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I. СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
БФП
ВОМР
ДФЗ - РА
ЕЗФРСР
ЕС
ЕСИФ
ЕСФ
ЕФРР
ЗОП
ЗП
ЗПЗП
ЗУСЕСИФ
ЗЮЛНЦ

Безвъзмездна финансова помощ
Водено от общностите местно развитие
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
Европейски земеделски фонд за развитие на селските
райони
Европейски съюз
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Европейски социален фонд
Европейски фонд за регионално развитие
Закон за обществените поръчки
Земеделски производител
Закон за подпомагане на земеделските производители
Закон за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
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КВО
КППП
КУО
МИГ
МСП
НПО
ОП
ОПИК
ОПРЧР
ОС
ПМС
ПРСР
СВОМР
СНЦ
УО
УС

Колективен върховен орган
Комисия за подбор на проектни предложения
Колективен управителен орган
Местна инициативна група
Малки и средни предприятия
Неправителствена организация
Оперативна програма
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
за периода 2014-2020
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за
периода 2014 – 2020 г.
Общо събрание
Постановление на Министерския съвет
Програма за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
Стратегия за Водено от общностите местно развитие
Сдружение с нестопанска цел
Управляващ орган
Управителен съвет

II. ВЪВЕДЕНИЕ
Докладът за мониторинг и оценка на стратегията за Водено от общностите местно
развитие е изготвен в изпълнение на задълженията на местните инициативни групи, одобрени
за финансиране през програмния период 2014 – 2020 г., по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от
Регламент (ЕС) 1303/2013. Документът е създаден във връзка с изпълнението на споразумение
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ
„Долни чифлик и Бяла“ № РД 50-44 от 30.04.2018.
Настоящата оценка е част от „външния“ мониторинг на стратегията за ВОМР и цели да
се установи напредъка при изпълнението й като даде отговор на въпроса доколко МИГ е
постигнала съответствие между поставените в СВОМР цели и ефективното усвояване на
финансовите средства.
Целта на настоящия доклад е да представи резултатите от извършените дейности по
изпълнение на СВОМР за периода януари – декември 2021 г. и да формулира изводи и
препоръки за подобряване работата на сдружението в годините до края на програмния период.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на СВОМР е неразделна
част от общия процес на реализиране на стратегията и служи като инструмент за вземане на
управленски решения на ниво МИГ. Мониторингът на СВОМР следва да осигури качествена
информационна база с цел постигане на по-ефективно и ефикасно изпълнение на финансовия
ресурс на МИГ на политиките за местно развитие. Чрез мониторинга се цели да се предостави
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на органите на управление на МИГ, на екипа, както и на всички заинтересовани страни социално-икономически партньори, институции и структури на гражданското общество,
ранна информация за напредъка - или липсата на напредък по постигане на заложените цели и
резултати. Целта е да се определят и коригиращи действия при отчитане на несъответствие
между планираните цели и реализираните резултати. Изводите, които ще бъдат формулирани
в настоящия доклад ще подпомогнат екипа на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ при изпълнението
на стратегията за ВОМР през периода до 2023 г.

III. ПРАВНА РАМКА НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА СТРАТЕГИЯТА ЗА
ВОМР НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“
Подходът „Воденото от общностите местно развитие“ (ВОМР) като част от
общоевропейските инструменти на политиката по териториално сближаване и развитие на
регионите е наследник на подхода ЛИДЕР (The LEADER Approach), създаден във Франция
през 1991 г. и функциониращ на базата на местни инициативни групи, изпълняващи стратегии
за местно развитие, ориентирани към местните потребности в градските, селските и
рибарските райони, както и към специфичните потребности на избрани целеви групи. От
създаването си досега, подходът непрекъснато се развива и утвърждава като водещ
инструмент за териториално развитие в Европейския съюз, който мобилизира местния
потенциал и укрепва връзките между участниците в рамките на подпомаганите райони. В пообщ план подходът ВОМР допринася за постигането на приоритетите на стратегията „Европа
2020“, като насърчава и подпомага действия, насочени към интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж в ЕС.
Базирайки се на основите и опита, натрупан по подхода ЛИДЕР, чрез прилагането на
стратегии за ВОМР, местните инициативни групи подкрепят засилването на местните
икономики като създават предпоставки за разкриване на нови или запазване на
съществуващите работни места, насърчават използването на местните природни, културни
бизнес ресурси, засилват социалното сближаване и изграждането на мрежи, сътрудничеството
и иновациите. Структурата на прилагане на подхода ВОМР предлага гъвкавост при
задоволяване на специфичните потребности на местно равнище.
На ниво територия на МИГ се изпълнява стратегия за ВОМР (през програмния период
2014-2020 г. в ЕС и България за пръв път се прилагат многофондови стратегии за ВОМР),
която по същество представлява средносрочна инвестиционна програма на под-регионално
равнище. Тя притежава собствена интервенционна логика, включваща местни цели и
действия/групи операции, насочени към задоволяване на потребности на основните групи
лица от територията на МИГ.
Подходът ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен
правилно, създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал,
подобряване на управлението на ресурсите и усилване на ефекта от резултатите от
изпълнението на стратегията в сравнение с постигнатите резултати, без прилагане на
стратегия за ВОМР. Стратегиите за ВОМР са част от визията и инструментариума на
вземащите решения на местно ниво как следва да се развива дадена територия в период от 5-7
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години и цели да подкрепи онези дейности, определени от населението като най-важни и
значими за подобряването на качеството на живота, повишаване на икономиката и развитието
на ресурсите в тези райони.
Извършването на междинна оценка на изпълнението на стратегиите за ВОМР е от
изключителна важност за правилното и ефективно прилагане не само на подхода ВОМР, но и
на всички програми, участващи в неговото финансиране през периода 2014 – 2020 г. Оценките
подпомагат лицата, ангажирани в разработването и прилагането на политики, на програмните
ръководители, на ръководителите в разплащателните агенции и одитиращите организации, в
частност и на самите МИГ и бенефициентите им, 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) По отношение на отчетността и прозрачността, междинните оценки имат за цел да
представят адекватността, ефективността, ефикасността, резултатите и въздействието на
интервенциите по подхода ВОМР на ниво ПРСР 2014 – 2020 и на местно ниво. Цели се да се
демонстрира приносът на 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“, както и да се докаже постигането на добавена стойност на СВОМР на
територията на отделните МИГ.
Колективно придобиване на знания се постига посредством разбиране за факторите,
които влияят върху успешното/неуспешното изпълнение на СВОМР и поставените в нея цели.
Цели се да се подобри качеството при разработването и изпълнението на СВОМР и подхода
ВОМР в рамките на ПРСР 2014 – 2020 г. като се избегнат грешките и се насочи по-добре
подкрепата за селските райони и бенефициенти.
За важността на подхода ВОМР за развитието на териториите в ЕС може да се съди по
присъствието му в два от най-важните регламенти за прилагане на финансовите инструменти
на съюза през настоящия програмен период – Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и
Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и
Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета, наречен „Регламент за общоприложимите разпоредби“ и Регламент (ЕС) № 1305/2013
на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета, който определя
правилата за разпределяне на средствата от II стълб на Общата селскостопанска политика на
Общността, т.е. подпомагането чрез Програмата за развитие на селските райони.
Регламент (ЕС) № 1303/2013 определя общите правила, по които се предоставя
европейско финансиране, независимо от фондовете, програмите и мерките, по които това се
извършва. Именно в този регламент е посочено и правното основание за извършване на
оценки на стратегиите за ВОМР. В чл. 34 са посочени задачите на МИГ в процеса на
изпълнение на стратегиите, и включването на тези задачи в европейското законодателство
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говори за ролята и значимостта на подхода ВОМР и за факта, че МИГ притежават неотменни
права и задължения, които не могат да бъдат нарушавани на национално ниво.
Съгласно чл. 34 местните инициативни групи пред програмния период 2014 – 2020 г.
имат следните задачи:
1. изграждане на капацитета на местните участници за разработване и изпълнение на
операции, включително поощряване на способностите им за управление на проекти;
2. определяне на недискриминационна и прозрачна процедура за подбор и обективни
критерии за подбор на операции, които избягват конфликта на интереси, които гарантират, че
поне 50 % от гласовете при решения за подбор са дадени от партньори, които не са публични
органи, и предвиждат възможност за подбор чрез писмена процедура;
3. гарантиране на съгласуваност със стратегията за водено от общностите местно
развитие при избора на операции, като тези операции се приоритизират според техния принос
за постигане на целите на тази стратегия;
4. разработване и публикуване на покани за предложения или текуща процедура за
подаване на проекти, включително определяне на критериите за подбор;
5. получаване и оценяване на заявления за подкрепа;
6. избор на операции и определяне на размера на подкрепата и, където е приложимо,
изпращане на тези предложения до отговорния орган за последна проверка на допустимостта
преди одобряването им;
7. мониторинг на изпълнението на стратегията за Водено от общностите местно
развитие и на подкрепените операции и провеждане на конкретни дейности за оценка във
връзка с тази стратегия.
В съответствие с тези изисквания, в текста на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Управляващият орган
на Програмата е предвидил аналогични права и задължения на МИГ в процеса на изпълнение
на стратегиите за ВОМР За тази цел МИГ включват в стратегиите си описание на механизма
за мониторинг и оценка. Извършването на оценка от външен за организацията изпълнител е
допустим разход по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
ВОМР“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
За извършване на дейностите по мониторинг и оценка МИГ разполагат със следния
инструментариум:

Самооценка: когато оценката се извършва от МИГ, и по-специално от лицата,
участващи в разработването и изпълнението на стратегията – екип на МИГ, членовете на
колективния върховен орган (Общо събрание) и колективния управителен орган (Управителен
съвет);

Оценка: когато оценката на СВОМР се извършва от независим орган с опит в
оценяването, който не участва и не отговаря за разработването и изпълнението на стратегията.
Решението кой от двата метода на оценка следва да се приложи (самооценка и/или
оценка от външен изпълнител) зависи в голяма степен от разписания механизъм за
мониторинг и оценка в стратегията за ВОМР на конкретната местна група, но дори да не е
посочено изрично, че оценяването се извършва от независим източник, МИГ имат право да
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възложат изготвянето на доклад с цел постигане на по-голяма яснота относно прилагането на
целите на стратегията.
По отношение на мониторинга и оценката на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна
инициативна група Долни чифлик и Бяла“, в раздел 8.4. „Описание на системата за
мониторинг и оценка“ на стратегията е записано, че МИГ ще извършва както вътрешен, така и
външен мониторинг.
Система за вътрешен мониторинг
Съгласно посоченото в раздел 8.4. „Описание на системата за мониторинг и оценка“,
качеството и степента на изпълнение на стратегията за ВОМР е наблюдавано, контролирано и
оценявано от екипа на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ посредством определените изходни
мониторингови индикатори, включващи финансови индикатори, индикатори за изпълнение,
индикатори за резултат и индикатори за въздействие. Системата за наблюдение и оценка има
за цел да обезпечи надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от
прилагане на СВОМР и приносът й за общото въздействие на ПРСР 2014-2020, ОПИК 20142020, ОПРЧР 2014-2020. Проследяват се броя и стойността на подадените и одобрени
заявления, сключените договори, броя и стойността на подадените и одобрени искания за
плащане, броя и стойността на успешно приключилите проекти, както и изпълнението на
конкретните индикатори по мерките, включени в стратегията за ВОМР.
Въз основа на събраната информация по проектите, МИГ подготвя и годишните си
доклади за изпълнение на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 и 19.4, които се подават в
УО на финансиращите програми за одобрение, но и се отчита пред местната общност. Екипът
на МИГ поддържа актуална информация по отношение на напредъка по изпълнението на
СВОМР, като редовно проследява заложените индикатори и постигнатите резултати, за да
може своевременно да нанесе корекции в процеса на администриране и изпълнение на СВМР.
Събраната от МИГ информация се поддържа в регистри и други съгласувана формати,
съответстващи на системата за наблюдение на Управляващите органи.
Система за външен мониторинг и оценка
Външният мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията за ВОМР на СНЦ
„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ се извършват от външни експерти, и при
необходимост включва и от външен счетоводен одит. Външният мониторинг и оценка може
да бъде извършван както в периода на изпълнение на стратегията, чрез текущи и междинни
оценки, така и след завършване на периода на действие на СВОМР. Оценките се възлагат на
външни експерти, които да изготвят независима оценка относно прилагането на стратегията.
Паралелно с това МИГ възлага и извършването на външен счетоводен одит на СВОМР.
Текущите оценки за прилагането и изпълнението на СВОМР се извършват в края на
предходната и началото на следващата година, с цел отчитане годишните резултати,
извършване на анализ на напредъка на изпълнението и предприемането на коригиращи
действия при необходимост. Освен текущите оценки следва са бъде извършена и една
междинна оценка, както и окончателна оценка за цялостното изпълнение на стратегията,
която да анализира ефективността на използваните мерки, въздействието върху социалноикономическата обстановка, степента на постигане на целите, приоритетите, мерките и
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постигнатите резултати. В резултат на извършените оценки следва да бъдат направени изводи
и препоръки за по-нататъшните насоки за развитие на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.
IV. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА НА СВОМР
Настоящият доклад за мониторинг и оценка на стратегията за Водено от общностите
местно развитие е изготвен от изпълнители, притежаващи необходимата квалификация и опит
в изготвянето на подобен тип документи, по силата на договор за възлагане от 01.10.2021 г.,
сключен между Сдружение „МИГ Долни чифлик и Бяла“ и „КАСИТЕ“ ЕООД, и във връзка
със задълженията на МИГ, по споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от
общностите местно развитие № РД 50-44 от 30.04.2018.
Докладът обхваща дейностите, извършени от екипа и органите на управление на СНЦ
„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ през периода 01.01-31.12.2021г. В
изготвянето на документа е включена и информация, отнасяща се до извършените дейности
от сдружението и през 2019 и 2020 г. като причината за това е, че по-подробната и
изчерпателна информация (свързана с приема на проектни предложения по мерките от
СВОМР) ще допълни оценката, ще гарантира по-качествен анализ и ще подпомогне
извеждането на тенденции и препоръки за прилагането на стратегията в бъдеще.
Мониторингът се осъществява чрез събиране, обработка и анализ на информация за
дейностите, изпълнени от СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ през 2021
г. във връзка с усвояването на средствата от стратегията за ВОМР. Основен обект на
настоящия доклад са договорените средства, финансираните проекти и непосредствените
резултати от тяхното изпълнение. Оценката има за цел да набави и структурира информация
за хода на изпълнението на стратегия за ВОМР, която включва подадените по отделните
покани проектни предложения и осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и
финансирани проекти.
На база изготвяните мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на
задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013 екипът на
МИГ, в т.ч. и органите на управление – Колективен върховен орган и Колективен управителен
орган, могат да изпълват формулираните в доклада изводи и препоръки с цел преценка на
своята работа през годината в изпълнението на стратегията за ВОМР.
Докладът е изготвен на базата на информация и данни, предоставени от Сдружение
„МИГ Долни чифлик и Бяла“, като получената изходна информация е систематизирана в база
данни и е използвана за изготвянето на настоящия доклад.
Избраният инструментариум за изготвяне на настоящия документ е кабинетен анализ,
който позволява да се използват външни и вътрешни оценки за прилагането на СВОМР, както
и субективни и обективни източници на информация.
Методологическата работа по извършване на външната услуга по изготвяне на
мониторинг на СВОМР е реализирана на четири основни етапа (събиране на данни,
обработване и систематизиране на информацията, анализ на резултатите и изготвяне на
настоящия доклад). Най-общо четирите етапа се характеризират със следното:
 Събиране на данни – на този етап от реализиране на задачата изпълнителят има за цел
да получи възможно най-много информация, която се отнася до целта и контекста на
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проучването (документи, изготвени в процеса на изпълнение на СВОМР, справки от екипа
на МИГ, документи от Управляващите органи на финансиращите програми, протоколи,
други проучвания и анализи, изготвени от МИГ „Долни чифлик и Бяла“, аналогични
доклади за мониторинг и оценка, изготвени от други местни инициативни групи,
статистическа информация и др.);
 Обработване и систематизиране на информацията – този етап е свързан с изготвяне на
база данни, обработване и систематизиране на събраната в преходния етап информация
(преглед на документите, попълване на пропуски и набавяне на ключова за изготвяне на
мониторинга информация, обобщаване на данните и изготвяне на таблици и графики) и
„отсяване“ на ключовите данни, които имат отношение към изготвяне на изчерпателна,
безпристрастна и качествена оценка на процеса по прилагане на СВОМР;
 Анализ на резултатите – по време на този етап изпълнителят извършва оценка на
обобщените и систематизирани данни и ги анализира. В съответствие с придобития опит и
експертиза, на базата на обработените данни, изпълнителят идентифицира основните
проблеми в прилагането на СВОМР през отчетния период и очертава постигнатите
резултати, както по този начин формулира изводи и препоръки за оптимизиране на работата
на екипа и органите на управление на МИГ;
 Изготвяне на доклад – последният етап от процеса на мониторинг и оценка е
систематизирането и описанието на ключовите данни, основните изводи и заключения в
обобщен документ.
Избраната методика гарантира в голяма степен постигането на целта на оценката, а
именно – изготвянето на адекватен, изчерпателен и безпристрастен анализ на факторите,
които влияят върху ефективното изпълнение на СВОМР – вътрешните фактори, сред които са
разработването и адресирането на стратегията, ролята на екипа за нейното изпълнение,
партньорските структури и процесите на сътрудничество, управлението и администрирането
на МИГ, и външните фактори - промени в общата среда за прилагане на СВОМР, политически
въпроси и др.
На базата на констатациите, посочени в доклада, са направени изводи и препоръки
относно уместността и последователността при прилагането на стратегията за ВОМР,
постигнатите резултати и тяхната ефективност за реализирането на целите и както на МИГ,
така и на УО на финансиращите програми при изпълнението на похода.

V. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ
Местните инициативни групи или накратко МИГ, които прилагат стратегии за Водено от
общностите местно развитие по подхода ЛИДЕР/ВОМР през програмния период 2014-2020 г.,
са юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза и са
регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. За разлика от
останалите сдружения, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, МИГ следва да отговарят на
специфични условия, които са им вменени съгласно европейското и националното
законодателство, свързано с прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014
– 2020 г. и на самия подход ЛИДЕР/ВОМР. По този начин изискванията, регулациите и
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задълженията към местните инициативни групи, са значително повече в сравнение с
останалите НПО, извършващи дейност в България.
Както вече бе посочено, изискванията към структурата и органите на управление на
местните инициативни групи са определени в ЗЮЛНЦ и са допълнени в Наредба № 22 от
2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Операции в рамките на стратегии за водено от
общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. В Наредба № 22 освен изисквания
към органите на управление на МИГ, са разписани и конкретни задължения и отговорности на
местните групи при изпълнение на стратегиите за ВОМР, така че организациите да отговарят
на общите изисквания към МИГ на ниво ЕС.
1. Органи на управление и механизми за вземане на решения
Сдружение „Местна Инициативна група Долни чифлик и Бяла” като юридическо лице с
нестопанска цел извършва общественополезна дейност върху територията на две от общините
в област Варна - община Долни чифлик и община Бяла. В сдружението участват физически и
юридически лица, които живеят, извършват дейност или са регистрирани на тази територия.
За разлика от други местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за ВОМР през
настоящия програмен период, органите на управление на СНЦ „Местна инициативна група
Долни чифлик и Бяла“ са два – колективен върховен орган (КВО) или Общо събрание, и
колективен управителен орган (КУО), което е Управителния съвет. В зависимост от уставите,
някои местни групи притежават и контролен съвет, който се явява още един орган на контрол
на сдруженията.
За да е допустима за изпълнение на стратегия за ВОМР през настоящия програмен
период, всяка местна инициативна група следва да има колективен върховен орган, съставен
от всички членове на организацията и колективен управителен орган, съставен от най-малко 5
лица – представляващи трите основни сектора на местната общественост (публичен,
стопански и нестопански). Членовете на колективния управителен орган не могат да са
свързани помежду си по смисъла на параграф 1 от Търговския закон и не следва да имат
превес във вземането на решения.
Върховният орган на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ е общото
събрание. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението и към момента на
изготвянето на мониторинга и оценката на СВОМР се състои от 36 членове и включва
представители на 48 % от населените места на територията на МИГ (представени са 11 от
общо 23 населени места).
В Общото събрание делът на представителите на органи на изпълнителната или
местната власт, на стопанския сектор и на нестопанския сектор не може да превишава 49% от
имащите право на глас, което гарантира, че вземането на решения няма да е в полза на нито
един от секторите от заинтересованите страни на територията на прилагане на СВОМР.
Правомощията на Общото събрание са следните:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. избира и освобождава членовете и председателя на Управителния съвет;
3. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
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4. приема бюджета на сдружението;
5. взема решения относно дължимото и размера на членския внос или на имуществените
вноски;
6. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. приема Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ и измененията в нея;
9. приема годишен доклад за дейността на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ съгласно
изискванията на чл. 20, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за предходната година и в предвидените от закона
срокове представя същия пред Централния регистър на ЮЛНЦ за обществено полезна
дейност към Министерството на правосъдието и др.
Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Членовете на събранието нямат
право на глас при решаването на въпроси, които се отнасят до тях или до техен
съпруг/съпруга или роднини по права линия, юридически лица, в които конкретния член е
управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Един член може да представлява най-много още един член на Общото събрание въз
основа на писмено пълномощно като не се допуска преупълномощаване. Решенията на
Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите като за тях се изготвя протокол.
През 2021 г. след проведено заседание на УС на 05.05.2021 година са извършени
промени в състава на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Долни
чифлик и Бяла“ и към 31.12.2020 г. членовете на сдружението са:
Таблица 1
Списък на членовете на ОС към 31.12.2021 г.
№

Наименование

Адрес

Законно
представляващ

Представляващ по
пълномощие

Общ брой членове на ОС: 36
Публичен сектор (брой членове в ОС: 2, процент на участие в ОС: 5.555555556%)
гр. Бяла, ул. "Андрей
1 Община Бяла
Пеньо Ненов
Пеньо Ненов
Премянов" №29
Община Долни
гр. Долни чифлик, пл. Красимира
2
Любомир Вангелов
чифлик
"Тича" №1
Анастасова
Стопански сектор (брой членове на ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%)
гр. Долни чифлик, ул.
3 "Шери Ю" ЕООД
Юлиян Иванов
Юлиян Иванов
"Черни връх" №13
ЕТ "АДА-Асен
гр. Долни чифлик, ул.
4
Асен Асенов
Асен Асенов
Асенов"
"Бистрица" № 7
"МУКА КОМЕРС"
с. Старо Оряхово, ул.
5
Георги Георгиев
Георги Георгиев
ЕООД
"Хан Крум" № 8
ЕТ "Николинка
гр. Долни чифлик, ул.
6
Николинка Илиева Николинка Илиева
Илиева"
"Тича" № 46
"Ай Би Джи Пласт" гр. Бяла, ул. "Трифон
7
Атанас Костадинов Атанас Костадинов
ЕООД
Милушев" № 8
8 "Елит-Сървиз" ЕООД гр. Бяла, ул. "Андрей Иван Ненов
Иван Ненов

11

Премянов" № 28
гр. Бяла, ул. "Хан
9 "ЛАВАДОРА"
Хариела Великова
Хариела Великова
Тервел" № 8
с. Гроздьово, ПИ
10 "Мута 1" ЕООД
Димитър Костадинов Димитър Костадинов
№000606
с. Старо Оряхово, ул.
11 "Звезда 10" ЕООД
Иван Мирчев
Иван Мирчев
„Тунджа“ № 11
"АВТО ТРЕЙД 08"
гр. Долни чифлик, ул.
12
Ангел Иванов
Ангел Иванов
ЕООД
„Ботевска“ № 31
с. Гроздьово, ул.
13 "ЕМИ-18" ЕООД
„Георги Димитров“ № Емине Хасанова
Емине Хасанова
35
"Агрощил –
гр. Долни чифлик, ул.
14
Георги Христов
Георги Христов
България" ЕООД
"Русе" № 11
15 ЗП Надя Жекова
гр. Долни чифлик
Надя Жекова
Надя Жекова
с. Горица, Община
16 "ЕСПИ Агро" ООД
Петър Първанов
Петър Първанов
Бяла
с. Дюлино, Община
17 ЗП Васил Гочев
Васил Гочев
Васил Гочев
Бяла
ЗП Драган Койчев
с .Старо Оряхово,
18
Драган Димов
Драган Димов
Димов
Община Долни чифлик
"Балканагро 2008"
с. Голица, Община
Стоян Димов, Светла Стоян Димов, Светла
19
ООД
Долни чифлик
Златева
Златева
Нестопански сектор (брой членове в ОС: 17, процент на участие в ОС: 47.22222222%)
с. Гроздьово, ул.
СНЦ "Сдружение за
20
"Георги Димитров" № Стефан Димитров
Нели Михайлова
Гроздьово"
54
Геновева Стоянова, Геновева Стоянова,
НЧ "Кирил
с. Гроздьово, ул.
21
Димитричка
Димитричка
Господинов – 1903" "Ленин" № 3
Бошнакова
Бошнакова
с. Старо Оряхово, ул.
Лиляна Кирова,
Лиляна Кирова,
22 НЧ "Пробуда-1922" "Кирил и Методий" №
Лилия Транова
Лилия Транова
44
гр. Долни чифлик, ул. Соня Томова, Ивайло Соня Томова, Ивайло
23 НЧ "Изгрев-1919"
"Камчия" № 2
Райков
Райков
гр. Бяла, ул. "Андрей
Снежана Фотева,
Снежана Фотева,
24 НЧ "Пробуда-1928" Премянов" № 14 /пл.
Господин Шейтанов Господин Шейтанов
"Европа"/
с. Шкорпиловци, пл.
25 НЧ "Пробуда-1962"
Атанас Кателиев
Атанас Кателиев
"Братя Шкорпил" № 11
Сдружение
26 "Общински Спортен гр. Долни чифлик
Стоян Стоянов
Стоян Стоянов
клуб "Тича"
Училищно
гр. Бяла, ул. "Вълчан
27
Ясенка Моллова
Ясенка Моллова
настоятелство при
Войвода"
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ЦДГ "Първи юни"
с. Старо Оряхово,
Асен Ташев
Община Долни чифлик
с. Гроздьово, Община
29 СНЦ "ЕДИД – 2013"
Емил Натов
Долни Чифлик
с. Пчелник, ул.
30 НЧ "В. Левски -1924" "Паисий Хилендарски" Рилка Атанасова
№ 26
СНЦ "Волейболен
31
гр. Долни Чифлик
Христо Велинов
клуб Тича"
СНЦ "Клуб по борба гр. Долни чифлик, ж.к.
32
Гошо Георгиев
Тича"
"Панагюрище" № 21
Станка Пенева
с.Господиново,
33
Станка Пенчева
Пенева
Община Бяла
СНЦ "Футболен клуб с. Старо Оряхово,
34
Николай Янков
Факел 1935"
Община Долни чифлик
35 СНЦ "ЕдинеНие 14" гр. Долни чифлик
Валентина Желева
с. Венелин, Община
36 НЧ "Пробуда 1905"
Пламен Павлов
Долни чифлик
28 СНЦ "Лонгоз"

Светлин Стоянов
Десислава Ралева
Йорданка Димова
Христо Велинов
Гошо Георгиев
Станка Пенчева
Николай Янков
Станка Жекова
Янка Желязкова

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Общото събрание на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ взема основните решения за
дейността на сдружението и прилагането на стратегията за ВОМР – взема решения за
изменение на стратегията, одобрява годишните доклади от дейността на сдружението, вкл.
финансовите, освобождава и приема членове, но оперативните решения, които в най-голяма
степен се отнасят до дейността на МИГ, се вземат от Управителния съвет.
Съгласно устава на МИГ, Управителният съвет се състои от най-малко 5 лица – членове
на сдружението, които се избират с мандат от 5 години. Членовете на Управителния съвет
трябва да имат постоянен адрес и/или работят (за физическите лица) и/или имат седалище на
управление (за юридическите лица) на територията на общините Долни чифлик или Бяла.
Също както в Общото събрание, така и в структурата на Управителния съвет делът на
представителите на трите сектора от заинтересовани страни – публичен, стопански и
нестопански, не могат да превишават 49% от имащите право на глас.
Най-общо Управителният съвет притежава следните функции:
1. представлява сдружението чрез своя председател;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване на изискванията на
Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на
сдружението;
5. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи
отговорност за това;
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6. определя структурата и щатното разписание на административния персонал на
сдружението, съгласно изискванията за минимален капацитет на финансиращите институции;
7. приема и изключва членове на сдружението;
8. взема решение за участие в други организации и др.
Управителният съвет изпълнява и някои специфични за прилагането на СВОМР
функции. Управителният съвет прилага одобрената стратегия, при необходимост я
актуализира и организира нейното изпълнение при спазване на нормативните изисквания и
договорните задължения към финансиращите институции. Членовете утвърждават правилата
и критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ за изпълнение на дейности,
свързани с прилагането на СВОМР, както и избира чрез конкурс външните експерти –
оценители за участие в Комисиите за подбор на проектни предложения по мерките от
стратегията.
В правомощията на УС е и да приема годишния план и разпределението на средствата за
изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане
на обществена активност във връзка с прилагането на стратегията по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ като част от дейностите по споразумение
№ РД 50-44 от 30.04.2018 г. Членовете на УС разглеждат и одобряват годишните доклади за
изпълнение на стратегията, които се изготвят и се докладват от изпълнителния директор на
МИГ „Долни чифлик и Бяла“.
Заседанията на Управителния съвет се провеждат най-малко веднъж на три месеца и се
свикват от председателя, който не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието изпраща
писмена покана по електронната поща до всички негови членове, в която се посочват датата,
мястото и дневния ред на заседанието. Заседанията на УС се считат за редовно проведени ако
на тях присъстват най-малко половината от членовете. За провеждането на заседанията се
изготвят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове на съвета.
През 2021 г. с Решение на КВО от 14.05.2021 година са извършени промени в състава на
УС поради изтичане на мандата му, като към 31.12.2021 г. членовете на УС са следните:
Таблица 2
Списък на членовете на УС към 31.12.2021 г.
№

Наименование

Адрес

Законно представляващ

Представляващ по
пълномощие

Общ брой членове на УС: 5
Публичен сектор (брой членове в УС: 1, процент на участие в УС: 20%)
Община Долни
гр. Долни чифлик, пл.
1
Красимира Анастасова Любомир Вангелов
чифлик
"Тича" №1
Стопански сектор (брой членове в УС: 2, процент на участие в УС: 40%)
с. Горица, Община
2 "ЕСПИ Агро" ООД
Петър Първанов
Петър Първанов
Бяла
3 ЗП Надя Жекова
гр. Долни чифлик
Надя Жекова
Надя Жекова
Нестопански сектор (брой членове в УС: 2, процент на участие в УС: 40%)
СНЦ "Сдружение за с. Гроздьово, ул.
4
Стефан Димитров
Нели Михайлова
Гроздьово"
"Георги Димитров" №

14

5 НЧ "Пробуда 1928"

54
гр. Бяла, ул. „Андрей
Премянов“ № 14

Снежана Фотева,
Господин Шейтанов

Снежана Фотева

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Налице е приемственост и последователност в работата на Общото събрание и Управителния
съвет, която се гарантира със стабилността на членовете на сдружението. Натрупаният опит в
работата на органите на управление на МИГ способства за формиране на административен
капацитет и подпомага развитието на опит в изпълнението на проекти, финансирани чрез
средства от ЕС у членовете на сдружението. От друга страна, липсата на необходимост за
честа промяна на членовете на сдружението и най-вече членовете на УС, означава, че МИГ не
среща проблеми да отговори на изискванията на законодателството по отношение на
допустимостта на лицата, които имат право да участват в управлението на местните
инициативни групи. Това на практика означава, че членовете на УС отговарят на
изискванията за липса на съдимост, липса на публични задължения и финансова дисциплина,
които са ключови за всички бенефициенти на европейски програми и проекти и са фактор за
успешното изпълнение на стратегията за ВОМР.
2. Проведени заседания и основни решения, свързани с прилагането на СВОМР
През 2021 г. са проведени четири заседания на колективния върховен орган (Общото
събрание) на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“. На 12.02.2021 г.
съгласно Устава на сдружението, е свикано общо събрание с цел разглеждане и одобрение на
годишния доклад за дейността на МИГ за 2020 г. На 14.05.2021г. е взето Решение за промяна
на Стратегията и за избор на нов УС. На 27.09.2021г. е приет Бюджета за 2022 г. на 21.12.2021
година е взето Решение за кандидатстване/участие като партньор на „Сдружение МИГ Долни
Чифлик и Бяла“ в проект по процедура № BG06RDNP001-19.355 „Вътрешнотериториално и
транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности
за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
По време на заседанията през предходните години, са взети важни решения от
компетенцията на върховния колективен орган, вменени му с разпоредбите на Наредба № 22
от 2015 г., а именно – промени в стратегията за ВОМР, избор на критерии за оценка по
мерките, финансирани от ЕЗФРСР, по които ще се извършва приоритизация на етап
техническа и финансова оценка на проектните предложения, получили равен брой точки и др.
Графика 1
Брой заседания на ОС по години

15

2019

2020

2021

Общо

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
През 2021 г. колективният управителен орган на СНЦ МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е
провел 5 заседания. По време на заседанията на УС са взети решения, свързани с одобряване
на оценителните доклади от работата на комисиите за подбор на проектни предложения, след
проведените приеми и др.

Таблица 3
Заседания на УС за периода 01.01-31.12.2021 г.
№

Дата на заседание

Решение
Удължаване срока на работа на КППП по мярка 6.4 и
1.
10.02.2021 г.
мярка 1 „Ново работно място“
Решение за свикване на ОС, прекратяване на членство на
2.
14.04.2021 г.
членове от ОС
Одобряване на Оценителен доклад по Процедура за
подбор на проекти в рамките на втори краен
срок за кандидатстване № BG16RFOP002-1.013 МИГ
3.
23.04.2021г.
„Долни чифлик и Бяла“, по Мярка 1 „Подкрепа
за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ по Оперативна Програма „Иновации
и Конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.
Прекратяване на членство поради отпадане и приемане
4.
05.05.2021 г.
на нови членове
5.
11.08.2021 г.
Решение за удължаване срок по кредит „овърдрафт“
Източник: СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
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От началото на прилагането на стратегията за ВОМР до края на отчетния период на
настоящата оценка, колективният управителен орган на СНЦ „Местна инициативна група
Долни чифлик и Бяла“ е провел 27 заседания. Графично те са представени чрез графика 2.

Графика 2
Брой заседания на УС по години
14

12

10

8

6

4

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Видно от графиката, през 2020 г. дейността на УС на СНЦ „Местна инициативна група
Долни чифлик и Бяла“ е била много интензивна. През отчетния период са извършени приеми
по почти всички мерки от стратегията за ВОМР, по които или не е извършен прием през 2019
г. или е бил налице остатъчен финансов ресурс след проведените процедури.
Заседанията на КУО през 2021 г. според вида на взетите решения са представени
графично по-долу.
Графика 3
Заседания на УС през 2021 г. по вид на решенията
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Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
3. Функции и отговорности на екипа на МИГ
Изискванията към длъжността и основните отговорности на изпълнителния директор на
МИГ „Долни чифлик и Бяла“ са описани в Устава на сдружението и са съобразени с
нормативните изисквания за заемане на тази длъжност съгласно Наредба № 22 от 2015 г. за
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“. Изпълнителният директор на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
организира и отговаря за изпълнението на решенията на Управителния съвет, ръководи и
координира дейността на персонала на сдружението и наетите външни лица, отговаря за
документацията и деловодната дейност на МИГ и осигурява организационно – техническото
обслужване на дейността на органите на сдружението.
По отношение на дейностите, пряко свързани с изпълнението на стратегията за ВОМР,
изпълнителният директор организира изготвянето на годишния план и разпределението на
средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление и за придобиване на
умения и постигане на обществена активност във връзка с прилагането на СВОМР и ги
представя на Управителния съвет, подготвя и свиква заседанията на Комисиите за подбор на
проектни предложения изготвя годишните доклади за прилагането на СВОМР и др.
Към момента на изготвяне на настоящия доклад за мониторинг и оценка
административният екип на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ се състои от три лица на следните
позиции: „Изпълнителен директор“, „Експерт по прилагане на СВОМР“ и „Технически
асистент“. Конкретните задачи на експерта и техническия асистент са определени в
длъжностните характеристики на служителите, които са неразделна част от документите,
одобрени от УО на ПРСР 2014 - 2020 г. в едно със стратегията за ВОМР. Длъжностните
характеристики могат да бъдат изменяни в процеса на прилагане на стратегията при
необходимост и при наличие на изрична санкция от органите на управление на МИГ.
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Съгласно изискването на чл. 13 от Наредба № 22 от 2015 г. екипът на МИГ се състои
най-малко от изпълнителен директор и експерт по прилагане на СВОМР, което означава, че
към 31.12.2021 г. МИГ „Долни чифлик и Бяла“ отговаря на нормативните изисквания,
свързани с изпълнението на стратегията. По отношение нормативните изисквания за заемане
на длъжностите „Изпълнителен директор“, „Експерт по прилагане на СВОМР“ и „Технически
асистент“ не са извършени промени през отчетния период. Изискванията на УО на ПРСР 2014
– 2020 г. в Наредба № 22 от 2015 г. за служителите, заемащи тези длъжности не са променени,
както и не е извършена актуализация на Устава на сдружението.
През периода януари – декември не са извършени и персонални промени в
административния екип на Сдружение „Долни чифлик и Бяла“. В полза на настоящия доклад
следва да се спомене, че такива промени не са извършвани от датата на сключване на
споразумението за изпълнение на СВОМР на 30.04.2018 г. Този факт идва да покаже, че по
отношение на екипа на МИГ е налице стабилност и приемственост, които гарантират
ефективност и последователност в работата на сдружението, утвърждаване на
административен капацитет у екипа и води до натрупване на значителен опит в процеса на
изпълнение на стратегията за ВОМР и администрирането на МИГ. За успешното прилагане на
подхода ВОМР значителна роля играе опита и качествата на членовете на административните
екипите на МИГ. Със своите знания, опит и административен капацитет, те допринасят за
качеството на финансираните чрез стратегията за ВОМР проектни предложения и постигането
на максимален ефект от изпълнението й. В тази връзка, осигуряването на стабилност в
екипите, повишаването на знанията и уменията, е пряка инвестиция в успешното изпълнение
на стратегиите за ВОМР.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ
Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
представлява средносрочен стратегически документ и притежава основните за този тип
документи характеристики – териториален обхват, цели, приоритети, период на изпълнение,
ресурси и финансов план за постигане на целите, както и индикатори за отчитане на
постигнатия напредък. Стратегията е разработена в съответствие с европейското
законодателство (Регламент (ЕС) 1303/2013 и Регламент (ЕС) 1305/2013), националното
законодателство (ЗУСЕСИФ, ПМС № 161, ПМС № 162, Наредба № 22 от 2015 г. и Наредба №
1 от 2016 г.) и е в съответствие с местните и регионални стратегии за развитие. В тази връзка,
стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ отговаря на целите и приоритетите
както на Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, но също
така на Стратегията за развитие на област Варна и на стратегиите за развитие на общините
Долни чифлик и Бяла за периода 2014 – 2020 г.
На макро ниво чрез изпълнението на стратегията, се цели постигането на
стратегическите приоритети на ПРСР за периода 2014 – 2020 г., ОПРЧР за периода 2014 –
2020 г., ОПИК за периода 2014 – 2020 г. и местните стратегии за развитие, като основната
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задача е, чрез ефективното, ефикасното и законосъобразното разпределяне на европейските и
национални средства, да се постигне подобряване на жизнената среда и качеството на живота,
опазване и развитие на културно – историческото наследство, повишаване на икономическото
развитие и човешките ресурси на територията на двете общини.
На микро ниво, на територията на своето изпълнение, стратегията за ВОМР цели да
постигне максимално усвояване на финансовия ресурс, разпределението му по
законосъобразен, прозрачен, ефективен и ефикасен начин и постигането в крайна сметка на
по-добра жизнена среда с по-развита икономика и съхранени местни традиции и ценности.
При изготвянето на стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ
„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от изпълнителите, след обстойно проучване и анализ на територията на
действие на сдружението, са идентифицирани следните заинтересовани страни:
Групи заинтересовани лица от стопанския сектор, развиващи дейност в следните
сектори на икономиката:
1. Селско стопанство – физически и юридически лица, регистрирани по реда на
Търговския закон и Закона за кооперациите;
2. Хотелиерство, ресторантьорство и туризъм – микро-, малки- и средни предприятия;
3. Строителство на жилищни и нежилищни сгради – микро, малки и средни
предприятия;
4. Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – самонаети лица, микро-, малки и
средни предприятия;
5. Преработвателна промишленост – микро, малки и средни предприятия, развиващи
дейност в сферата на хранително-вкусовата промишленост, преработка и маркетинг на
земеделска продукция, дърводобив и дървопреработваща промишленост, производство на
алуминиева дограма, производство на паркет, производство на бетон, бетонови блокове и
други продукти за строителството, занаятчийско производство;
6. Физически и юридически лица, развиващи дейност в сферата на услуги – доставчици
на интернет услуги и услуги, базирани на ИКТ, медицински/здравни услуги, фризьорски и
козметични услуги - самонаети лица, микро-, малки и средни предприятия.
Групи заинтересовани лица от нестопанския сектор:
1. Читалища и други организации с нестопанска цел, развиващи културно-просветна
дейност на територията на МИГ, вкл. в малките населени места;
2. Сдружения/организации, развиващи дейност в сферата на образованието – училищни
настоятелства;
3. Сдружения/организации с нестопанска цел, развиващи дейност в сферата на туризъм,
спорт и отдих;
4. Граждани и представители на уязвимите групи– младежи, възрастни хора,
пенсионери, лица в риск от социално изключване – роми, хора с увреждания.
Групи заинтересовани лица от публичния сектор:
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1. Общински органи и общински администрации- кметове, заместник-кметове,
общински съветници и др.;
2. Кметовете и кметските наместници в населените места на територията на МИГ;
3. Заинтересовани лица в областта на образованието и социалните услуги –
професионални гимназии и среднообразователни училища, ДБТ - Долни чифлик, доставчици
на социални услуги.
Посочените по-горе групи от заинтересовани страни от територията на двете общини са
ангажирани пряко в процеса на подготовка и изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ
„Долни чифлик и Бяла“. Те са не само основните активни лица (т. нар. местни лидери) и са
допринесли активно за разписването целите, приоритетите и интервенциите на стратегията,
очертавайки по този начин посоката за развитие на територията в период от 5 години, но и са
нейните главни ползватели на финансовата помощ. Това са групите лица, определени в
СВОМР като целеви бенефициенти на интервенциите по мерките и основните ползватели на
европейското финансиране, което се предоставя чрез стратегията. Няма как да е иначе, при
положение, че главната цел на СВОМР е да бъдат подпомогнати не само общините в процеса
на създаване на привлекателна среда за живот, но също така и да насърчи бизнеса и активните
граждани, които създават брутен продукт и развиват дейност на територията на МИГ.
На базата на определените цели, приоритети и предпочитани интервенции в процеса на
подготовка на СВОМР са избрани определени мерки по три програми, финансирани със
средства от ЕСИФ.
Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) чрез бюджета на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., от
Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ за периода 2014 – 2020 г. и от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014 – 2020 г.
Периодът, който обхваща стратегията за ВОМР е 30.04.2018 г. - 30.09.2023 г., като
изпълнението и отчитането на сключените договори следва да приключи до 30.06.2023 г.
С промяна на Стратегията за ВОМР от 01.12.2021 година се променят параметрите за
финансиране на мерките по ПРСР. Удължава се и срокът за изпълнение на дейностите по
проектите по програмата, като новият срок е до 30 юни 2025 година.
Одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към
стратегията за ВОМР след подписването на допълнителното споразумение от 01.12.2021
година е в размер на 7 174 908,00 лева, разпределен в следните мерки:
Таблица 4
Финансов план на стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.
Наименование на мярката
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г.
(ЕЗФРСР)
4.1
Инвестиции в земеделски стопанства
4.2
Инвестиции в преработка/маркетинг на

Бюджет в лева

Процент спрямо
СВОМР

3 732 700,00

52,02%

541 463,00
195 580,00

7,55%
2,72%
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6.4
7.2

селскостопански продукти
Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности
Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура

Инвестиции за публично ползване в
7.5
инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура
Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент
(EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите
на регламента (финансирани от ЕЗФРСР)
„Развитие на териториална идентичност и
7.7 маркетинг на дестинацията Долни чифлик
и Бяла“
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
Нови работни места на територията на
1
МИГ Долни чифлик и Бяла
2
Добри и безопасни условия на труд
3
Подкрепа за предприемачество
4
Развитие на социалното предприемачество
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
1
2

Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия
Подобряване на производствения
капацитет в МСП

1 441 678,00

20,09%

934 034,00

13,02%

293 370,00

4,09%

326 575,00

4,55%

1 486 408,00

20,72%

782 320,00

10,90%

195 580,00
195 580,00
312 928,00

2,73%
2,73%
4,36%

1 955 800,00

27,26 %

1 257 270,00

17,52%

698 530,00

9,74%

Източник: Стратегия за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
С промяна на Стратегията за ВОМР чрез подписаното Допълнително споразумение от
01.12.2021 година е променена и стойността за финансиране на текущите разходи и
популяризиране, като те са увеличени от 977 900,00 на 1 091 900,00 лева.

Половината от финансовия ресурс по стратегията за ВОМР за подпомагане на проекти е
осигурен от бюджета на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 –
2020 г. Графично представено, разпределението на финансовия ресурс по мерки за
финансиране на проекти между трите програми е следното:
Графика 4
1 - Мерки, финансирани от ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР)
2 - Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
3 - Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
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Източник: Стратегия за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Видно от данните в таблицата, стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна
група Долни чифлик и Бяла“ е ориентирана основно към представителите на бизнеса на
територията на действие на сдружението. Към повишаване на конкурентоспособността,
производствения капацитет и човешкия фактор са насочени всички 6 мерки, финансирани от
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“. В
допълнение към финансовия ресурс по двете програми, за изпълнение на проекти, свързани с
развитие на бизнеса, са насочени и 3 мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г. Сумарно,
средствата, предназначени за частния сектор, от СВОМР на МИГ са в размер на 5 620 929,00
лева или почти 80% от общия бюджет за изпълнение на проекти. За мерки, изпълнявани от
общините, читалищата и НПО на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ са заделени
останалите 20% от стратегията.
За разлика от други стратегии за ВОМР, по които бюджетът за т. нар. „общински
проекти“ е около 50% от общия бюджет, то при МИГ „Долни чифлик и Бяла“
разпределението на финансовия ресурс по стратегията е индикатор за наличието на развита
икономика в общини, значителен брой потенциални бенефициенти по мерките от стратегията,
както и за необходимостта от осигуряване на финансова подкрепа на МСП и
микропредприятията. Резултатите от проведените приеми на проектни предложения по
мерките от СВОМР до 31.12.2021 г. показват, че предприемачите в района разпознават МИГ
като достъпен финансов инструмент и добра възможност за участие в процеса на
европейското финансиране.
Като допълнение към финансовия ресурс по мерките за финансиране на проекти
(представен в Таблица 4), по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия
за ВОМР“ СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ разполага с още 1 091
900,00 лева, които представляват 22,63% от средствата за проекти по мерките на ПРСР. Тези
средства представляващ оперативни разходи на МИГ и се изразходват през целия период на
прилагане на стратегията за ВОМР – от 2018 г. до 2023 г., а с удължаване на срока и до 30
юни 2025 година. Бюджетът по подмярка 19.4 е предназначен за издръжка на офиса и
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административния екип на МИГ, възнаграждения на експерти, свързани с прилагането на
СВОМР, в т.ч. оценители на проекти, обучения, изграждане на капацитет и знания у местните
лидери и различни дейности за информиране и популяризиране на стратегията и МИГ. Важно
аспект по отношение на средствата за текущи разходи и популяризиране на СВОМР е, че те се
предоставят от бюджета на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР за
периода 2014 – 2020 г. и са обвързани с размера на усвоените средства от бенефициентите по
мерките на стратегията, финансирани от ЕЗФРСР. Т. е. колкото е по-малко малък процента на
усвояването по мерките от СВОМР, финансирани от ЕЗФРСР (размер на изплатената
субсидия), толкова по-малък е процентът на текущи разходи, на които МИГ има право. Това
създава предпоставки екипите на местните инициативни групи да се стремят към по-добро
изпълнение на стратегиите и по-ефективно усвояване на финансовия ресурс по тях.
1. Основни цели и приоритети на СВОМР
Извършването на задълбочена оценка на изпълнението на СВОМР се основава в голяма
степен на заложените в самата стратегия цели. Целите и приоритетите на стратегията за
ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ са определени в процеса на
подготовка на стратегическия документ и са описани подробно в раздел 4 „Цели на
стратегията“ от документа.
На базата на извършени по време на подготовката на СВОМР социално-икономически и
SWOT анализи, проучвания и др., е определена цялостната визия за развитие на територията
на МИГ към 2021 г., а именно да се постигне динамична жизнена среда и по-добро качество
на живот, осигуряващи условия за пълноценна социална, творческа и професионална
реализация на местното население чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално
балансиран икономически растеж и сътрудничество.
Посочената визията за развитие на територията на общините Долни чифлик и Бяла
следва да бъде постигната чрез изпълнението на 3 стратегически цели - „Развитие на
динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни
чифлик и Бяла““, „Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни чифлик и
Бяла““ и „Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване“, които обединяват в себе си 7 основни
приоритети и 15 специфични цели. Постигането на всички тях ще бъде постигнато чрез
ефективното усвояване на средствата по мерките от СВОМР. Стратегическите цели,
приоритети и специфични цели са в съответствие с идентифицираните потребности и
потенциал за развитие на територията на двете общини – Долни чифлик и Бяла и допринасят
за постигане целите и приоритетите на, целите на трите финансиращи стратегията програми –
ПРСР 2014 – 2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПРЧР2014 - 2020 г. и стратегията „Европа 2020“
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Към края на 2021 г., когато според записаното в раздел 4 от стратегията, следва да бъде
постигната визията за развитие на територията на МИГ, а именно: „Динамична жизнена среда
и по-добро качество на живот, осигуряващи условия за пълноценна социална, творческа и
професионална реализация на местното население чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ
и териториално балансиран икономически растеж и сътрудничество“, изпълнението на трите
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стратегически цели е постигнато в различна степен. Подробна информация за нивото на
усвояване на средствата, постигане на индикаторите и постигнатите ефекти от изпълнението
на СВОМР е представена в следващия раздел, но за целта на настоящата точка, може да се
направи извод, че към 31.12.2021 г. най-голям напредък е реализиран по стратегическа цел 3
„Приобщаващ растеж, основан на устойчива и качествена заетост, намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване“. Мерките, (финансирани от ОПРЧР) които
способстват за постигането на тази цел са с най-голяма степен на усвояване и изпълнение на
индикаторите за резултат. На второ място по степен на реализация е стратегическа цел 2
„Устойчив и интелигентен растеж на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““, тъй като
по мерките (финансирани от ОПИК и ПРСР), включени в приоритетите по тази цел има
реално усвояване на финансовия ресурс. Най-малък е ефектът на мерките (финансирани от
ПРСР), насочени към постигане на специфична цел 1 „Развитие на динамична жизнена среда
и подобряване качеството на живот на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““.

2. Изменения на СВОМР и допълнителни споразумения
От сключването през месец април 2018 г. на споразумението за изпълнение на стратегия
за ВОМР между УО на трите финансиращи програми и СНЦ „Местна инициативна група
Долни чифлик и Бяла“ до 31.12.2020 г., споразумението е анексирано общо 4 пъти – през 2018
и през 2019 г. Стратегията за ВОМР е изменена съответно с допълнителни споразумения №
РД 50-44 от 16.10.2018 г., № РД 50-44 от 07.01.2019 г. ,РД 50-44 от 16.09.2019 г. и РД 50-44 от
01.12.2021 г.
За периода, за който се отнася настоящата оценка, е извършена една промяна в
стратегията за ВОМР и споразумението за нейното изпълнение. Извършените до края на 2021
г. четири изменения на стратегията (отнасящи се до заличаване на препращания към наредби,
с отпаднало правно основание, след промяната на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ЗПЗП), коригиране на допуснати технически грешки в изчислението на
финансовия ресурс по мерките, финансирани от ОПИК, както и намаляването на интензитета
на подпомагане по проектите за туристически дейности по инициатива на УО на ПРСР) са
значително по-малко в сравнение измененията на СВОМР, извършени от други местни
инициативни групи, което е основание да се смята, че качеството на документа е относително
високо. Липсата на чести промени означава, че в процеса на изпълнението на СВОМР, екипът
на МИГ и УО на финансиращите програми, не са открили съществени грешки, неясноти или
пропуски, които да възпрепятстват успешното договаряне на проектите. Последната промяна,
от 01.12.2021 година касае увеличението на бюджета на Стратегията и удължаване срока до
30.06.2025 г. с цел финансирането на повече проекти и достигане максимален процент на
ефективността на действие на МИГ през този програмен период.
3. Обявени процедури за прием на проектни предложения
Реално изпълнението на стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ започва
през 2019 г. когато са обявени първите приеми на проектни предложения по мерките от
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стратегията. Поради късното сключване на споразумението за изпълнение на СВОМР 30.04.2018 г. (година и половина след местните инициативни групи, одобрени по първа
покана по мярка 19.2) МИГ „Долни чифлик и Бяла“ разполага с малко повече от 2 години за
договаряне на финансовия ресурс по мерките от стратегията. През 2019 и 2020 г. МИГ е
извършил общо 19 приема на проектни предложения по трите програми, което е значителна
по обем работа за толкова кратък период. През 2021г. са приключили оценките по следните
процедури:
- Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 МИГ
„ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“
- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“
МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на
МИГ Долни Чифлик и Бяла“
Графика 5
Брой проведени приеми и мерки през 2019 г. и 2020 г.

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Най-интензивна работа по отношение на усвояването на финансовия ресурс е извършена
от екипа и органите на управление на МИГ през 2020 г.
През годината са обявени 11 приема по 9 мерки, получаващи финансиране и от трите
програми, включени в СВОМР, както следва:
1. Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода (удължаване на
периода на прием) 14.10.2019 г. - 31.03.2020 г.;
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2. Мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г. в периода
02.03.2020 г. – 03.04.2020 г.;
3. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода
01.05.2020 г. – 03.07.2020 г.;
4. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 01.05.2020 г. – 03.07.2020 г.;
5. Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
в периода 09.10.2020 г. – 13.12.2020 г.;
6. Мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“ от ОПРЧР 2014 – 2020 г. в
периода 19.10.2020 г. – 19.11.2020 г.;
7. Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура” от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 30.10.2020 г. – 04.12.2020 г.;
8. Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в периода
30.10.2020 г. – 30.11.2020 г.;
9. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
ПРСР 2014 – 2020 г. в периода 30.10.2020 г. – 30.11.2020 г.;
10. Мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК 2014 – 2020
г. в периода 11.11.2020 г. – 30.12.2020 г.;
11. Мярка 1 „Нови работни места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла“ от
ОПРЧР в периода 27.11.2020 г. – 31.12.2020 г.
По-подробна информация за приемите по всички 8 мерки, обявени през 2020 г., както и
за броя и стойността на подадените и одобрените проектни предложения, е представена в
раздел VII. ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от настоящия доклад. През 2021г. МИГ „Долни
чифлик и Бяла“ не е отваряла приеми по мерки.

4. Дейности по информиране, публичност и подпомагане на кандидатите и
бенефициентите
Част от дейностите, които СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“
изпълнява в процеса на прилагане на стратегията за ВОМР, са тези, свързани с информиране и
публичност. Тези дейности се финансират от бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и са пряко свързани с процеса на
кандидатстване и финансиране по мерките от стратегията. За важността на дейностите,
свързани с осигуряване на информация за СВОМР, говори фактът, че бюджета по подмярка
19.4 е обвързан с усвояването на средствата, а разходите за популяризиране за целия период
на прилагане на СВОМР са не по-малко от 20% от целия бюджет на МИГ по подмярка 19.4.
Това на практика означава, че местните инициативни групи са задължени съгласно
европейското и националното законодателство по подхода ВОМР да извършват дейности по
обучения, разяснения и консултации на своите потенциални бенефициенти и лица със
сключени договори по мерките от СВОМР, както и да популяризират и рекламират дейността
на МИГ и резултатите от изпълнението на подхода.
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Дейностите по осигуряване на публичност са важен фактор за успеха на МИГ „Долни
чифлик и Бяла“ по изпълнението на стратегията за ВОМР и са насочени към осигуряване на
висока степен на информираност и публичност на местната общност за процеса на
финансиране и управление на публичния ресурс. СНЦ „Местна инициативна група Долни
чифлик и Бяла“ изпълнява ангажимента си, вменен й съгласно споразумението за изпълнение
на стратегията за ВОМР, да информира потенциалните бенефициенти, както и всички активни
жители на територията на двете общини за възможностите за финансиране по подхода
ЛИДЕР/ВОМР, ПРСР 2014 – 2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПРЧР 2014 – 2020 г., както и да
ги насърчи да разработват и подават проектни предложения. По този начин се цели да бъде
постигнато предоставяне на финансово подпомагане на местния честен, публичен и
неправителствен сектор, да се усвоят максимално средствата, предвидени в СВОМР за
проекти, както и да се постигне подобряване на жизнената среда, икономическия растеж и
доходите на населението.
Изпълнението на дейности по информиране и публичност на изпълнението на СВОМР
гарантира прозрачността на процеса на управление и изпълнение на стратегията за ВОМР и
допринасят за засилване на общото доверие в ролята и дейността на МИГ „Долни чифлик и
Бяла“. Дейностите, свързани с публичност, способстват за постигане на максимално добра
разпознаваемост и информираност на заинтересованите страни за възможностите за
подпомагане, които дават трите оперативни програми, финансиращи СВОМР.
Част от политиката на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ по
отношение на дейностите за популяризиране и публичност е организирането и провеждането
на мащабна информационна кампания веднъж годишно. От сключването на споразумението
за изпълнение на СВОМР до изготвяне на настоящия доклад, екипът на МИГ „Долни чифлик
и Бяла“ е провел 3 мащабни информационни кампании – през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. Те са
свързани основно с разясняване на изискванията към кандидатите и проектите за
кандидатстване по различните мерки от стратегията.
Съгласно сключен договор със сдружение „Стъпка по стъпка“ през 2020 г. СНЦ „Местна
инициативна група Долни чифлик и Бяла“ са планирани и проведени 4 бр. еднодневни
обучения на местни лидери - потенциални бенефициенти по стратегията за ВОМР на МИГ на
тема „Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР.
Проектен цикъл. Мултифондово финансиране“. Обученията са проведени на 10, 11, 17 и 18
октомври в с. Гроздьово, Община Долни чифлик и в гр. Бяла, Община Бяла.
Целта на обученията е да се повиши капацитетът на местната общност за подготовка и
кандидатстване с проекти по мерките от СВОМР чрез придобиване на необходимите знания
за същността и подходите за разграничаване на видовете проекти към СВОМР, допустимите
дейности, както и умения за разработване, организация и управление на проекти. Представени
са добри примери от практиката за успешно реализирани проекти като специално внимание е
обърнато на изискванията за устойчивост на резултатите и постигане на индикаторите на
СВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла" при изпълнение на проектите. В проведените 4 бр.
обучения са взели участие местни лидери - потенциални бенефициенти с проекти към
стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла" (представители на бизнеса, публичния
и неправителствения сектор, гражданското общество и жителите). В обученията са взели
участие над 40 местни лидери.
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През отчетния период членовете на екипа на МИГ, УС и ОС не са участвали в обучения,
срещи и дейности по обмяна на опит с други местни инициативни групи, тъй поради
усложнената обстановка в страната покрай разпространението на корона вируса COVID-19.
През 2021 г. сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ за разлика от
предходните години, не е провело широкомащабна информационна кампания, насочена към
потенциалните кандидати с проектни предложения по мерките от СВОМР..
През 2021 г. екипът на МИГ е отговарял и на поставени въпроси по електронна поща и в
Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), свързани с конкретни
казуси и разяснения по насоките за кандидатстване.
Заради разпространението на коронавирус (COVID-19), консултирането на
потенциалните бенефициенти е извършвано основно по телефона или чрез имейла на
сдружението. Тези консултации не са вписани в регистъра, поради което реалният брой на
консултираните лица значително надхвърля документирания им брой. В този период от екипа
на МИГ са извършвани консултации по предстоящите за кандидатстване или текущи приеми
– основно по мерки - 4.1, 4.2, 6.4.
В допълнение МИГ „Долни чифлик и Бяла“ използва различни комуникационни канали
за предоставяне на информация. Екипът на сдружението регулярно публикува информация в
печатни и електронни медии, като най-важните публикации са свързани с обявяването на
приеми по различните мерки. МИГ поддържа електронна страница, съгласно изискванията на
Наредба № 22 от 2015 г. като целта е чрез сайта не само местната общественост, но и всички
заинтересовани страни от България и ЕС, да имат достъп до работата на сдружението и да
получава подробна и актуална информация за възможностите за финансиране, постигнатите
резултати и ефективността на изразходването на публичните средства по подхода ВОМР.
Друг комуникационен инструмент за популяризиране дейността на МИГ е Фейсбук
страницата на сдружението, която също се поддържа и редовно се актуализира.
В следващите години от изпълнението на стратегията за ВОМР екипът на сдружение
„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ следва да продължи дейностите си по
информиране и популяризиране на стратегията сред местното население като търси нови
разнообразни и ефективни за територията комуникационни форми.
През периода 2022– 2023 година дейностите за информиране и публичност се очаква да
бъдат значително повече за сметка на работата по обявяване на приеми за проектни
предложения и тяхната оценка предвид етапа на изпълнение на СВОМР. В следващите години
предстои екипът на МИГ да отговори на нуждите на своите бенефициенти с организиране и
провеждане на обучения, свързани с ефективното изпълнение и отчитане на проектите и
извършването на задълженията по мониторинг и оценка. Очаква се стартиране на
информационна кампания за новия програмен период.
5. Индикатори за изпълнение на СВОМР
Основният механизъм за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите за ВОМР
както на ниво МИГ, така и на ниво управляващи органи, е оценка на постигнатите
индикатори. Индикаторите за резултат и за въздействие са ключов елемент във всяка

29

стратегия за ВОМР и се формулират още в процеса на разработването й на базата на следните
основни елементи:
 Нагласи на населението за постигане на определени цели и приоритети чрез
изпълнението на СВОМР;
 Социално-икономическа среда на територията;
 Очаквания за инвестиционна активност и интерес към определени мерки и
интервенции, включени в СВОМР;
 Включване на определени програми/фондове, които да финансират стратегията;
 Разпределение на финансовия ресурс по мерките от стратегията и др.
Общите индикатори, планирани за постигане с прилагането на стратегията за ВОМР на
СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ са представени в Таблица 5. Те са
определени при разписването на стратегията и обхващат планираните мерки (по ПРСР 2014 –
2020 г., ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПРЧР 2014 – 2020 г.), очаквания дял на усвоените средства,
очаквания брой финансирани проекти и реализираните дейности, в т.ч. разкрити/запазени
работни места.
Таблица 5
Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места, след подписване на допълнително споразумение на 01.12.02021 г.

Вид индикатор

Индикатори за
изпълнение

Индикатори за
резултат

Наименование

Мерна единица

Брой подадени заявления
Брой одобрени заявления
Стойност на одобрените
заявления
Брой на сключените
договори
Стойност на сключените
договори
Брой на подадените искания
за окончателно плащане
Брой на одобрените искания
за окончателно плащане
Стойност на одобрените
искания за плащане
Подпомогнати
бенефициенти чрез СВОМР
Създадени нови работни

Брой
Брой

Цел до края на
периода на
изпълнение на
СВОМР
68
59

Лева

8 968 635,00

Брой

59

Лева

8 968 635,00

Брой

59

Брой

59

Лева

7 174 908,00

Брой

59

Брой

108
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места
Подпомогнати земеделски
Брой
стопанства
Подпомогнати предприятия
в областта на преработката
Брой
и маркетинга на
селскостопанска продукция
Подпомогнати
Брой
микропредприятия
Подпомогнати МСП
Брой
Подкрепени проекти за
разработване или
Брой
внедряване на иновации,
вкл. социални иновации
Населени места с подобрена
социална, техническа или
Брой
туристическа
инфраструктура
Населени места с
активизирано местно
Брой
население за развитието на
териториална идентичност
Предприятия, въвели нови
системи, практики и
инструменти за развитие на
Брой
човешките ресурси и
организация на труда
Безработни и неактивни
участници, които при
Брой
напускане на операцията
имат работа
Безработни и неактивни
участници, които при
Брой
напускане на придобиват
квалификация
Подпомогнати хора с
Брой
увреждания
Социални предприятия,
Брой
получили подкрепа
Източник: Стратегия за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“

8

2

16
12
8

8

20

3

54

40

20
1
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Видно от таблицата, общите индикатори за прилагане на стратегията за ВОМР на
сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ са лесно измерими и
проверими, но някои от тях са силно завишени като очакван резултат. Това би създало
предпоставки за неизпълнение на планираните индикатори в следващите години.
Завишени и трудноизпълними, особено предвид влошената икономическа ситуация в
страната през 2020 г. и 2021 г. като следствие от пандемията от новия корона вирус, са
стойностите на индикаторите „Брой създадени нови работни места“ – 108 бр., „Безработни и и
неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 54 бр.“,
„Подпомогнати микропредприятия“ – 14 бр., „Подпомогнати МСП“ – 12 бр., „Подпомогнати
хора с увреждания“ – 20 лица.
Постигането на тези индикатори за целия период на прилагане на стратегията за ВОМР
ще е ако не невъзможно, то поне трудно изпълнимо, предвид настоящата социалноикономическа среда, оставащото време за изпълнение на стратегията, забавянето от страна на
ДФЗ-РА на обработката и сключването на административни договори по подадените и
одобрени от МИГ проектни предложения и разочарованието на кандидатите от този тип
финансиране, както и максималният размер на БФП по проектите, който не предполага
финансиране на толкова голям брой фирми. Несъмнено най-сериозният аргумент за
евентуални проблеми с изпълнението на индикаторите за резултат по стратегията за ВОМР,
остава влошената икономическа среда спрямо периода на изготвяне на стратегията.
Територията на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ попада в район,
чийто туристически бизнес (един от най-големите сектори на икономиката в двете общини) е
ощетен в много голяма степен от мерките срещу разпространението на COVID-19 през 2020 г.
На фона на световната и националната стагнация и борба за запазване на работните места,
разкриването на нови работни места и разширяването на бизнес обемите, ще бъде много
трудно дори чрез финансиране от стратегията за ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.
Степента на изпълнение на общите индикатори към 31.12.2021 г. е разгледана и
анализирана в следващия раздел на доклада.
VII. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2021 Г.

ЗА

ВОДЕНО

ОТ

1. Постигнато въздействие от прилагането на СВОМР върху групите/секторите от
заинтересовани лица на територията
Ефектът от прилагането на стратегията за ВОМР на сдружение „Местна инициативна
група Долни чифлик и Бяла“ към 31.12.2021 г. може да бъде измерен най-вече чрез оценка на
броя и параметрите на одобрените за финансиране проектни предложения на публични и
частни бенефициенти. Предвид нивото на договаряне от МИГ, УО на програмите/ДФЗ, през
отчетния период не може да се направи анализ за ефекта от приложените интервенции, а поскоро оценката следва да се фокусира върху количествените измерители. Към края на 2021 г.
броят на сключените административни договори и най-вече на изпълнените/изплатени
проекти е все още относително нисък, което възпрепятства постигането на реален ефект от
изпълнението на СВОМР.
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В следващите години – 2022, 2023 и 2024 г., когато реално се изпълняват проектите и се
разплащат извършените по тях дейности, докладите за мониторинг и оценка ще дадат поголяма яснота върху степента на постигане на целите и приоритетите на СВОМР и ефектът
върху социално-икономическия живот на територията на общините Долни чифлик и Бяла,
които нейното изпълнение е оказало.
Реалното изпълнение на стратегията започва през 2019 г., тъй като до края на 2018 г. не
са обявени приеми по нито една от мерки на СВОМР. От сключването на споразумението за
изпълнение на СВОМР в края на месец април до края на 2018 г. екипът на МИГ е ангажиран
основно с подготвителни дейности като изготвяне на насоки за кандидатстване, провеждане
на конкурс за външни експерти – оценители и разработване на вътрешни правила и
наръчници.
Както бе посочено вече в предишните раздели на доклада общо през 2019 г. и 2020 г.
екипът на СНЦ „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ е обявил 20 приема по
всички мерки от СВОМР. Само през 2020 г. се обявени 11 приема по 9 мерки – 3 приема по 3
мерки, финансирани от ОПРЧР, 1 прием по 1 мярка, финансирана от ОПИК и 7 приема по 5
мерки, финансирани от ПРСР.
Брой обявени процедури - 17
Брой получени проектни предложения - 60
Брой ПП, одобрени от МИГ - 43
Брой ПП, одобрени от УО/ДФЗ - 27
Брой сключени договори - 27
Напредъкът в процеса на усвояване на средствата по 12-те мерки през отчетния период
на 2021 година е както следва:
 Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
1. Прием по мярка 1 „Нови работни места на територията на МИГ Долни чифлик и Бяла“
е проведен периода 27.11.2020 г. – 31.12.2020 г. До изтичането на крайния срок е постъпило
само 1 проектно предложение - № BG05M9OP001-1.109-0001 „Нови работни места и
устойчива заетост в „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД, подадено от „ДИРЕКТ ПЕСТ
КОНТРОЛ“ ЕООД. Към 31.12.2021 г. оценката на това проектно предложение е приключила,
проектът е одобрен от МИГ, процедурата е одобрена от ДФЗ и е сключен тристранен договор
за изпълнение с бенефициента „ДИРЕКТ ПЕСТ КОНТРОЛ“ ЕООД на стойност 49 965.62
лева. В момента проектът е в процес на изпълнение и няма изплатени субсидии.
По тази мярка до момента са одобрени и финансирани два проекта от предходната
година – на „Лавадора“ ЕООД на стойност 391 159.65 лева и на „Ал – Корп“ ЕООД на
стойност 332 207.30 лева. Проектът на „Лавадора“ ЕООД е приключил на 07.09.2021, а
стойността на изплатената субсидия е в размер на 361 929.18 лева. Проектът на „Ал – Корп“
ЕООД е приключил на 08.12.2021 година, а стойността на изплатените към 31.12.2021 година
разходи е 167 297.22 лева. Общият бюджет на БФП по тази мярка е в размер на 782 320,00
лева.
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2. Приемът по мярка 2 „Добри и безопасни условия на труд“ е проведен в периода
02.03.2020 г. – 03.04.2020 г. Подадени са 3 проектни предложения: № BG05M9OP001-1.0950001 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в „Поди“ ЕООД, гр. Долни
чифлик“, подадено от „Поди“ ЕООД, № BG05M9OP001-1.095-0002 „Подобряване на
работната среда на фирма „Пал Ойл“ ООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на
труд“, подадено от „ПАЛ ОЙЛ“ ООД и № BG05M9OP001-1.095-0003 „Подобряване на
работната среда във фирма „БКС Долни чифлик“ ЕООД чрез осигуряване на добри и
безопасни условия на труд на служителите“, подадено от „БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ЕООД. И
трите проектни предложения са одобрени и за тях са сключени договори за БФП.
Проектът на „Поди“ ЕООД е приключил на 03.08.2021, като стойността на изплатените
към 31.12.2021 година разходи е 30 766.08 лева. Проектът на „Пал Ойл“ ООД е приключил на
29.09.2021, като стойността на изплатените към 31.12.2021 година разходи е 80 350.00 лева.
Проектът на „БКС Долни чифлик“ ЕООД е приключил на 17.09.2021, като стойността на
изплатените към 31.12.2021 година разходи е 43 517.74 лева. Общата стойност на изплатената
БФП по тази процедура е 154 633.82 лева. Остатък по процедурата към 31.12.2021 година –
40 946.18 лева.
3. Приемът по мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ е проведен през 2020 година.
Сключен е договор за БФП със „СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Проектът на
„СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД ЕООД е приключил на 07.01.2021, а
стойността на изплатената субсидия е в размер на 156 606.06 лева. Остатък по процедурата
към 31.12.2021 година – 38 973.94 лева.
4. Прием по мярка 4 „Развитие на социалното предприемачество“ е проведен в периода
19.10.2020 г. – 19.11.2020 г. По процедурата е постъпило само едно проектно предложение №
BG05M9OP001-2.108-0004 „БИО ГНЕЗДО“, подадено от сдружение с нестопанска цел
„АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“. Към 31.12.2021 г. оценката на това проектно предложение е
приключила, проектът е одобрен от МИГ, процедурата е одобрена от ДФЗ и е сключен
тристранен договор за изпълнение с бенефициента „АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“ на стойност
55 049.53 лева. Проектът е в процес на изпълнение.
Преди това са изпълнени два договора. Проектът на ФОНДАЦИЯ „НИКОЛАЕВКА“ е
приключил на 15.03.2021, като стойността на изплатената субсидия е в размер на 137 777.43
лева, а проектът на „КАСИТЕ“ ЕООД е приключил на 17.03.2021, като стойността на
изплатената субсидия е в размер на 113 292.53 лева.
При успешно изпълнение на проекта на „АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“ и верифициране
на всички предвидени първоначални разходи, общата стойност на изплатената субсидия за
цялата мярка ще бъде в размер на 306 119,49 лева, при общ размер на БФП за мярка 4
„Развитие на социалното предприемачество“ 312 928,00 лева.
 Мерки, финансирани от ОПИК 2014 – 2020 г.
1. През 2020 г. е приключена оценка по проведения в края на 2019 г. втори прием на
проектни предложения по мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“. В рамките на приема са постъпили 3 проектни предложения: № BG16RFOP0021.013-0006 „Моята Бяла“ - иновативно информационно-образователно и развлекателно
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решение, включващо творчески продукт и уеб-базирани услуги, дигитализиращи културнотоисторическото наследство на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла““, подадено от
„Микс Медия Прадакшънс“ ООД, № BG16RFOP002-1.013-0007 „Разработване на продуктова
иновация за персонализиран „Bleisure“ туризъм“, подадено от „ВЕНДИС 19“ ООД и №
BG16RFOP002-1.013-0008 „Подкрепа за създаване на научно изследователски център за
дълголетие“, подадено от „Медбал“ ЕООД. През 2021 година Комисията за подбор на
проектни предложения е одобрила за финансиране само 2 проектни предложения - №
BG16RFOP002-1.013-0006 с размер на одобрената субсидия – 314 713,57 лева и №
BG16RFOP002-1.013-0007 с размер на одобрената субсидия – 345 915,00 лева. Общият размер
на одобрената от МИГ БФП по този прием е в размер на 660 628,57 лева. Процедурата е
одобрена от ДФЗ и през 2021 година с бенефициентите са сключени договори за изпълнение
на проектите. Проектите са в процес на изпълнение. Към 31.12.2021 година няма разплатени
суми по тези проекти.
След изключително забавяне от страна на УО на ОПИК одобрението на процедурата по
първия прием за подбор на проектни предложения, в началото на 2021 година в МИГ „Долни
Чифлик и Бяла“ е изпратен доклад от УО относно процедурата, с което тя е одобрена. След
одобряването на процедурата са сключени договори за изпълнение с одобрените
бенефициенти - „Софтуер Бизнес Модел“ ЕООД на стойност 325 541.88 лева БФП, собствено
финансиране в размер на 36 171.32 лева и обща стойност на проекта 361 713.20 лева, и
„КИНЕТИК БАЙКС“ ЕООД на стойност 224 864.02 лева БФП, собствено финансиране в
размер на 24 984.89 лева и обща стойност на проекта 249 848.91 лева. Проектите са в процес
на изпълнение. Към 31.12.2021 година по проектите няма изплатени суми.
2. По мярка 2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ е проведен прием в
периода 11.11.2020 г. – 30.12.2020 г. Подадено е 1 проектно предложение - № BG16RFOP0022.078-0001 „Подобряване на производствения капацитет на „МУТА 1“ ЕООД, чрез закупуване
на ново високотехнологично оборудване водещо до подобряване на ресурсната ефективност и
повишаване на производителността“, подадено от „МУТА 1“ ЕООД. През 2021 година
оценката на това проектно предложение е приключила, проектът е одобрен от МИГ,
процедурата е одобрена от ДФЗ и е сключен тристранен договор за изпълнение с
бенефициента „МУТА 1“ ЕООД на стойност 377 776.60 лева. В момента проектът е в процес
на изпълнение и няма изплатени субсидии.
През 2020 година е приключил изпълнението си одобреният от 2019 година проект на
„АЙ БИ ДЖИ – ПЛАСТ“ ЕООД с наименование „Подобряване на производствения капацитет
в "АЙ БИ ДЖИ - ПЛАСТ" ЕООД“. Стойността на изплатената през 2020 година БФП е в
размер на 350 370.17 лева, а стойността на собственото финансиране на бенефициента е в
размер на 38 930.00 лева. Общата стойност на изпълнения проект е 389 300.17 лева.
 Мерки, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.
1. По мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ през 2020 г. са проведени 2
приема на проектни предложения в периода 01.05.2020 г. – 03.07.2020 г. и периода 30.10.2020
г. – 30.11.2020 г. През първия период на прием в ИСУН 2020 са постъпили в 3 проектни
предложения: № BG06RDNP001-19.390-0001 „Закупуване на земеделска техника за
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отглеждане на трайни насаждения и създаване на ново сливово насаждение“, подадено от ЗП
Мехмед Джемил Мехмед, № BG06RDNP001-19.390-0002 „Изграждане на стопанска
постройка за съхранение на продукция и инвентар“, подадено от ЗП Женя Йорданова Митева
и № BG06RDNP001-19.390-0003 „Закупуване на земеделска техника и инвентар за
почвообработка“, подадено от „Силвана Агро“ ЕООД. И трите проектни предложения са
одобрени за финансиране като общата одобрена стойност на БФП по тях е в размер на
262 766,41 лева.
На 20.05.2021 е сключен договор за финансиране на „Силвана Агро“ ЕООД за
„Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка“ на стойност 68 472.00 лева
БФП, собствено финансиране в размер на 45 648.00 лева и обща стойност на проекта 114
120.00 лева.
На 31.08.2021 е сключен договор за финансиране на ЗП Мехмед Джемил Мехмед за
„Закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения и създаване на ново
сливово насаждение“ на стойност 133 361.65 лева БФП, собствено финансиране в размер на
57 155.01 лева и обща стойност на проекта 190 516.66 лева.
На 16.09.2021 е сключен договор за финансиране на ЗП Женя Йорданова Митева за
„Закупуване на земеделска техника и инвентар за почвообработка“ на стойност 56 556.00 лева
БФП, собствено финансиране в размер на 37 704.00 лева и обща стойност на проекта 94 260.00
лева.
Към 31.12.2021 година и по трите проекта няма изплатени суми.
По вторият прием, проведен през месец ноември 2020 г. са постъпили още 3 проектни
предложения. През месец януари 2021 година е приключена оценката по приема, като са
одобрени 2 от трите подадени проектни предложения. Отново след изключително забавяне от
страна на ДФЗ през месец октомври 2021 година процедурата е върната за ново разглеждане
на отхвърления от КППП проект, след което и трите проектни предложения са одобрени, като
ПП на „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД е одобрено за финансиране, а проектните предложения на
ЗП ДЖЕМИЛЕ ХАСАН ЮСЕИНОВА и на ЗП Красимир Недев Митев са одобрени, но
включени като резерви и ще бъдат финансирани само при положение, че има наличен
финансов ресурс. По втория прием все още няма сключени договори.
2. По мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
също са проведени 2 приема – от 01.05.2020 г. до 03.07.2020 г. и от 30.10.2020 г. до 30.11.2020
г. По време на първия прием е подадено едно проектно предложение - № BG06RDNP00119.393-0001 „Закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло“,
подадено от „Балканагро 2008“ ООД. Проектното предложение е одобрено за финансиране
като стойността на БФП е 45 190,15 лева. В рамките на срока по проведения втори прием не
са постъпили проектни предложения и по този начин по мярката е налице бюджетен остатък
от 150 389,85 лева.
3. В края на 2020 г. е проведен прием и по най-атрактивната за потенциалните
бенефициенти от територията на МИГ мярка – 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“. Първият прием по нея е проведен в периода 09.10.2020 г. – 13.12.2020 г. като по
данни на сдружението, втори прием няма да бъде обявен поради липса на свободен финансов
ресурс. Подадени са рекордните 18 проектни предложения. В края на месец март 2021 г.
приключи оценката на подадените проектни предложения, като 8 от тях са одобрени за

36

финансиране, 4 са включени в списъка с резервни проекти, които ще бъдат финансирани само
при положение, че има наличен финансов ресурс, а останалите 6 са отхвърлени. Проведената
процедура е одобрена от ДФЗ в края на месец септември 2021 година. На 22.10.2021 г. е
подписан първият и единствен досега договор с „ВЛАСЛА“ ООД за проект „Модернизация на
технологичното оборудване и повишаване на качеството на продукцията на ВЛАСЛА ООД“
на стойност 157 517.80 лева БФП, 52 505.93 лева собствено финансиране или обща стойност
на проекта в размер на 210 023.73 лева. Към 31.12.2021 година няма преведени суми на
бенефициента по този договор. Няма и други сключени договори.
4. През отчетния период, през месец февруари 2021 година е одобрена процедурата по
втория прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Вторият срок на приема е обявен в края на
2019 г. като е удължен до 31.03.2020 г. От постъпилите общо 2 проектни предложения: №
BG06RDNP001-19.231-0004 „Подобряване на образователната инфраструктура в община
Долни чифлик“, подадено от Община Долни чифлик и № BG06RDNP001-19.231-0005
„Общински културен център град Бяла“, подадено от Община Бяла, и двете са одобрени за
финансиране. На 12.03.2021 година е сключен договор за финансиране проектното
предложение на Община Долни чифлик с наименование „Подобряване на образователната
инфраструктура в община Долни чифлик“ на стойност 136 924.82 лева. Проектното
предложение на Община Бяла е одобрено с наложена неправомерно финансова корекция
поради референтни стойности на цените за СМР. Заповедта за одобрение е обжалвана от
общината по надлежния ред и жалбата е уважена от страна на ДФЗ. Към 31.12.2021 година
няма сключен договор за финансиране проекта на Община Бяла. Към същата дата няма
разплатени суми за проекта на Община Долни чифлик.
На 23.07.2020 година е сключен договор за финансиране на проект „Благоустрояване на
централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен
отдих - парк „Армейски“ в гр. Долни чифлик“ с бенефициент Община Долни чифлик след
проведен първи прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Стойността на договора
за БФП е в размер на 279 825.21 лева, като към 31.12.2021 година по проекта са изплатени 139
912.60 лева. В момента проектът е процес на изпълнение. През 2021 година по този проект
беше сключен анекс към договора за финансиране след проведените обществени поръчки.
5. След извършен прием на проектни предложения по мярка 7.5 в периода 30.10.2020 г. –
04.12.2020 г., по който са подадени 2 проектни предложения: „Изграждане на съоръжения за
туристическа инфраструктура“ на Община Бяла и „Създаване на Център за изкуства и занаяти
в гр. Долни чифлик“ на Община Долни чифлик, в началото на 2021 година процедурата е
одобрена на ДФЗ. На 18.05.2021 година е подписан договор за финансиране проекта на
Община Бяла на стойност 138 285,79 лева, а на 29.10.2021 година е подписан договор за
финансиране проекта на Община Долни чифлик на стойност 152 973,72 лева. След
проведените процедури по ЗОП, на 29.11.2021 година е сключен анекс към договора на
Община Бяла.
Към 31.12.2021 година и двата проекта са в процес на изпълнение, като по тях няма
изплатени финансови средства от програмата.
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6. По мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията
Долни чифлик и Бяла“ е проведен прием в периода 20 май – 22 юли 2019 г. В рамките на този
прием са постъпили общо 4 проектни предложения – от Община Бяла, от Община Долни
Чифлик, от сдружение „Нартан 2019“ и 1 от сдружение „Асоциация Биомрежа“. През 2020
година процедурата е одобрена с предложение за финансиране на 3 от 4-те подадени проектни
предложения – на двете общини и на сдружение „Асоциация Биомрежа“.
На 20.07.2020 г. е подписан договор за финансиране проекта на Община Бяла с
наименование „ЗАВРЪЩАНЕ В МИНАЛОТО-ПОМНЕТЕ С ГОРДОСТ“ на стойност
61 445,15 лева. През 2021 година проектът е изпълнен и отчетен, като към 31.12.2021 година
стойността на верифицираните и изплатени разходи е в размер на 49 466 лева.
На 29.11.2021 г. е подписан договор за финансиране проекта на Община Долни чифлик с
наименование „РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНА И МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ НА
ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ на стойност 81 940 лева. Към 31.12.2021 година проекта е в
процес на изпълнение, като по него няма изплатени финансови средства от програмата.
Интересен е казуса с одобреното проектно предложение на сдружение „Асоциация
Биомрежа“, за което е получено писмо от ДФЗ за одобрение през месец ноември 2020 година,
но към 31.12.2021 година все още няма сключен договор за финансиране!
Обобщени, данните за постигнатия напредък в изпълнението на СВОМР на МИГ
„Долни чифлик и Бяла“ до края на 2021 г. са представени в Таблица 6.
Таблица 6
Финансово изпълнение на СВОМР към 31.12.2021 г.
Брой
Брой
Брой
мерки, по
одобрени от
Финансираща
подадени
които е
МИГ
програма
проектни
извършен
проектни
предложения
прием
предложения

Стойност на
субсидията на
одобрените от
МИГ проектни
предложения
(лева)

Стойност на
Брой
проектите със
сключени
сключени
договори
договори
(лева)

ОПРЧР

3

5

3

1 475 459,96

10

1 475 459,96

ОПИК

1

1

2

1 910 403,59

6

2 141 115,07

ПРСР
До 31.12.2019
г.
До 31.12.2020
г.

7

29

8

2 606 876,00

11

1 552 229,01

8

25

12

1 176 808,50

4

842 741,72

19

60

25

3 060 584,20

11

2 102 548,27

19

60

43

5 983 379,55

27

5 168 804,04

ОБЩО ДО
31.12.2021 г.

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
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Източник: ИСУН 2020
Броят подадени и одобрени от сдружението проектни предложения към 2021 г. от
началото на прилагането на СВОМР, както и броят сключени договори, които са най-важните
индикатори за степента на изпълнение на стратегията, са представени в графиките по-долу.
Графика 6
Стойност на подадени проекти предложения проектни предложения

Източник: ИСУН 2020

Графика 7
Стойност на одобрени и сключени договори
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Източник: ИСУН 2020

Процент на реално изплатените суми

2. Изпълнение на целите и приоритетите на СВОМР
Мониторингът и оценката на СВОМР има за цел да предостави на органите на
управление на МИГ и на широката общественост информация за управлението на местното
партньорство, дава се възможност да се прецени ефективността и ефикасността в
управлението на финансовия ресурс, както и степента на постигане на заложените цели и
приоритети. Както бе посочено по-горе в настоящия доклад, основната визия в стратегията за
ВОМР на сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ е към края на 2022 г.
да се постигне динамична жизнена среда и по-добро качество на живот, осигуряващи условия
за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на местното население чрез
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интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж и
сътрудничество.
На база на информацията за проведените приеми, одобрените проектни предложения и
сключените административни договори, може да се направи обобщение, че към 31.12.2021 г.
стратегическата цел за подобряване на жизнената среда и развитие на икономиката на
територията на общините Долни чифлик и Бяла все още не е постигната. По основните мерки,
свързани с подобряване на средата и качеството на живота – тези, финансирани от ПРСР, има
6 сключени договора с двете общини (по мярка 7.2,7.5 и 7.7), в началото на 2022 година
предстои подписването на последния общински договора. Един договор вече е изпълнен, а
реалното изпълнение на дейностите по одобрените проекти и инвестициите по останалите
договори предстоят през 2022 г. Отделно необходимостта от провеждане на процедури по
ЗОП допълнително ще забави изпълнението на тези проекти и ще отложи постигането на
резултатите по тях във времето.
Постигането на ефект от прилагането на тези интервенции и изпълнението на
индикаторите за резултат може да бъде отчетено едва след като започне изпълнението на
дейностите по тях.
Графично съотношението на общинските спрямо останалите одобрени проекти изглежда
така:
Графика 8
Брой на проектите на общините спрямо общия брой на одобрените

Източник: МИГ „Долни чифлик и Бяла“
Забавянето в работата на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и
дългите срокове на разглеждане и одобрение на процедурите, проведени от местните
инициативни групи, поставя под риск изпълнението на стратегиите за ВОМР. От една страна,
забавянето води до неясноти за кандидатите, разочарование и отказ от инвестиции на част от
тях, от друга страна скъсява времето за изпълнение на проектите, което за тези, предвиждащи
строително – монтажни работи, може да бъде от съществено значение.
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Въздействието на стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Долни
чифлик и Бяла“ върху целевите групи от частния сектор през 2021 г. и общо от началото на
прилагането й, се дължат най-вече на изпълнението на четирите мерки, финансирани със
средства от ОПРЧР 2014 - 2020 г. През периода на настоящия доклад – 01.01.2021 г. –
31.12.2021 г. по мерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014 – 2020 г. има подписани 4
договора. По мярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на
неселскостопански дейности“ от ПРСР вече има един подписан договор. По мерки 1
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и 2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ от ОПИК 2014 – 2020 г. са подписани общо 5
административни договора. По мерките „Нови работни места на територията на МИГ „Долни
Чифлик и Бяла““ и „Развитие на социално предприемачество“ от ОПРЧР 2014 - 2020 са
сключени 2 нови договора за финансиране. Общо през 2021 г. са сключени 12 нови договори
за подпомагане на бизнеса на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“. Съотношението
между БФП по сключените договори и размерът на финансовия ресурс по мерките от
СВОМР, е представено графично.
Видно от данните към края на 2021 г. почти целият бюджет по ОПРЧР 2014 – 2020 г. е
договорен със сключените договори.
Чрез договарянето на средствата от ОПРЧР 2014 – 2020 г. и сключените договори по
мерки 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ и 2
„Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОПИК 2014 – 2020 г., стратегията за
ВОМР на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ постига въздействие основно върху подобряване на
социалната реализация на населението, инвестиции в развитие на човешките ресурси и
капацитет, както и в повишаване на модернизацията на конкретно производство. Към
31.12.2021 г. поради наличието на само един договор по мярка 6.4 от ПРСР стратегията не
може да отговори на нуждите на бизнеса от инвестиции за нуждите на
придобиването/подобряването на активи, развитието на предприятията, модернизацията и
повишаване на тяхната конкурентоспособност.

3. Изпълнение на индикаторите
На база на информацията, предоставена от екипа на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ за
проведените през 2019 г., 2020 г. и 2021 година приеми по мерките от стратегията за ВОМР,
одобрените проекти и сключените административни договори, настоящия доклад за
мониторинг и оценка оценява напредъка в постигането на индикаторите.
В таблицата са посочени общите индикатори по стратегията и резултатите към края на
2021 г. с цел сравнение на данните.
Таблица 7
Изпълнение на общите индикатори на СВОМР към 31.12.2021 г.
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Цел до края на
Дял на
Изпълнение
периода на
постигнатия
към
изпълнение на
напредък
31.12.2021 г.
СВОМР
(%)

Наименование на
индикатора

Мерна
единица

Брой подадени заявления

Брой

68

60

88,24%

Брой одобрени заявления

Брой

59

43

72,88%

Стойност на одобрените
заявления

Лева

7 330 955,00

5 983 379,55

81,61%

Брой на сключените
договори

Брой

59

27

45,76%

Лева

7 330 955,00

5 168 804,04

70,50%

Брой

59

10

17,00%

Брой

59

9

15,25%

Лева

6 375 908,00

1 631 095,84

25,58%

Брой

59

23

39%

Брой

108

162

150,00%

Брой

5

4

80,00%

Брой

2

1

50,00%

Брой

14

11

78,00%

Брой

12

6

50,00%

Подкрепени проекти за
разработване или
внедряване на иновации,
вкл. социални иновации

Брой

8

8

100,00%

Населени места с подобрена
социална, техническа или
туристическа
инфраструктура

Брой

8

3

38,00%

Стойност на сключените
договори
Брой на подадените искания
за окончателно плащане
Брой на одобрените искания
за окончателно плащане
Стойност на одобрените
искания за плащане
Подпомогнати
бенефициенти чрез СВОМР
Създадени нови работни
места*
Подпомогнати земеделски
стопанства
Подпомогнати предприятия
в областта на преработката
и маркетинга на
селскостопанска продукция
Подпомогнати
микропредприятия
Подпомогнати МСП

43

Населени места с
активизирано местно
население за развитието на
териториална идентичност

Брой

20

5

25,00%

Предприятия, въвели нови
системи, практики и
инструменти за развитие на
човешките ресурси и
организация на труда

Брой

3

9

300,00%

Безработни и неактивни
участници, които при
напускане на операцията
имат работа*

Брой

54

70

130,00%

Безработни и неактивни
участници, които при
напускане на операцията
придобиват квалификация*

Брой

40

162

405,00%

5

2500%

3

300,00%

Подпомогнати хора с
Брой
20
увреждания*
Социални предприятия,
Брой
1
получили подкрепа
Източник: Данни от МИГ „Долни чифлик и Бяла“

* Забележка: Индикаторите не могат да бъдат измерени предвид ранния етап на
изпълнение на договорите по проектите, финансирани от ОПРЧР 2014 – 2020 г.
Видно от данните, представени в таблицата, до края на 2021 г. екипът на сдружение
„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ е извършил значителен обем дейности,
свързани с прилагането на стратегията за ВОМР и в частност договаряне на финансовия
ресурс по нея. Обявени са общо 19 приеми по всички мерки от СВОМР, като индикатор „Брой
подадени заявления“ е изпълнен над 88%. При одобрението на проектните предложения от
страна на МИГ има по-малко изпълнение (72,88%), което се дължи на факта, че има
отхвърлени проектни предложения. Значителен е напредъкът и по отношение на индикатора
„Стойност на сключените договори“ - 70,50%. Това означава, че за 3 години изпълнение,
екипът на МИГ е усвоил около 3/4 от бюджета за проекти към СВОМР. Пълно изпълнение е
отчетено по индикатор „Предприятия, въвели нови системи, практики и инструменти за
развитие на човешките ресурси и организация на труда“ със сключените 3 административни
договора, а преизпълнение – 300% има по индикатор „Социални предприятия, получили
подкрепа“. Сключени са 3 договора със социални предприятия, с 2 повече от заложената
стойност на индикатора. Има сериозно преизпълнение на индикаторите за работните места,
което се дължи предимно на три вече изпълнени проекта по ОПРЧР.
На фона на постигнатите отлични резултати по ОПРЧР и ОПИК, усвояването на
средствата, осигурени от ПРСР 2014 – 2020 г., изостава. Няма особен напредък и по

44

отношение на индикаторите, свързани с тези програми, като положителен ръст има по
отношение основно на индикаторите „Брой подадени заявления“ (където първият прием по
мярка 6.4 отчита рекорд от постъпили 18 проектни предложения) и „Брой одобрени
заявления“.
В началото на 2021 г. екипът и органите на управление на МИГ „Долни чифлик и Бяла“
са приключили дейностите си по оценка на постъпилите до края на 2020 г. проектни
предложения. За наличните остатъчни средства, МИГ е предприела действия по пълното
договаряне на финансовия ресурс. Дори са предвидени средства за финансиране на
резервните проектни предложения, което е включено в подписаното допълнителното
споразумение от 01.12.2021 година. Преодоляването на закъсненията в договорирането от
страна на Държавен фонд „Земеделие“ за мерките, финансирани от ЕЗФРСР, е ключов момент
за изпълнението на СВОМР и ще изиграе основна роля за пълното усвояване на финансовия
ресурс, качеството на проектите, сроковете и ефективното им изпълнение.

VIII. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Основните изводи, които могат да бъдат изведени от анализа на данните в настоящия
доклад, могат да бъдат систематизирани в три основни направления - изводи по отношение
самата стратегия за ВОМР, изводи за взаимодействието между МИГ и управляващите органи
на програмите, финансиращи стратегията и Държавен фонд „Земеделие“, както и изводи
дейността на екипа и органите на управление на МИГ „Долни чифлик и Бяла“. На базата на
тези изводи са формулирани препоръки за бъдещата работа по изпълнението на стратегията.
 Изводи относно изпълнението на стратегията за ВОМР
Като цяло стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Долни
чифлик и Бяла“ е балансирана и притежава всички изискуеми реквизити, съгласно указанията
на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. за разработване на този вид документи. Стратегията е
съобразена с нуждите на населението на територията, като интервенциите от най-голямо
значение за спецификата на района, логично получават и по-голям финансов ресурс. Това са
най-вече мерките, свързани с инвестиции в развитие на неземеделски дейности, подобряване
на жизнената среда, създаването на нови работни места и иновациите в стартиращи
предприятия на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“.
В същото време, стратегията за ВОМР поставя редица ограничения (най-вече по
отношение на минималния и максималния размер на общите допустими разходи по
проектите), което може да се окаже пречка пред част от потенциалните кандидати за
финансиране и в крайна сметка да рефлектира върху цялостното изпълнение на
стратегическия документ. От друга страна, голяма част от заложените индикатори за резултат
и изпълнение (най-вече свързани с броя на разкритите работни места, броя на подкрепените
бенефициенти и др.) са твърде високи и създават предпоставка за неизпълнение, особено в
ситуация на очертаваща се икономическа криза след пандемията от COVID-19 през 2020-2021
г. Икономиката на територията на МИГ до голяма степен е свързана с туризма и наложените
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ограничителни мерки и забрани за туристически пътувания, се отразиха силно върху целият
хотелски, ресторантьорски и търговски бранш, както и свързаните с тях сектори.
Предприятията няма да успеят да разширят обемите си, както са планирали година по-рано, а
някои от тях е възможно и да не преодолеят кризата. В същото време, за справяне с
последиците от пандемията, местните и национални власти са принудени да променят
приоритетите си на интервенции, да пренасочват финансов ресурс (през 2020 г. и 2021 г. бяха
обявени приеми по няколко оперативни програми за подпомагане на последиците от
пандемията) и да подпомагат най-уязвимите от кризата сектори.
На фона на влошената икономическа и социална ситуация, постигнатите резултати от
МИГ през 2021 г. са значителен успех. С изпълнение на одобрените от МИГ проектни
предложения по мерките, финансирани от ОПРЧР, ОПИК и от ПРСР, почти изцяло ще бъде
разпределен финансовия ресурс по стратегията. През 2022 г. МИГ „Долни чифлик и Бяла“ ще
трябва да обяви процедурите, за които има предвидени средства в Допълнителното
споразумение, подписано на 01.12.2021 година. През 2022 година също така ще трябва да
започне изпълнението на задълженията си по мониторинг на проектните предложения, които
са в процес на изпълнение или са изпълнени.
Препоръки: Да продължи процесът по пълно договаряне на средствата от стратегията и
изпълнение на индикаторите. След приключване на процеса по одобрение на проектни по
предвидените през 2022 година процедури, екипът на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ е
необходимо да насочи усилията си към организиране и провеждане на обучения за
бенефициентите, свързани с изпълнението и отчитането на проекти. През последните години
от прилагането на СВОМР ролята на местната група е да подпомага лицата, сключили
договор, с изпълнението и мониторинга на проектите, както и да осигури висока степен на
информираност и публичност. Научените уроци от изпълнението на СВОМР ще залегнат в
подготовката на стратегията за ВОМР за следващия програмен период.
 Изводи по отношение взаимодействието между МИГ и УО и ДФЗ - РА
Местните инициативни групи, сключили споразумения за изпълнение на СВОМР през
2018 г., бяха поставени в неравнопоставеност спрямо МИГ, одобрени по първа покана и
разполагаха с 2 години, за да договорят финансовия ресурс по ОПИК 2014 – 2020 г. и ОПРЧР
2014 – 2020 г. Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“ успя да
използва рационално този срок, да организира и проведе достатъчен брой приеми, на които са
приети и одобрени качествени проектни предложения.
Основният проблем в прилагането на стратегията за ВОМР в периода от сключването на
споразумението за нейното изпълнение до 31.12.2021 г. е свързан с работата на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Забавянето в разглеждането и одобрението на
проведените от местните инициативни групи процедури, и най-вече забавянето на
сключването на договори, компрометира работата на МИГ и води до сериозни рискове в
прилагането на подхода ВОМР. Този проблем е валиден за всички МИГ, изпълняващи
стратегии за ВОМР, не само за МИГ „Долни чифлик и Бяла“. Регистрираните забавяния от
над 1 година често обезсмислят планираните инвестиции, водят до разочарование и отказ от
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финансиране у кандидатите, създават много допълнителна работа на екипите – по
предоговаряне на средствата, промяна на класиране и пр. В крайна сметка, забавянето се
отразява най-вече върху невъзможност да се изпълнят целите на СВОМР и да се отчете ефект
от нейното прилагане за територията на съответствия МИГ. Освен това, с оглед на високата
инфлация през последните няколко месеца, голяма част от бенефициентите са в невъзможност
от изпълнение на договорите си с подизпълнителите, поради значително завишаване
стойностите на офертите, някои от които подадени преди повече от 1 година. Това е сериозен
проблем, който би се отразил доста негативно върху изпълнението на проектите, съответно на
индикаторите, заложени в Стратегията за ВОМР.
Препоръки: Да продължи процеса по договаряне на финансовите ресурси от мерките,
финансирани от оперативните програми с цел пълното усвояване на бюджета.
 Изводи по отношение работата на екипа и органите на управление на МИГ
През периода от сключване на споразумението за изпълнение на СВОМР до 31.12.2021
г. екипът и органите на управление на МИГ са извършили значителен обем работа по
прилагане на стратегията. Както бе споменато вече, обявени са общо 17 приеми по всички 12
мерки на стратегията. Одобрени за финансиране са общо 43 проектни предложения. 7 от тях
са одобрени, но поставени в резервните списъци, като за тях също са предвидени ресурси в
подписаното допълнително споразумение през 2021 година. Сключените договори са 27, а
предварително одобрената субсидия за БФП по тях в размер на 4 690 888,77 лева възлиза на
за 74% от финансовия ресурс по стратегията, определен за подкрепа на проекти. В
интензивната работа по провеждане на приеми и одобрение на проектни предложения,
активно е участвал и КУО на МИГ.
Препоръки: До края на изпълнението на стратегията за ВОМР екипът и органите на
управление на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ следва да продължат работата си в посока
изграждане и утвърждаване на административен капацитет и проектен опит у
представителите на местните общности. Това ще доведе не само до позитиви, свързани с
успешното изпълнение и отчитане на проектите, финансирани чрез СВОМР, но и ще отчете
косвени ползи за територията. Създавайки проектен опит у заинтересованите лица, МИГ ще
повиши притока на инвестиции за територията под формата на проекти и ще разполага с
обучени и активни местни лидери, които да работят в посока повишаване на икономическия
стандарт и качеството на живота в двете общини.
В периода до края на прилагането на стратегията за ВОМР местна инициативна група
„Долни чифлик и Бяла“ де продължи да изпълнява дейности, насочени към информиране,
популяризиране и рекламиране както на стратегията и работата на МИГ, така и на подхода
ЛИДЕР/ВОМР като цяло. В тази връзка екипът на сдружението следва да отчете постигнатите
резултати от проведените информационни кампании и да анализира силните и слабите страни
от извършените дейности. Препоръката е обученията и информационните събития в
следващите години до края на изпълнението на СВОМР да бъдат по-специализирани на база
интересите и нуждите на населението на територията на двете общини. Оживяването на
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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 сформирането на силни местни
общности, обединени около обща визия за развитие.
Всички тези дейности, свързани с обучения, обмяна на опит и предоставяне на
информация за изпълнението на СВОМР и подхода ВОМР, ще способстват МИГ „Долни
чифлик и Бяла“ да се утвърди като сериозна институция с пряка връзка с жителите на двете
общини и като важен инструмент за териториално, социално и икономическо развитие.
Колкото по-разпознаваем е МИГ „Долни чифлик“ и колкото по-явни са ефектите от неговата
дейност, толкова по-голям ще е интересът на местната общност да участва активно в
изпълнението на дейностите по стратегията за ВОМР. От друга страна, това ще гарантира
подкрепа за дейността и органите на управление на МИГ, ще подпомогне подготовката и
ефективното планиране на стратегията за програмния период 2021 – 2027 г. като гарантира
правилно формулиране на целите, приоритетите и инструментите за тяхното постигане.
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