември 2019 г. са
проведени общо четиридесет и пет заседания на УС, като 64% от тях (29 заседания) са
проведени през 2018 и 2019 г.
Увеличеният интензитет на провежданите заседания е пряко следствие от фактически
започналият процес на подготовка за прием, прием и оценка на проектни предложения
в рамките на мерките по Стратегията на МИГ.
На едно от първите си заседания (още през 2016 г.) УС, приема редица устройствени и
важни за дейността си правилници и вътрешна уредба на своята дейност, целящи да
осигурят ясни правила за изпълнение на Стратегията, включително правилата за оценка
и класиране на проекти, правилата за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти,
както и правилата за избягване на конфликта на интереси. Тези вътрешни документи на
МИГ са:


Вътрешни правила за прилагане на стратегия за ВОМР;



Вътрешни правила за оценка и класиране на проекти;



Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти;



Вътрешни правила за мониторинга и оценка на цялостното изпълнение и ефект
от прилаганата стратегия;



Вътрешни правила за избягването на конфликти на интереси

Всички документи са публични и могат да бъдат намерени на сайта на МИГ
http://vomr.elena.bg/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1
%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%b3/#rules , секция Документи на МИГ.
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В същността си работата на УС е свързана с разглеждането и одобряването на отчети за
дейността на сдружението в т.ч. годишните доклади за дейността на Сдружение „МИГ
общини Елена и Златарица” по мярка 19.4

на Наредба 1/2016

и докладите за

изпълнението на СВОМР по мярка 19.2. на Наредба 22 за 2017 г. Управителният съвет е
приемал Годишните финансови отчети за дейността на Сдружение „МИГ общини
Елена и Златарица” - счетоводен баланс; ОПР; отчет за собствения капитал; отчет за
паричните потоци. Част от дейността на УС е била свързана и с предприемането на
действия във връзка с осигуряването на административен персонал, като част от екипа
за изпълнение на Стратегията. В тази си дейност УС е срещнал сериозни
предизвикателства с оглед на регистрираното голямо текучество на кадри за всички
позиции в екипа за изпълнение. УС е решавал и важни въпроси, свързани с текущото
финансиране на дейността на МИГ, под формата на заемообразни средства и други
допустими форми за финансиране на оперативните дейности на местната група.
На свои заседания УС на МИГ е разглеждал въпроси свързани с промени в Стратегията
за ВОМР, съобразно както променената регулаторна среда, така и промените на местно
ниво, свързани с условията за прилагане на мерките от СВОМР.
УС на МИГ текущо е приемал и/или променял ИГРП за отваряне на прием по мерките.
Дейността на УС през 2018 и 2019 г. е с фокус осъществяване на прием на проектни
предложения, като за целта текущо на свои заседания УС е одобрявал насоките за
кандидатстване, обявите за прием на проектни предложения, одобрявал е условията и
образци на документи за кандидатстване по различните мерки и под-мерки на Местната
Стратегия. В тази си дейност УС е положил много усилия и ресурси за да осигури
ритмичност на планираните приеми на проектни предложения и осигуряването на
процеса на тяхната навременна оценка.
На свое заседание през 2018 г. (25.09.2018 г) УС е избрани заместник-председатели на
МИГ, които да разполагат със същия обем представителна власт, както на
председателя.
През месец ноември същата година (30.11.2018 г) УС е приел нови „Вътрешни правила
за оценка на проектни предложения”, които да съответстват в по-голяма степен на
изискванията и да улесняват процеса за оценка и подбор на проектни предложения.
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През 2019 г. съществена част от работата на УС на МИГ е била свързана с
обезпечаването на нормален процес на набиране и оценка на проектни предложения,
защото голяма част от приемите по мерките от СВОМР е реализиран именно през 2019
г.
Изпълнителен екип на МИГ
Сериозно предизвикателство за работата на МИГ през наблюдавания период се оказва
осигуряването на персонал, който да отговори на изискванията (най-вече опита)
поставени в Наредба №22. Територията е с ограничен потенциал от човешки ресурси и
намирането на служители, които да отговарят на изискванията за наличие на опит по
метода LEADER, постави под значителен риск, изпълнението на Стратегията. През
оценяваният период дейността на екипа е ръководена от четири изпълнителни
директора, като никой от тях не е имал постоянно местоживеене на територията на
МИГ. Това е създало сериозни затруднения пред УС, свързани с обезпечаването на
служители, които да покриват минималните изисквания за допустимост за позициите в
МИГ. Не по-малък е бил проблемът и с останалите служители в МИГ – експерт по
прилагане на СВОМР, Технически сътрудник и счетоводител. Промените на екипа за
съпътствали постоянно работата на МИГ, като в определени периоди съществено са
застрашавали, нормалната дейност и въобще функционирането на МИГ. С
назначаването на настоящия изпълнителен директор, може да се приеме, че кризата в
голяма степен е разрешена и не би следвало да се очакват затруднения от такъв
характер в близък план. В дългосрочна перспектива, това обаче ще продължи да бъде
проблем, чието решаване може да се окаже невъзможно за местната общност, ако не
бъдат променени част от изискванията за заемане на тези длъжности.

VII. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И
ОЦЕНКА НА МИГ
Уредбата на мониторинга, както и уредбата на оценката са необходими не само като
официално изискване за обосновка на разходите, а и като инструмент, който предоставя
полезна информация за управлението на местното партньорство. Този инструмент дава
възможност да се прецени кое е ефективно и кое не е, за да се адаптира стратегията към
променящите се условия. Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури
надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на
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стратегия за ВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски
решения.
Система за мониторинг (наблюдение)
Чрез наблюдението МИГ събира информация за договорените средства, финансираните
проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Системата за
наблюдение има за цел да набави и структурира всестранна информация за хода на
изпълнението на стратегия за ВОМР. Информацията се агрегира/събира от:


Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ, както и
на спомагателните органи на МИГ;



Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ;



Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения;



Зададените въпроси от бенефициенти по телефон и е-поща;



Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения;



Подадените по отделните покани проектопредложения;



Осъщественото наблюдение по реализацията одобрените и финансирани
проекти;



Осъществени посещения на място;



Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане
до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;



Изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след
приключване на работата на Комисията за избор на проекти;



Заверени копия на сключените договори;



Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на
МИГ, както и социално-икономическите характеристики на територията
(източник на данни ще бъде НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към
МЗХ);



Информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”, обхващаща
ключови статистически данни.

Работата по набирането на данни се организира като непрекъснат процес по време на
реализацията на стратегия за ВОМР.

Документът е изготвен в рамките на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по споразумение № РД 50-140/21.10.2016
г., под-мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

За целите на мониторинга МИГ изготвя и поддържа актуална компютризирана база
данни, в която са отразени базови индикатори като: брой и стойност на подадените
заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените
договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на
одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти.
Набирането на данни се извършва от служителите на МИГ. Пряко ангажирани в
актуализирането на базите данни са отделните експерти по прилагане дейностите на
стратегия за ВОМР. Бенефициентите по Стратегията предоставят данни за наблюдение
при попълване на заявленията за подпомагане. Отговорен за набирането на данни е
изпълнителният директор на МИГ.
Система за оценка
Оценката на реализацията на стратегия за ВОМР от страна на МИГ се базира на
контрола върху изпълнението на проектите и сключените договори по стратегия за
ВОМР.
Система за оценка съдържа информация за прогреса и изпълнението на проекти,
финансирани в рамките на стратегия за ВОМР. Тя включва параметрите: дата на
изпращането на уведомителното писмо до бенефициента за провеждане на проверка на
място, заповед за назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката,
констативен протокол за проведената проверка. Самите проверки могат да бъдат от три
типа:
- фокусна проверка;
- многостранна проверка;
- проверка по сигнал.
Планира се да бъде проверен на място всеки подкрепен от стратегия за ВОМР проект,
поне веднъж за периода на реализацията му. Проверката се извършва от двама
служители на МИГ. За всяка извършена проверка се съставя протокол.
Данните от оценката на прилагането на стратегия за ВОМР и изпълнението на
проектите в рамките на стратегия за ВОМР са част от годишните доклади за напредъка.
Система за самооценка
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Специално внимание МИГ отделя и на своята самооценка. МИГ извършва оценка на
работата си по изпълнението на стратегия за ВОМР съгласно напредъка в прилагането
на стратегия за ВОМР чрез базовите индикатори, както и чрез бюджетните индикатори,
индикаторите за продукт/дейност и индикаторите за резултати на стратегия за ВОМР.
Оценката се базира на набраната информация чрез системата за наблюдение.
Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при
реализация на стратегия за ВОМР се извършва от екипа на МИГ (вкл. членове на УС),
като се привличат активни негови членове за участие. За извършването на оценката е
отговорен изпълнителният директор на МИГ.
През оценявания период, самооценка не е извършвана в пълен обем, доколкото
дейностите обект на самооценка през този период все още не са извършени или са
извършвани частично. Извършваната самооценка от страна на органите и екипа на
МИГ се свежда до набиране и анализиране на информация за извършените дейности от
страна на екипа и УС, необходима за изготвянето на годишните отчети за напредъка по
изпълнението на СВОМР. С оглед на увеличената динамика и активизиране на
изпълнението на мерките от Стратегията, екипа на МИГ планира да извършва по
задълбочени и целенасочени оценки, включително и по отделни теми от прилагането на
Стратегията.
През 2020 година се планира да бъде изготвен времеви график за извършването на
самооценката, който ще бъде съобразен с графика на дейностите по изпълнение на
стратегия за ВОМР и с подготовката на ежегодните доклади за напредъка. Процес на
самооценка ще бъде иницииран един път годишно и резултатите от него ще станат част
от годишния доклад за напредъка.
Към процеса на самооценка МИГ ще привлече членовете на МИГ, като се ръководи от
принципа за широко участие на заинтересованите страни в него. За целите на
самооценката ще бъде използван гъвкав микс от инструменти: анализ на данни,
интервю, проучване, мозъчна атака, фокус групи, добри практики, опит на други МИГ.
Процесът на самооценка на МИГ е планирано да премине през следните етапи:
1. МИГ идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията на
стратегия за ВОМР, взема решение за започване на процеса на самооценка и избира
методите за оценяване.
Документът е изготвен в рамките на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по споразумение № РД 50-140/21.10.2016
г., под-мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

2. МИГ изготвя въпросите за оценка и предварителен план за тяхното разрешаване.
3. Набират се данните, необходими за самооценката.
4. Данните се анализират, изготвят се заключения и отговорите на по-рано
формулираните въпроси за оценка.
5. Стратегия за ВОМР и дейността на МИГ се променят/пренасочват съобразно
резултатите от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се извършват
задължителните за това административни процедури.
За подобряване на работата по стратегия за ВОМР и споделяне на опита, след
приключване на процеса по самооценка изпълнителният директор на МИГ изготвя
описание на процеса и резултатите от проведената самооценка. Резултатите от
самооценката се включват в годишните доклади за отчитане изпълнението на стратегия
за ВОМР.
Системата за мониторинг и оценка на МИГ, включва и оценка на рисковете. Допуска
се, че при реализирането на мониторинга и оценката е възможно да възникнат пречки
пред наблюдението, оценяването и събирането на данни. За целта е необходимо да бъде
извършена оценка на рисковете - те следва да бъдат предварително прогнозирани и да
бъдат набелязани стъпки за предотвратяването им.
Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката са неспазване
на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на
бенефициентите, поради недостатъчна информираност; опорочаване на проверките на
място поради неясно разписани или не спазени процедурни изисквания; липса на
обективност при извършване на самооценката.
За да бъде предотвратена появата на тези пречки, е необходимо внимателно и трезво да
бъдат планирани сроковете за актуализирането и поддържането на информационните
бази данни, ясно и адекватно да бъдат разписани работещи процедури, да бъдат
спазвани заложените срокове, да бъдат предприемани мерки за повишаване
информираността на бенефициентите; да бъдат привличани активни членове на МИГ за
участие в процесите на мониторинг, оценка и самооценка, при спазване на изискването
за недопускане на конфликт на интереси.
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При спазване на процедурите, внимателно планиране, разпределение на задачите и
придържане към планираните срокове сериозни пречки пред наблюдението и
набирането на данни не би следвало да възникват.
Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието между изпълнителния
екип на МИГ и останалите негови органи ще е предпоставка за своевременно
планиране и спазване на сроковете в графиците и плановете.
Отговорността на работещите в МИГ ще е гаранция за спазване на изискванията на УО
на ПРСР и сроковете по договора.
Прозрачността и отвореността към бенефициентите, както и работата по оказване на
подкрепа при тяхното кандидатстване и впоследствие - при изпълнението на
финансираните проекти ще е гаранция за получаване на необходимата информация за
попълване на информационната база данни на МИГ.
Изводи
Описаният в СВОМР механизъм за мониторинг и оценка, който е в процес на
прилагане в МИГ общини Елена и Златарица осигурява институционална основа за
успешното прилагане на подхода LEADER/ВОМР на местно равнище. Процесът на
мониторинг и оценка ще се прилага и се прилага в съответствие с разпоредбите,
въведени от Регламента за ЕЗФРСР, и по-специално мярка 19 и Наредба №22.
В тази предварително установена рамка МИГ е създал свои собствени правила и
процедури за да осъществява своите операции и да задоволява потребностите на
територията. МИГ в процеса на работа (изпълнение на СВОМР) е адаптирал своите
собствени правила и процедури за да отговори на предизвикателствата по прилагането
от една страна и потребностите на територията от друга страна.
За повишаване на капацитета на своите органи за управление и успешното изпълнение
на СВОМР, МИГ е организирал обучения и срещи за членовете на КВО, Управителния
и контролния съвет. Освен изграденият капацитет, в резултат на тези обучения се
регистрира и повишена мотивация за работа в органите на МИГ и чувство за
принадлежност към сдружението и проблемите на територията като цяло.
Прегледа и оценката на съществуващата уредбата за управлението и мониторинга на
изпълнението на стратегия за ВОМР, оценяването на прогреса в изпълнението на
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стратегия за ВОМР и самооценката показват, че при нейното спазване ще бъде
възможно навременно прогнозиране и намиране на решение при евентуално
възникване на бъдещи пречки, така че да бъде осигурено безпрепятствено постигане на
целите на стратегия за ВОМР.
Оценката на механизма за изпълнение на LEADER на МИГ общини Елена и Златарица,
показва, че той позволява да се установят пропуските и предизвикателствата, свързани
с правилата и процедурите с оглед на успешното прилагане на метода LEADER.

VIII. ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА СВОМР
Изпълнението на СВОМР на МИГ общини Елена и Златарица е в резултат на
подписано Споразумение за изпълнение на СВОМР-№ РД 50-140/21.10.2016г.
В периода на мониторинг и оценка за подписани три Допълнителни споразумения към
Споразумението за изпълнение:
1. На 30.11.2016 г. поради

допусната техническа грешка в наименованието и

Булстат на Сдружението „МИГ Елена и Златарица“ е подписано Допълнително
споразумение РД 50-140/30.11.16г.;
2. На 04.09.2018 г. е извършена промяна, отнасяща се до изменения, свързани с
прилагането на наредби по мерките от ПРСР в настоящия програмен период, за
което е подписано Допълнително споразумение РД 50-140/04.09.18г.;
3. На 15.07.2019 г., е подписано Допълнително споразумение РД 50-140/15.07.19г.,
за отразяване на настъпили промени в политиката на национално ниво за
намаляване на интензитета на дейностите свързани с туризъм
4. На 04.10.2019 г. (извън периода за оценка) е подписано Допълнително
споразумение РД 50-140/04.10.2019 г. за извършване на промяна в допустими
бенефициенти по мярка от Стратегията.
На практика промените в Стратегията, извършени с подписаните споразумения се
отнасят до технически въпроси, предизвикани от технически грешки или промяна в
регулации на национално ниво. Съществени промени в местната политика за развитие
по искане на МИГ не са извършвани. Същевременно изменението извършено

с

Допълнително споразумение РД 50-140/15.07.19г.,което се отнася до намаляване на
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интензитета на БФП за туристически дейности, съществено променя условията за
реализиране на Стратегията и постигане на нейните цели. Доколкото, туризмът е
изведен като приоритетен сектор за развитието на територията през настоящият
програмен период, драстичната промяна в интензитета за дейности, насочени към
развитието на туризъм, сериозно застрашават постигането на поставените цели и
индикатори.
Управителният съвет е изразил писмено своята загриженост и несъгласие за такава
промяна, която е наложена без обсъждане и без възможност за несъгласие, но тя е
наложена от Управляващия орган. Такава промяна поставя пред риск, успешното
изпълнение на СВОМР на МИГ общини Елена и Златарица.
За Реализация на Стратегията на МИГ и обезпечаване процеса на набиране на
качествени проектни предложения, през 2017 г., МИГ е разработила Процедура за
прием на проекти, съобразена с минималните изисквания, която е приета от УС на
Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ на 30.01.2017 г. Процедурата включва
подробно описание на дейности за прилагане на недискриминационна и прозрачна
процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР „МИГ общини Елена и
Златарица“, съответстваща на условията и изискванията на Наредба № 22/Глава 4,
Раздел 1-Процедура за подбор на

проектни предложения към стратегията/, от 14

декември 2015 г. за прилагане на под-мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за водено от общностите местно развитие. Процедурата е съгласувана с
МЗХГ. В последствие са утвърдени и минимални изисквания за прием на проектни
предложения от МЗХГ и УС на МИГ е приел решение да се придържа към тях и спазва
минималните изисквания.
Във връзка с бъдещото обявяване и прилагането на процедури за избор на проектни
предложения е възложено на външен експерт да се изработят Насоките-образци
/указания и образци на документи/ за обяви за набиране на проектни предложения по
прилагане на стратегията“ - по следните мерки:


Под-мярка 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства";



Под-мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства";



Под-мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“;
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Под--мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Условията за кандидатстване по тези мерки са изработени в съответствие с
изискванията на приложимите към онзи момент Наредби за прилагане на съответните
мерки/под-мерки. С промяната на нормативните изисквания и отмяната на Наредбите
за прилагане, е извършена актуализация на пакетите от документи с оглед на
променените изисквания.
За останалите мерки/под-мерки Насоки са разработени през втората половина на 2018
година, отново чрез възлагане.
Разработените пакети са за следните под-мерки:


Под-мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“;



Под-мярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по
тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“;



Под-мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура”;



Под-мярка

7.6.

„Проучвания

и

инвестиции,

свързани

с

поддържане,

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата».
Втората половина на 2018 година и 2019 г. е периодът в който са извършени същински
дейности по изпълнението на мерките от СВОМР. На практика през този период са
одобрени насоките за кандидатстване по всички мерки от СВОМР, проведено е
обществено обсъждане на Условията за кандидатстване, извършвана е актуализация на
ИГРП за 2018 г., приета е ИГРП за 2019 г.
През този период са обявени 11 приема по шест мерки/под-мерки от СВОМР на МИГ
общини Елена и Златарица. Не са обявявани приеми само по две от мерките, включени
в Стратегията – под-мярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична
подпрограма за развитие на малки стопанства" и под-мярка 7.5. „Инвестиции за
публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.
Информация за обявените приеми и броят на подадените и одобрени проектни
предложения е показана на следващата таблица.
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Таблица. Приеми по мерките от СВОМР на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“

Мярка/под-мярка

Процедура

Брой

Брой

входирани одобрени

Под-мярка 7.2 „Инвестиции BG06RDNP001-19.080;
в

създаването, дата

подобряването

на

проекти

от МИГ

0

0

1

1

0

0

0

0

4

2

обявяване:

или 01.10.2018 г. и краен срок

разширяването на всички за

кандидатстване:

видове малка по мащаби 03.12.2018
инфраструктура”

BG06RDNP001-19.238;
дата

на

обявяване:

26.02.2019 г. и краен срок
за

кандидатстване:

13.05.2019 г.
Под-мярка 7.6 „Проучвания BG06RDNP001-19.081;
и инвестиции, свързани с дата

обявяване:

01.10.2018 г. и краен срок

поддържане,
възстановяване

на

и за

кандидатстване:

подобряване на културното 28.01.2019 г.
и природното наследство на
селата“

BG06RDNP001-19.081;
дата

на

обявяване:

27.03.2019 г. и краен срок
за

кандидатстване:

19.06.2019 г
Под-мярка

4.1. BG06RDNP001-19.170;

"Инвестиции в земеделски дата
стопанства"

на

обявяване:

одобрени;

17.12.2018 г. и краен срок
за

2 резервни

кандидатстване:

26.02.2019 г
Под-мярка

4.2. BG06RDNP001-19.171;

2

2

Документът е изготвен в рамките на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по споразумение № РД 50-140/21.10.2016
г., под-мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

в дата

„Инвестиции

на

обявяване:

на 17.12.2018 г. и краен срок

преработка/маркетинг

селскостопански продукти”

за

кандидатстване:

25.03.2019 г
BG06RDNP001-19.171;
дата

на

1

1

2

2

4

предстои

1

отхвърлено

0

0

обявяване:

25.09.2019 г. и краен срок
за

кандидатстване:

28.10.2019 г.
Под-мярка

6.4.1. BG06RDNP001-19.213;

"Инвестиции в подкрепа на дата
неземеделски дейности"

на

обявяване:

15.01.2019 г. и краен срок
за

кандидатстване:

22.04.2019 г.
BG06RDNP001-19.213;
дата

на

обявяване:

25.09.2019 г. и краен срок
за

кандидатстване:

11.11.2019 г.
Под-мярка

6.4.2 BG06RDNP001-19.256;

„Инвестиции в подкрепа на дата

на

обявяване:

неземеделски дейности по 27.03.2019 г. и краен срок
тематичната
за

развитие

стопанства“

подпрограма за
на

кандидатстване:

малки 03.06.2019 г.
BG06RDNP001-19.256;
дата

на

обявяване:

25.09.2019 г. и краен срок
за
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В резултат на извършените приеми са подадени общо петнадесет проектни
предложения, като най-голям брой (6) са предложенията по Под-мярка 6.4.1.
"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" и Под-мярка 4.1. "Инвестиции в
земеделски стопанства" – четири предложения. Общо одобрените от УС на МИГ
предложения са десет, от които две са в резервен списък. (Набраните проекти по
процедура BG06RDNP001-19.213; дата на обявяване: 25.09.2019 г. и краен срок за
кандидатстване: 11.11.2019 г. са разглеждани извън срока на оценката).Общата заявена
стойност на набраните проектни предложения е 2 313353,24 лева, като заявената
субсидия е 1 501650,64 лева. Общата одобрена субсидия от МИГ е 546423,70 лева,
което е 28% от общият бюджет за проекти по Стратегията.
Към датата на извършване на оценката все още няма одобрени доклади на
оценителните комисии по мерките с извършен прием, респективно няма подписани
договори за безвъзмездна финансова помощ от страна на УО/ДФЗ. По тази причина,
изпълнението на общите индикатори за мониторинг и оценка и индикаторите по
отделните мерки от СВОМР е с нулеви стойности (виж Приложение 1. Изпълнение на
индикаторите за мониторинг и оценка към 30.09.2019 г.).
Общата оценка на напредъка по изпълнението на СВОМР, показва, че е налице
забавяне на изпълнението на Стратегията с около една година. Забавянето е както по
отношение на извършените приеми, така и по отношение на одобрението на
оценителните доклади и сключването на АДБФП. Забавеното разглеждане на
оценителните доклади, поставя под риск навременното сключване на договорите за
изпълнение на одобрените от МИГ проекти. Тези одобрени проекти са на частни
бенефициенти и са свързани с изпълнението на бизнес планове, които са подготвени за
определена икономическа среда и отлагането на тяхното изпълнение в друг период
може да направи тяхното изпълнение, невъзможно или ненужно. В този смисъл
забавянето на процеса на одобрение на проектите, носи риск както за самите проекти,
така и за Стратегията на МИГ като цяло.
На практика на етапа на който се намира изпълнението на мерките от СВОМР не може
да се търси въздействие и принос на инвестициите за развитието на територията в
обхвата на МИГ, доколкото такива инвестиции не са се случили. Въздействието може
да има само косвен характер и той се състои в това, че е провокирана инвестиционната
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активност на местните стопански субекти да разработват и предлагат свои проекти,
които биха имали въздействие за местното развитие, след като бъдат реализирани.
Към момента на извършване на оценката се констатира и сравнително слаба активност
на публичните бенефициенти по мерките от Стратегията. Тази активност е резултат от
липсата на проектна готовност (работни проекти), която лимитира възможността им за
кандидатстване. По информация от представители на местната власт, това състояние
ще бъде променено в следващите приеми по съответните мерки. Доколкото бюджета за
публични бенефициенти по СВОМР е около една трета (34%) от общият бюджет, то
може да се приеме, че няма сериозен риск за цялата Стратегия. Все пак е
препоръчително екипът на МИГ да има по тясна координация с тези бенефициенти за
да може да отвори мерки, когато е налице готовност да бъдат подадени проекти. Това
би повишило ефективността на действията на екипа, доколкото усилията им може да
бъдат насочени към приеми по други мерки или за изпълнение на други дейности.

IX. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ
ДЕЙНОСТИТЕ ОТ МИГ ОБЩИНИ ЕЛЕНА И
ЗЛАТАРИЦА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ТЕРИТОРИЯТА
Тази част от оценката има за цел да оцени на способността на МИГ да извършва
действия за популяризиране с цел повишаване на осведомеността и готовността на
местните хора за сътрудничеството и изграждането на мрежи.
Популяризирането на територията на МИГ включва различни по вид инициативи,
които:


са свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР

и са насочени към

овластяването на местните участници и към готовността им да се справят с
предизвикателствата посредством изпълнението на проекти, подкрепяни от
стратегията за LEADER/ВОМР;


не са пряко свързани със стратегията за ВОМР или с конкретен проект, а са
насочени към територията и населението като такива;



са насочени към повишаване на осведомеността относно местното природно и
културно наследство
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Дейности, свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР, насочени към
овластяването на местните участници и към готовността им да се справят с
предизвикателствата посредством изпълнението на проекти, подкрепяни от
стратегията за LEADER/ВОМР
През периода на оценка, екипът на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” е
организирал обучения и поредица от информационни срещи в различни населени места
на територията на двете общини в обхвата на МИГ. В тях са взели участие местни
лидери, земеделски производители, представители на микро-предприятия в сферата на
производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също
така и представители на кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и
неправителствените организации, на общинските и социални институции. На тези
срещи и обучения Целта на срещите, освен информиране на местните заинтересовани
страни и потенциалните кандидати по Стратегията за ВОМР за възможностите за
финансиране по ПРСР 2014-2020 е изграждан капацитет, който да подкрепи
представителите на местната общност да се справят с предизвикателствата при
подготовката и изпълнението на проекти. Фокуса на тези обучения е бил върху
допустимост на кандидатите, дейностите и разходите, новите моменти и измененията в
нормативната база, свързани с подготовка, кандидатстване и оценка на проектни
предложения.
Част от организираните от МИГ информационни срещи са предназначени за уязвими
групи /роми, инвалиди, трайно безработни лица и възрастни хора над 65 г., като целта е
да бъдат изведени от маргинализираното им положение, посредством въвличането им в
дейности за местно развитие
Обученията организирани през 2017 г. са насочени предимно за земеделски
производители и за представители на читалища на територията на „МИГ общини Елена
и Златарица”. В двете обучения са обучени общо 42 лица, които са придобили знания и
умения по темите от обученията.
Обученията, организирани от екипа на сдружението през 2018, отново са насочени към
изграждане на капацитет с оглед на предизвикателствата свързани с отварянето на
приеми по мерките от СВОМР на „МИГ общини Елена и Златарица”. Обучението на
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местни лидери е на тема „Изготвяне,

кандидатстване, изпълнение и отчитане на

проекти към Стратегията за ВОМР“. То е от изключително значение за потенциалните
кандидати, които имат потенциални намерения за подготовка на проекти по мерки 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства”, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти” и 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
. На него са разгледани и обсъдени въпроси като - допустими дейности, разходи,
инвестиции, разработване на бизнес-план, работата в ИСУН среда – основни елементи
на проектното предложение, документи, съпътстващи проектното предложение и
практическа работа с информационната система.
Екипът на МИГ е провел 6 броя информационни срещи на тема „Възможности за
кандидатстване с проектни предложения по вече отворени и предстоящи приеми от
СВОМР на потенциални кандидати и работа в ИСУН2020 среда”, на които са участвали
земеделски производители, представители на микро-предприятия в сферата на
производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също
така и представители на кметствата, на читалищата, на детските градини, училищата и
неправителствените организации, на общинските и социалните институции.
Дейности, насочени към овластяване на местните участници се провеждат и през 2019
г. Повишаването на тяхната информираност се постига с поредица от седем срещи (пет
в оценявания период и две през времето в което е извършвана оценката. Фокус на тези
срещи са отваряните приеми за набиране на проектни предложения с акцент на
приемите през 2019 година.
В организираните форми за изграждане на капацитет на територията на МИГ в периода
на мониторинг и оценка са взели участие повече от двеста лица, представители на
различни заинтересовани групи от двете общини – предимно, но не само от
общинските центрове Елена и Златарица, а и от съставните населени места на двете
общини.
За справяне с предизвикателствата свързани с подготовка и изпълнение на проекти,
екипът на МИГ, текущо е извършвал консултации на кандидат-бенефициенти. Тези
консултации са сравнително интензивни през 2019 (55 консултации) и 2018 година (37
консултации) предвид на отворените приеми в този период.
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Дейности, които не са пряко свързани със стратегията за ВОМР или с конкретен
проект, а са насочени към територията и населението като такива.
Дейностите в тази част имат за цел улесняване на обмена между заинтересованите
страни не само на местно ниво, но и на регионално - с други МИГ и на национално
ниво с други институции, мрежи, органи и други. Тези дейности са насочени към
цялата територия и населението като цяло.
Наблюдението на тази дейност в рамките на периода за оценка показва, че Местната
инициативна група при изпълнение на стратегията за ВОМР е осигурявала публичност
на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация

2014-2020

г.,

съгласно

приложение

№

2

от

Националната

комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. За тази цел, сдружение
„МИГ общини Елена и Златарица“, използва като инструмент сайта www.vomr.elena.bg
, както и група създадена във Фейсбук. Страницата се поддържа обновява регулярно.
Чрез сайта си Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ информира местната
общност за подписното споразумение № РД № 50-140/21.10.2016 г. на СНЦ „МИГ
общини Елена и Златарица“ и за изпълнението на СВОМР.
С цел публичност на сайта www.vomr.elena.bg са качени всички протоколи от заседания
на УС и ОС; обявата за набиране на персонал; ИГРП, Устава с последните промени в
него, Одобрената стратегия за ВОМР и нейната актуализация; списък на членовете на
колективен върховен орган и на членовете на колективния управителен орган; обяви и
информация за предстоящи събития и дейности, свързани с изпълнението на
Стратегията, материали за дейността на МИГ-а, друга нормативно изискуема
информация.
Актуална информация за дейността на сдружението се публикува непрекъснато и в
създадената през 2018 г. Фейсбук страница на МИГ.
За осигуряване на информация и популяризиране на дейността на МИГ на територията,
сдружението използва и други средства и медии. Най-често използваният канал за
осигуряване на публичност и информираност е вестник „Еленска трибуна” . Само в
периода октомври-декември 2018 г във вестник „Еленска трибуна” са публикувани 4
броя обяви за прием на проектни предложения: по под-мярка 7.2 „Инвестиции в
Документът е изготвен в рамките на СВОМР на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по споразумение № РД 50-140/21.10.2016
г., под-мярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“, под-мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” /бр.
19/02.10.2018 г; под-мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и под-мярка 4.2
„Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ /бр. 2324/18.12.2018 г/. . В брой 19/02.10.2018 г и в брой 20-21/06.11.2018 г на вестник
„Еленска трибуна” са публикувани 3 материала, свързани с дейността на МИГ /покани,
статии, съобщения/.
През 2019 г. са извършени нови 8 публикации във връзка с обявени приеми /8 приема/ 7 в. "Еленска трибуна" и 1 в. "Янтра днес". Други три публикации, свързани с
дейността на МИГ са извършени

в. "Еленска трибуна". Броят на извършените

публикации е значителен (почти всеки месец има извършвана публикация), което
предполага увеличена разпознаваемост на дейността и целите на сдружението в
регионален мащаб.
Популяризирането на своята дейност, извършва и посредством разработваните и
разпространявани печатни материали.
През оценявания период, сдружението е сключило договори за „Отпечатване на
брошури, материали за обучение и други печатни материали, изработване на рекламни
материали и други, свързани с популяризиране дейността на МИГ”. В рамките на тези
договори са изработени и разпространени на територията на сдружението, следните
артикули:


брошура, отчитаща дейността на МИГ;



дипляна, включваща информация за предстоящи покани за приеми по мерки от
СВОМР;



информационен бюлетин с актуални новини - две издания;



учебно помагало – подпомагащо потенциалните бенефициенти как да изготвят
своята документация за кандидатстване по мерките от СВОМР.

Също така се изработени банери и транспарант, стенни календари за 2018 и 2019 г. и
рекламни материали – тефтери, флашки, химикалки и памучни торбички с логото на
СНЦ „МИГ Общини Елена и Златарица” с цел популяризиране на Местната
инициативна група на територията.
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Освен за популяризиране на работата на сдружението, като добра практика може да се
посочи постоянния и директен контакт с колеги от други МИГ във връзка с решаването
на текущи проблеми в работа на сдружението по отношение на изготвянето на
процедури за подбор на проекти, годишни доклади и заявки за плащане, както и
регулярните срещи, организирани от страна на Управляващия орган, ДФЗ и Асоциация
„Българска национална ЛИДЕР мрежа” за дискутиране и решаване на текущи
проблеми.
През 2018 г представители на сдружението са участвали в две работни срещи за обмяна
на опит и споделяне на добри практики с МИГ от България:


В гр. Троян екипът на сдружение „МИГ общини Елена и Златарица” е провел
работна среща с екипа на „МИГ Троян, Априлци, Угърчин”, на която са
обсъдени възникнали въпроси по процедури за кандидатстване по под-мерки 7.2
и 7.6 и начини за тяхното отстраняване. Обсъдени са също така и начини за
мотивация на бенефициентите;



В гр. Костенец е проведена работна среща с екипа на „МИГ Костенец”, където
са обсъдени добри практики по подготовка на процедури за прием на проектни
предложения в ИСУН 2020 среда, прием и етапи на оценка на проектни
предложения, възникнали проблеми и начина им на разрешаване и други
въпроси, свързани с дейността на МИГ.

През 2019 г. дейностите в тази насока са по-интензивни и разнообразни, включвайки
освен срещи за обмяна на опит и участия в обучения на членове на екипа на МИГ,
свързани с изграждането на капацитет за по добро управление на дейностите в рамките
на СВОМР. Тези дейности включват:


участие във форум "МИГ като инструмент за местно устойчиво развитие" - в гр.
Лясковец;



участие в среща с МИГ по подхода ВОМР, организиран от УО на ПРСР в гр.
Велинград;



участие в Общото събрание на АБНЛМ в Старозагорски минерални бани;



обучение на тема "Провеждане на обучение за заетите с прилагане на подхода
ВОМР и представители на ОУ на ПРСР и ДФЗ-РА и МИГ - Наблюдение и
контрол на проектите по линия на подхода ВОМР и Закони и нормативна уредба
относими към подхода ВОМР" в гр. Дряново;
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обучение на ОИЦ и МИГ за работа в ИСУН2020 в гр. Габрово;



обучение на МИГ - обмен на добри практики в държави-членки на ЕС - Австрия,
Унгария и Словакия;



участие в териториалния празник на МИГ Троян-Априлци-Угърчин;



обмен на добри практики с МИГ Павликени-Полски Тръмбеш.

Прегледа на извършените дейности в тази област показва, че Сдружение „МИГ общини
Елена и

Златарица“

успешно

информира местната общност

за подписното

споразумение № РД № 50-140/21.10.2016 г. на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“
и за изпълнението на СВОМР. Присъствието на МИГ в местните медии е забележимо и
отчетливо. Информацията поддържана на сайта на МИГ е добре структурирана и
позволява бързо ориентиране и намиране на търсеното.
Като резултат е налице улеснен обмен между заинтересованите страни не само на
местно ниво, но и на регионално и на национално ниво.
Дейности, насочени към повишаване на осведомеността, относно местното
природно и културно наследство
Територията на Сдружение „МИГ общини Елена и Златарица“ притежава специфични
и уникални характеристики по отношение на местното културно наследство и на
местните продукти, които създават собствена идентичност и облик на територията.
Тази идентичност е в основата на развитие на туризма на територията, особено за
община Елена. Туризмът е секторът, който е със значителен потенциал за развитие.
Изградена е значителна по мащаб и качество база за настаняване, която не се
експлоатира

пълноценно.

Необходимо

е

разнообразяване

на

туристическото

предлагане, нови атракции, обогатяване на празничния и културен календар на
територията и други дейности, които да привлекат туристически интерес и поток.
Усилията на местните ръководства в тази насока са успешно подкрепяни от
сдружението, посредством различни дейности и мерки, насочени към популяризиране
на местното природно и културно наследство.
През 2017 г. Председателят на УС на МИГ, инж. Дилян Млъзев и техническият
асистент - Надежда Стоянова са участвали на международна конференция „Десет
години ЛИДЕР България”, проведена в х-л „РИУ-Правец” гр. Правец и са представили
местни храни и продукти от територията на сдружението. Там са представени местните
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деликатеси като еленски бут, натурални сокове, вина, саламурено сирене, кашкавал и
други млечни продукти от местната мандра, изсушени плодове и билки, сокове от
местни фирми и прочутия еленски мед. В предаване на АГРО-ТВ е излъчено интервю с
техническия сътрудник Надежда Стоянова за мерките, включени в Стратегията на
„МИГ Общини Елена и Златарица“.
През 2018 г е извършено проучване и анализ на тема „Принос на местните продукти и
услуги за маркетинга и пазарното позициониране на територията на СНЦ „МИГ
Общини Елена и Златарица“. Докладът от извършеното проучване и анализ е качен на
сайта на МИГ, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и да им бъде
полезен при разработването на проектни предложения.
Привличането на допълнителен интерес към територията, посредством целенасочени
мерки, както от местните общински ръководства и местния бизнес, така и посредством
подкрепа от СВОМР на МИГ, предполага идентифициране на профила на
посетителите. Тази идентификация включва проучване на

техния социално-

икономически статус, интерес към територията - мотиви за посещения, обичайна
продължителност на престой,

отзиви за качеството на предложеното обслужване,

степен на покритие на очакванията на посетителите, каналите за промотиране на
туристическото предлагане и други важни фактори, свързани с фокусиране на усилията
на местните заинтересовани страни за поддържане и увеличаване на туристическия
интерес към територията. Проучване на тема „Мерки за оползотворяване на
туристическите ресурси и подобряване на туристическото предлагане на територията
на „МИГ общини Елена и Златарица“, което да идентифицира профила на туристите е
извършено през 2019 г.
Оценката която може да се направи е, че МИГ полага целенасочени усилия и
регистрира успех при популяризирането на местното природно и културно наследство.
Резултатите от тези усилия са видни от постоянно увеличаващият се брой посетители
на територията, участващи на ежегодните празници на „Еленския бут“ и други, както и
на потребителите търсещи не само местни кулинарни продукти, но и преживявания
свързани с бита и културата на територията.
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X.

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ЗА УСПЕХ И НЕУСПЕХ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР - ИЗВОДИ

Постигането на целите на Стратегията за ВОМР на МИГ общини Елена и Златарица е в
зависимост от различни фактори, с различна степен на влияние за постигане или не
постигане на целите на местната политика за развитие. Най-общо те могат да бъдат
обособени в две групи – вътрешни фактори и външни фактори.
Факторите върху които, МИГ може да повлияе са много, но ключовите от тях са:
Лидерството. Наличието на лидерство на процеса на прилагане на местната политика а
развитие е необходимо условие за постигането на целите на Стратегията. В рамките на
оценяваната организация това лидерство се реализира от Управителния съвет на МИГ
общини Елена и Златарица, персонализирано в лицето на председателя на УС на
сдружението. Прегледът и оценката на дейността на управителния орган през
наблюдавания период показва, че е налице активно лидерство в процеса на прилагане
на Стратегията от този орган. Големият брой проведени заседания на УС, показва
висока ангажираност на членовете на този орган, водеща до приемане на решения,
насочени към овладяване на процесите на прилагане на Стратегията на местно ниво,
минимизиращи негативното влияние на другите фактори на средата. Оценката, която
може да се направи, е че този фактор е в много голяма степен фактор за постигане на
целите на местната политика за развитие.
Управление на персонала. Управлението на персонала се явява предизвикателство
пред МИГ общини Елена и Златарица, предвид на регистрираното голяма текучество на
персонал през оценявания период. Регистрираните промени засягат всички позиции в
експертния екип на МИГ – изпълнителен директор, експерт по прилагане на СМР,
технически сътрудник и счетоводител. Честите промени, особено на изпълнителния
директор водят до организационни затруднения, отчасти и до забавяне на изпълнението
на дейностите по обявяване на прием на проекти по мерките от Стратегията.
Ситуацията към момента на извършване на оценката изглежда стабилизирана, но
доколкото на територията на МИГ липсват кадри, които покриват изискванията за
заемане на съответните длъжности, то този фактор определено носи рискове, които
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могат да бъдат материализирани при негативно стечение на обстоятелствата –
напускане на член на екипа.
Управлението на екипа, предполага и непрестанното повишаване на неговата
квалификация, посредством придобиване на специфични умения и компетентност за
осъществяване на поставените задачи. За целта е необходимо да бъде осигурено време
за придобиване на такива знания и умения. Екипът на МИГ следва да разработи свой
план за повишаване на квалификацията на основата на идентифицирани области,
резултат от самооценка на потребностите на членовете на екипа, която е
препоръчително да бъде извършена. Повишаването на квалификацията може да се
извърши както в рамките на дейностите организирани ежегодно от МИГ на място на
територията, така и посредством участия в обучения извън територията по теми,
идентифицирани като важни за екипа на МИГ.
Партньорства. Умението за поддържане на основен набор от взаимоотношенията в
полза на МИГ е важен фактор за постигане на целите на Стратегията. Такива
партньорства трябва да се поддържат с основните групи заинтересовани страни на
територията на МИГ. Стратегията на МИГ е фокусирана върху развитието на туризма,
в този смисъл партньорствата със структурите на туристическия бизнес е особено
важна за целта. Развитието на туризма е комплексно действие, която изисква много и
целенасочени усилия на много страни, включително местната власт.
Ангажимент към местната общност. Оживяването на територията, каквато е крайната
цел на политиката за развитие не би могло да се случи без ангажираността на голяма
част от местната общност. МИГ следва да полага целенасочени усилия за да осигурява
непрекъсната подкрепа за целите на развитието на територията. Такава подкрепа
предполага ангажираност на МИГ към местната общност. Оценката, макар и не много
задълбочена, показва, че действието на този фактор е по-скоро позитивно и не налага
да се отчита като риск пред постигането на целите на Стратегията.

Управление на процесите по прием

- набиране и оценяване на проектни

предложения.
Обезпечаването на управлението на процеса по набиране и оценка на проектни
предложения по мерките от Стратегията на МИГ е важна предпоставка за постигане на
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нейните цели. Този процес има комплексен характер и зависи както от външни фактори
(устойчива нормативна рамка, спазване на срокове за разглеждане на оценителни
доклади и подписване на договори от страна на ДФЗ-РА) така и от вътрешни, свързани
с административния капацитет на екипа на МИГ. Като следствие на влиянието на тези
фактори се регистрира известно забавяне в процеса на прием на проектни предложения
по мерките от Стратегията. Това забавяне през 2018 г. по мнението на екипа се дължи
на „неясноти, непълноти, изменения, допълнения и синхронизиране на нормативната
уредба и наложеното преминаване към работа в ИСУН 2020 среда”. Прегледа на
процеса на прием, показва, че освен тези причини може да се допълни и недостатъчната
подготвеност на бенефициентите с проектни предложения. В следствие на това са
налице

няколко

приема

по

които

няма

постъпили

проектни

предложения.

Недопускането в бъдеще на подобни ситуации предполага по-добра комуникация
между екипа и кръга от допустими бенефициенти по мерките по които предстои
отваряне на прием. Работни взаимоотношения следва да бъдат изградени и с
получателите на безвъзмездна финансова помощ със сключени договори за
финансиране. Тези взаимоотношения са необходими за да се окаже необходимата
подкрепа за своевременното и качествено изпълнение на сключените договори,
респективно за постигане на заложените индикатори и цели.
Външни фактори. От съществено влияние за постигане на целите на СВОМР са
фактори, върху които МИГ не може да повлияе, като същевременно от тях в голяма
степен зависи срочното изпълнение на проектите на бенефициентите, които са важен
инструмент за постигане на целите на местните стратегии за развитие. Регистрирането
забавяне, свързано с одобряването на оценителните доклади и сключването на
договори за безвъзмездна финансова помощ, създава атмосфера на несигурност и
неизвестност какво ще се случи с одобрените от МИГ проекти. Тази несигурност
демотивира бенефициентите да кандидатстват. Освен това, поради промяна в
икономическата конюнктура се променят условията в които бенефициентите трябва да
реализират своите бизнес планове и поставя под риск тяхното успешно изпълнение.
Навлизането в последната година от програмния период без да е налице подписан
административен договор за безвъзмездна финансова помощ, несъмнено е риск от
висока степен, който следва да бъде ясно артикулиран и отчитан, защото може да
попречи на постигането на целите на СВОМР.
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Друг риск, който се дължи на външни фактори и би имал съществено влияние за
постигането на целите на Стратегията е едностранно наложената от УО на програмата
промяна в интензитета на помощта за туристически дейности по мерките от
Стратегията на МИГ. Наложената промяна с ограничаване на интензитета до 5%,
практически обезсмисля интереса към инвестиции за развитието на туризма на
територията. Както беше посочено и по-горе, целите на Стратегията на МИГ общини
Елена и Златарица са насочени към оползотворяване на местния туристически
потенциал за целите на местното развитие, доколкото този потенциал е значителен и в
известна степен без алтернатива. При тази променена ситуация ще бъде много трудно
да бъдат постигнати онези цели на стратегията, които са свързани с развитието на
туризма. Риск, макар и непряк съществува и за други цели на Стратегията, доколкото,
те също са зависими от очаквания синергичен ефект, който в тази ситуация не може да
бъде реализиран.
За да не бъде реализиран този риск е препоръчително наложената редукция на помощта
за туристически дейности да бъде ограничена единствено до дейности, свързани с
места за настаняване, а всички останали туристически дейности да останат с
първоначално планирания интензитет на помощта до 75%. Наличната база за
настаняване на територията е достатъчна, (което е констатирано на етапа на подготовка
на стратегията), поради тази причина съответните мерки не са планирали финансиране
на нови помещения за настаняване. Планираните за финансиране дейности имат за цел
да създадат атракции, ново качество на предлагане и други предпоставки, свързани с
удължаването на престоя на посетителите, респективно на повишаване на приходите от
туризъм на територията. В този смисъл оставането на ограничението само за места за
настаняване няма да попречи за постигане целите на Стратегията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ
ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КЪМ 30.09.2019 Г.
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР
Индикатор

Мерна
единица

Брой проекти, финансирани по
стратегия за ВОМР
Брой бенефициенти, подпомогнати по
стратегия за ВОМР
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Общ обем на инвестициите по
тематична подпрограма за развитие на
малки стопанства (публичен принос)
Проекти на земеделски стопанства в
чувствителни сектори
Подкрепени проекти за интегриран
туризъм
Проекти реализирани извън
общинските центрове
Брой проекти на частни бенефициенти
Брой проекти на публични
бенефициенти
Създадени работни места
Подкрепени проекти на млади
фермери
Население от територията, което се
ползва от подобрени услуги

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

брой

Цел
до
края
на
стратегията
28

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0

брой

23

0

лева

1 955 830

0

лева

226 850

0

брой

4

0

брой

5

0

брой

1

0

брой
брой

17
11

0
0

брой
брой

18
3

0
0

брой

10 000

0

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

Индикатори по мерки
Под-мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Бенефициенти, подпомогнати по
мярката
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Проекти на земеделски стопанства в
чувствителни сектори
Дял на млади фермери, подкрепени по

Брой
Брой

Цел
до
края
на
стратегията
5
5

Лева

234 750

0

Брой

2

0

процент

20%

0

№
1
2
3
4
5
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6
7

мярката
Проекти въвеждащи иновации в
Брой
земеделски стопанства
Стопанства прилагащи биологично Брой
земеделие

2

0

1

0

Под-мярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за
развитие на малки стопанства
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Бенефициенти, подпомогнати по
мярката
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Проекти на земеделски стопанства в
чувствителни сектори
Дял на млади фермери, подкрепени по
мярката
Проекти въвеждащи иновации в
земеделски стопанства
Стопанства прилагащи биологично
земеделие

№
1
2
3
4
5
6
7

Брой
Брой

Цел
до
края
на
стратегията
3
3

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

Лева

70 450

0

Брой

2

0

процент

30%

0

брой

1

0

брой

1

0

Под-мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Бенефициенти, подпомогнати по
мярката
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Проекти за преработка на продукти,
произвеждани на територията на МИГ
Предприятия, въвели нови продукти,
процеси и технологии
Създадени работни места

№
1
2
3
4
5
6

брой
брой

Цел
до
края
на
стратегията
3
3

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

лева

234 750

0

брой

2

0

брой

1

0

брой

5

0

Под-мярка 6.4.1. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
№

Индикатор

Мерна

Цел

до Изпълнение
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единица
1
2
3
4
5
6

Проекти, финансирани по мярката
Бенефициенти, подпомогнати по
мярката
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Създадени нови производства, услуги,
дейности на територията
Създадени работни места
Проекти усвояващи потенциала за
развитие на туризъм

брой
брой

края
на
стратегията
3
3

към
30.09.2019 г.
0
0

лева
брой

586 700
2

0

брой
брой

5
2

0
0

0

Под-мярка 6.4.2. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната
подпрограма за развитие на малки стопанства
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Бенефициенти, подпомогнати по
мярката
Общ обем на инвестициите (публичен
принос)
Създадени нови производства, услуги,
дейности на територията
Създадени работни места
Проекти усвояващи потенциала за
развитие на туризъм

№
1
2
3
4
5
6

брой
брой

Цел
до
края
на
стратегията
3
3

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

лева

156 400

0

брой

2

0

брой
брой

2
1

0
0

Под-мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Общ обем на инвестициите
(публичен принос)
Проекти реализирани извън
общинските центрове
Население на територията на МИГ,
което се ползва от подобрените
услуги

№
1
2
3
4

брой
лева

Цел
до
края
на
стратегията
3
195 600

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

брой

1

0

брой

10 000

0
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Под-мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура
Индикатор

Мерна
единица

Проекти, финансирани по мярката
Общ обем на инвестициите
(публичен принос)
Подпомогнатите нови туристически
дейности
Създадени временни работни места

№
1
2
3
4

брой
лева

Цел
до
края
на
стратегията
2
195 580

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0
0

брой

2

0

брой

6

0

Под-мярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата
Индикатор

Мерна
единица

Брой проекти, финансирани по
мярката
Общ обем на инвестициите
(публичен принос)
Проекти реализирани от НПО
Проекти съхраняващи културно
наследство

№
1
2
3
4

Брой

Цел
до
края
на
стратегията
6

Изпълнение
към
30.09.2019 г.
0

лева

281 600

0

брой
брой

4
3

0
0
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