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Въведение 
 

Настоящия доклад за „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” е 
създаден в изпълнение на Договор за услуга от 29.10.2019г., възложен от СНЦ „МИГ-

Любимец-Ивайловград”, сключен с „МАЙ КОНСУЛТ 2018” ЕООД в рамките на 

изпълнение на Споразумение № РД 50-149/21.10.2016г., за изпълнение на СВОМР на 
„МИГ-Любимец – Ивайловград”  на територията на общините Любимец и Ивайловград. 

Целта на настоящия документ е да осигури информация по отношение изпълнението 

на Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ-Любимец-Ивайловград” за периода от 
подписване на споразумението 21.10.2016г. до края на 2019г. Документът описва основните 

дейности, реализирани в подкрепа на местната общност, изпълнените от Екипа на МИГ 

ангажименти и проследява цялостния напредък по прилагане на Стратегията и постигнатите 
резултати.  

 

Обща информация за СВОМР  
 

Водено от общностите местно развитие (ВОМР) като цяло е инструмент за участието 

на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, 

екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР 

е подход, който изисква време и усилие, но със сравнително малки финансови инвестиции, 

може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща 
отговорност за въвеждането им в практиката. Стратегията трансформира националните 

приоритети и политики на местно ниво и гарантира тяхното прилагане на територията на 

МИГ. 

Основните цели на Стратегията за местно развитие са свързани с постигането на 
хармонично, балансирано и устойчиво развитие на територията на МИГ Любимец – 

Ивайловград и подобряване качеството на живот на хората. Процесът на планиране търси 

баланса между различните аспекти на развитието (екологичен, териториален, икономически 

и социален) и между различните общности, социални групи, заинтересовани страни. 

Стратегията се явява един от основните инструменти за развитието на региона, като е 

изцяло съобразена със сферите на компетенция и възможностите на общините Любимец и 

Ивайловград. Стратегическата част следва да се разглежда като динамична част, която има 
възможност да бъде допълвана и актуализирана съобразно промени в приоритетите на 
общините или на ниво национално законодателство и други елементи на обкръжаващата 

среда, оказващи влияние върху протичащите процеси и нагласите в общността. 

Дефинирането на визията, целите и приоритетите в Стратегията се основава на извършения 

ситуационен анализ и проучванията, на откроените специфични особености в SWOT – 

анализа и на очакванията на хората за развитие на общините Любимец и Ивайловград.   

Същевременно е съобразена с основните цели на политиката за развитието на 
селските райони, Споразумението за Партньорство 2014 -2020, политиката на Европейския 

съюз за развитието на селските райони, нормативната уредба в страната за прилагане на 
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подхода „Водено от общностите местно развитие”, както и изискванията на УО на ПРСР 

2014 -2020. Формулираните цели и приоритети са съобразени с основните стратегически и 

планови документи подготвени в Република България, Област Хасково и Общините 
Ивайловград и Любимец и имащи пряко отношение към развитието на територията на МИГ. 

Като обобщена представа за развитието на двете общини визията, представя желаното 

състояние в един дългосрочен период, отразявайки сравнителните предимства на общините 

в регионален и национален аспект. 

 

 

 

Целта, приоритетите, специфичните цели и включените мерки за тяхното 

постигане в СВОМР на МИГ-Любимец – Ивайловград са: 

Основна цел на Стратегията за ВОМР 

Повишаване привлекателността и подобряване качеството на живот на жителите на 

Общините Любимец и Ивайловград, чрез устойчиво развитие на конкурентноспособен 

земеделски сектор, създаване на възможности за развитие на бизнес и заетост на  

местното население, опазване на природните ресурси и изграждане на достъпна и  

модерна инфраструктура, популяризиране на местните природни дадености и традиции 

и развитие на гражданско общество. 

Приоритет 1 

Повишаване 

конкурентноспособността 

на земеделския сектор в 

региона, като се възродят 

традициите и се внедряд в 

производството нови 

техники и технологии и 

иновативни практити, 

щадящи околната среда и 

природата, включително 

развитие на биологично 

земеделие. 

Приоритет 2 

Развитие на 

конкурентноспособен 

местен бизнес и 

занаятчийство, 

повишаване 

възможностите за 

заетост и устойчив 

туризъм с акцент 

чиста околна среда и 

популяризиране 

красотата на 

местната околна 

среда. 

Приоритет 3 

Подобряване на 

инфраструктурата, 

жизнената среда и 

качеството на живот 

на жителите на 

общините Любимец 

и Ивайловград. 

Приоритет 4 

Изграждане на 

капацитет за 

управление на 

проекти на местната 

общност. 

Специфична цел 1. 

Развитие на устойчив и 

конкурентноспособен 

земеделски сектор. 

Специфична цел 2.  

Развитие на 

конкурентноспособен 

местен бизнес и 

занаятчийство и 

развитие на туризма 

в региона 

Специфична цел 3. 

Повишаване 

привлекателността 

на общините и 

подобряване на 

условията за живот 

на територията им. 

Специфична цел 4. 

Изграждане на 

капацитет за 

управление на 

проекти на местната 

общност. 

Мерки с код 4.1 и 4.2 Мерки с код 6.4, 4.1 и 

4.2 

Мерки с код 7.2, 7.5 

и 6.4 

Подмярка 19.4 на 

мярка 19 от ПРСР. 
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Мерки, бюджети и дялове на средствата по мерки на СВОМР на МИГ – Любимец 

– Ивайловград. 

Код Име на мярката Бюджет % 

4.1 Подкрепа за инвестиции в селски стопанства   880 123.50 30% 

4.2 Инвестиции в преработващия сектор   440 061.75 15% 

6.4 Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности. 

  733 436.25 25% 

7.2 Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

публична инфраструктура, включително инвестиции в 

енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия. 

  586 749 20% 

7.5 Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа информация  

  293 374.50 10% 

ОБЩО: 2 933 745 100% 

 Текущи разходи и популяризиране на стратегията за 

водено от общностите местно развитие 

   977 915 100% 

 

 

 

Методология за мониторинг и оценка 
 

Цели и методи на оценка 

 

  Настоящата методология  разглежда извършването на оценка на напредъка на 
основа на универсални постановки като са взети предвид Насоките за оценка на 
ЛИДЕР/ВОМР издадени от Европейската комисия. 

 

Цели 

 

Оценката е процес на: 

- отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията, чрез наблюдението по 

заложените индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане 

на мерките и администриране на стратегията; 

- разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегияга, включително 

определяне на степента на тяхното съответствие с поставените цели, приноса 
към постигането на целите, цялостно въздействие върху местната общност, 

устойчивост на постигнатото. 

 

Методи 
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Наблюдение 
Оценката се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез 

наблюдението (мониторинг). Наблюдението представлява систематично проследяване 

на дейността на МИГ в двете основни насоки: подготовка и подбор на проекти и 

популяризиране. Наблюдението генерира данни, необходими за извършване на 
оценката. 

 

Индикатори (показатели) 

Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните 
цели са били постигнати. Те трябва да бъдат специфични, измерими и 

достъпни/постижими. Оценката се извършва въз основа на набор от индикатори, които 

отчитат специфичния характер на подкрепата, целите на СВОМР, социално-

икономическата ситуация на територията. 

 

Източници на информация. 
Източниците на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се 

обощят както следва: 

- База данни на МИГ – основен източник на информациа; 

- Информация от бенефициенти; 

- Извършване на проучвания. 

 

Мониторинга и оценката се основават на един обобщен модел, представляващ 

съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, 

постигнатите резултати и осъществените въздействия. Мониторингът се осъществява, 

чрез събиране на информация за договорените средства, финансираните проекти и 

непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Оценката има за цел да набави и 

структурира информация за хода на изпълнението на стратегията за ВОМР, която 

включва подадените по отделните покани проектопредложения и осъщественото 

наблюдение по реализация на одобрените и финансирани проекти. 

Извършването на мониторинг на СМР е процес на системно и непрекъснато 

събиране и анализ на информацията за хода на реализацията на СМР и постигане на 

поставените цели, резултати и заложените индикатори. Получената информация ще се 

използва за целите на управлението – осъществяване на контрол и вземане на 

управленски решения за продължаване, изменение, допълване или прекратяване на 

реализацията на СМР или за всеки един проект по отделно. Основната цел е да се 

следят и измерват постигането на целите и мерките на СМР в хода на тяхната 

реализация. 

Стратегията за ВОМР на МИГ е разработена в съответствие със специфичните 
характеристики на територията, установените потребности и местния потенциал за 
растеж, като поставените цели и приоритети и предвидените мерки за изпълнение имат 
допълващ характер по отношение на регионалните, областните и общински 

стратегически и планови документи. 
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Моментно състояние и изпълнение 
 

Процедури за подбор на проекти 

       

От месец октомври 2016 година, сдружение „Местна инициативна група – 

Любимец – Ивайловград” изпълнява стратегия за Водено от общностите местно 

развитие (стратегия за ВОМР) на територията на двете общини Любимец и Ивайловград. 

Стратегията за ВОМР на МИГ е възможност, на местно ниво да бъдат финансирани 

проектни предложения по 5 (пет) мерки от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020г. Общия бюджет на стратегията е в размер на 2 933 745 лева - 

средства, които ще бъдат предоставени под формата на безвъзмездна финансова помощ 

за осъществяването на проекти на местни бенефициенти (в това число и на двете 

общини Любимец и Ивайловград).  

В изпълнение на стратегията за ВОМР, МИГ е обявила процедури за 

кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ или така наречените процедури за 

подбор на проектни предложения, по всички пет мерки в обхвата на стратегията. В 

резултат, към декември месец 2019г. за финансиране по стратегията на МИГ са 

кандидатствали 26 местни физически и юридически лица, като броя на подадените 
проектни предложения е 31. След извършен подбор и оценка на постъпилите проекти, 

МИГ е одобрила и предложила за финансиране 22 проектни предложения. 

 Изготвени са индикативни графици за приемите по подмерките от Стратегията 

за ВОМР за 2018 и 2019г., които са публикувани на интернет страницата на МИГ 

(www.mig.lyubimets.org). Приемите на проектни предложения са постоянни (в рамките 
на съответната календарна година и одобрената по чл. 62, т. 3 от Наредба №22, 

индикативна годишна работна програма). Оценката на проектните предложения е 

извършена в съответствие с Редът за оценка на проектни предложения към стратегията 

за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”, приет с Решение №9 от 30.11.2017г., на 

Общото събрание на МИГ,  съответстващ на  минималните изисквания по чл.41, ал.2 от 
ПМС № 161 и одобрената стратегия за ВОМР на МИГ, който е транспониран и в 

Условията за кандидатстване. Съобразени и спазени от КППП при провеждане на 

оценителния процес и извършване оценката на проектните предложения, чрез 
системата ИСУН 2020 са и изисквания на Наредба №22 от 14.12.2015г., на МЗХГ, 

Указанията на УО на ПРСР 2014-2020г., по чл.37, ал.1 от ПМС №161/2016г. При 

работата си в ИСУН 2020, КППП се ръководи от указанията в Ръководството на 
потребителя за модул „Оценка”, публикувано в ИСУН.   

 

Считано от 20.08.2018г., в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.072 по Мярка 4 (код на мярката по 

ПРСР 2014 - 2020г. – 7.2.) - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец 

- Ивайловград", с крайна дата за кандидатстване – 31.12.2018г. В съответсвтие с 



 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Договор с „МАЙ КОНСУЛТ 2019” ЕООД от 29.10.2019г. 8 

 

    

              

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

одобрената стратегия за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград”. В рамките на 

срока за кандидатсване, който е 17.00 часа на 31.12.2018г., по процедурата са 

постъпили 4 (четири) проектни предложения. След извършване на оценка КППП 

предлага за финансиране и 4 (четирите) постъпили проектни предложения. 

 

  От 28 септември 2018г., в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.092 по Мярка 1 (код на мярката по 

ПРСР 2014 - 2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от 
стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - 

Ивайловград". По процедурата са създадени две оценителни сесии. Общо постъпилите 
проектни предложения по процедурата са 13(тринадесет). 

В рамките на първият краен срок за кандидатстване, който е до 17.00 часа на 

28.01.2019г., по процедурата са постъпили 11(единадесет) проектни предложения. След 

приключване на оценителната сесия, КППП предлага за финансиране  8(осем) проектни 

предложения и 3(три) проектни предложения  - за отхвърляне. 

В рамките на третия краен срок за кандидатстване – 17.00 часа на 28.09.2019г., 
по процедурата са постъпили 2(две) проектни предложения. Съгласно резултатите от 
извършената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, включени във втората 
оценителна сесия по процедурата, КППП предлага за финансиране 1(едно) проектно 

предложение  и за едно – за отхвърляне. 

Към 17.12.2019г., със Заповед №03-РД/5039 на ИД на ДФ”Земеделие” процедура 

за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.092-S1 по Мярка 1 (код на 
мярката по ПРСР 2014 - 2020г. – 4.1) - „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - 

Любимец - Ивайловград" е одобрена като законосъобразно проведена. 

 

От 21 ноември 2018г., в Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на 
проектни предложения BG06RDNP001-19.120 по Мярка 2 (код на мярката по ПРСР 

2014 - 2020г. – 4.2) - „Инвестиции в преработващия сектор“ от стратегията за Водено от 
общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". По процедурата са 

създадени 2(две) оценителни сесии и общо входирани 5(пет) проектни предложения. 

В рамките на първият краен срок за кандидатстване, който е до 17.00 часа на 

21.03.2019г., са постъпили 3(три) проектни предложения. С приключване на оценката 
на проектни предложения, включени в първата оценителна сесия по процедурата, 

КППП предлага за финансиране 1(едно) проектно предложение. Две от проектните 
предложения са оттеглени от кандидатите. 

В рамките на вторият краен срок за кандидатсъване  - 17.00часа на 21.07.2019г., 
са постъпили 2(две) проектни предложения. От двете проектни предложения, включени 

в оценителна сесия, КППП предлага за финансиране 1(едно) проектно предложение. 

Другото проектно предложение е оттеглено по искане на кандидата. 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

Считано от 28 декември 2018г., в Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за 

подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.173 по Мярка 3 (код на мярката по 

ПРСР 2014 - 2020г. – 6.4) - „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 
неселскостопански дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие 
на "МИГ - Любимец - Ивайловград". В двете оценителни сесии по процедурата са 

постъпили 9(девет) проектни предложения общо. 

В рамките на първият краен срок за кандидатстване, който е до 17.00 часа на 

28.04.2019г., са постъпили 5 (пет) проектни предложения. След извършване на оценка, 

КППП предлага за финансиране 4(четири) от тях. Едно проектно предложение е 
предложено за отхвърляне. 

В рамките на втория краен срок за кандидатстване  - 17.00часа на 28.08.2019г., са 

входирани 4 (четири) проектни предложения. От четирите проектни предложения 

включени в оценителната сесия, КППП предлага за финансиране 3(три) от тях. Едно 

проектно предложение е предложено за отхвърляне. 

 

На 30 юли 2019г., в Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) е отворена процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.288 по Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014 - 2020г. 
– 7.5.) - „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от стратегията за Водено 

от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград". 

 По процедурата няма постъпили проектни предложения и съответно няма 

създадени оценителни сесии. 

 

 

Резултати от изпълнението на СТРАТЕГИЯТА за ВОМР на „МИГ – ЛЮБИМЕЦ – 

ИВАЙЛОВГРАД” 

Мярка 

по 

СВОМР 

Брой 

постъпили 

проектни 

предложения 

Стойност на 

постъпилите 
проектни 

предложения 

(със 
съфинансиране) 

Стойност на 

БФП 

Брой на 

одобрени 

от МИГ 

проекти 

Брой на 

одобрените 
проекти от 

ДФЗ 

Код 4.1 13 2 282 808,06 1 253 399,50 9 1 

Код 4.2 5 761 538 380 769 2 0 

Код 6.4 9 1 304863,7 891 171,66 7 0 

Код 7.2 4 583 872,63 583 872,63 4 0 

Код 7.5 0 0 0 0 0 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

 

Дейности за популяризиране: 
 

 

С цел повишаване на информираността на населението в общините относно 

подхода ВОМР и насърчаване активното участие на бизнеса и земеделските 

производители в процеса, в разглеждания период е извършен значителен обем от 

дейности, свързани с реализиране на стратегията – дейности за популяризиране, 

информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати: 

 

- проведени 5 обучения за местни лидери,  потенциални бенефициенти, както и 

членовете на екипа и колективния върховен орган на МИГ; 

- проведени 15 информационни срещи в различни населени места от територията; 

- осъществени 21 публикации в местни и регионални медии; 

- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали; 

- осъществени три проучвания и анализи на територията на МИГ; 

- консултирани са потенциални бенефициенти.  

 

Целта на проведените срещи и обучения е участниците да заявят своите проектни 

намерения и степента на готовност, да получат актуална и полезна информация за 
периодите и условията за прием, както и конкретни указания за подготовка на 
проектните предложения. От протоколираните срещи е видно, че участниците са се 

интересували от начина и условията за кандидатстване, сроковете за подготовка на 
документи по проектите, допустими кандидати по мерките от Стратегията за ВОМР, 

времевия диапазон за приеми на проекти, размера на самоучастие и размера на 

безвъзмездната финансова помощ по проектите и други конкретни казуси.  

Идеята на срещите е фокусирана върху това всички заинтересовани лица да получат 

експертни съвети, отнасящи се до подготовката на проектните предложения, както и 

информация относно условията и сроковете за прием. 

Проведеното обучение на членовете на екипа на МИГ и колективния върховен 

орган /КВО/ е оценено като изключително полезно, предвид ангажимента на МИГ за 

изготвяне на документи за кандидатстване и публикуването на насоки в ИСУН 2020. 

Екипът на МИГ и членовете на КВО са провели работни срещи с колеги от други МИГ 

в страната с цел повишаване на административния капацитет, чрез обмяна на опит при 

прилагането на Стратегията за ВОМР. 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

Преглед по индикатори 

 

Индикатори по мерки  

 

Мярка с код 4.1 

 
Вид индикатор Индикатор Мерна ед. Базова ст. Цел Постигнати резултати % 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 13 16 81% 

 Стойност на под. проекти Лв. 2  282 808,06 1 300 000 175% 

Одобрени проекти Бр. 9 10 90% 

Стойност на одобр. пр. Лв. 878 833,57 880 000 99% 

Сключ. договори Бр. 0 10 База данни МИГ 

Успешно прикл. пр. Бр. 0 10 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб места, в т.ч.

- жени 

- хора в неравност. 
положение 

- малцинства 

Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 

   

Сума на инвестициите Лв. 0 800 000 База данни/ф.отчети 

- ДМА Лв. 0 700 000 База данни/ф. отчети 

- ДНА Лв. 0 100 000 База данни/ф.отчети 

Въведени иновации Бр. 0 10 База данни/ф.отчети 

Въведени стандарти  Бр 0 4 База данни/ф.отчети 

 

 

Мярка с код 4.2 

 
Вид индикатор Индикатор Мерна ед. Базова ст. Цел Постигнати резултати %

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 5 10 50% 

 Стойност на под. проекти Лв. 761 538 800 000 95% 

Одобрени проекти Бр. 2 6 33% 

Стойност на одобр. пр. Лв. 155 234 440 000 35% 

Сключ договори Бр. 0 6  

Успешно прикл. пр. Бр. 0 6 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб. места Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 

 - жени 

- хора в неравност. 
положение 

Бр. 0 10  

- малцинства Бр. 0 10 База данни /ф. отчети 

Сума на инвестициите Лв. 0 440 000  

- ДМА Лв. 0 340 000 База данни/ф. отчети 

- ДНА Лв. 0 100 000 База данни/ф.отчети 

Въведени иновации Бр. 0 6 База данни/ф.отчети 

Въведени стандарти  Бр. 0 3 База данни/ф.отчети 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

 

 

Мярка с код 6.4 

 
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Базова ст. Цел Постигнати резултати %

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 9 15 60% 

 Стойност на под. проекти Лв. 1 304 863,7 1000 000 130% 

Одобрени проекти Бр. 7 10 70% 

Стойност на одобр. пр. Лв. 632 902,94 733 000 86% 

Сключ. договори Бр. 0 10 База данни МИГ 

Успешно прикл. пр. Бр. 0 10 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб места Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 

 - жени 

- хора в неравност. 
положение 

- малцинства 

 База данни /ф. отчети 

Сума на инвестициите Лв. 0 733 000 База данни/ф.отчети 

- ДМА Лв. 0 500 000 База данни/ф. отчети 

- ДНА Лв. 0 130 000 База данни/ф.отчети 

Създадени предприятия Бр. 0 5 База данни/ф.отчети 

Съз.подкрепени занаяти Бр. 0   3 База данни/ф.отчети 

Подкрепени предприятия Бр. 0 7 База данни/ф.отчети 

 

 

 

Мярка с код 7.2 

 
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Базова ст. Цел Постигнати резултати %

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 4 7 57% 

 Стойност на под. проекти Лв. 583 872,63 800 000 73% 

Одобрени проекти Бр. 4 4 100% 

Стойност на одобр. пр. Лв. 583 872,63 586 000 99% 

Сключ. договори Бр. 0 4 База данни МИГ 

Успешно прикл. пр. Бр. 0 4 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб. места Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 

 - жени 

- хора в неравност. 
положение 

- малцинства 

  

Сума на инвестициите Лв. 0 450 000 База данни/ф.отчети 

- ДМА Лв. 0 400 000 База данни/ф. отчети 

- ДНА Лв. 0 50 000 База данни/ф.отчети 

Въздействие Бр.  бенефиц. на услуг., в т.ч
групи. 

Бр. 0 2000 База данни/ф.отчети 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

 

 

Мярка с код 7.5 

 
Вид индикатор Индикатор Мерна единица Базова ст. Цел Източник 

Изходен/общ Подадени проекти Бр. 0 10 База данни МИГ 

 Стойност на под. проекти Лв. 0 500 000 База данни МИГ 

Одобрени проекти Бр. 0 5 База данни МИГ 

Стойност на одобр. пр. Лв. 0 293 000 База данни МИГ 

Сключ. договори Бр. 0 5 База данни МИГ 

Успешно прикл. пр. Бр. 0 5 База данни МИГ 

Резултат Създадени раб места Бр. 0 20 База данни МИГ/отчети 

 - жени 

- хора в неравност. 
положение 

- малцинства 

 

Сума на инвестициите Лв. 0 150 000  

- ДМА Лв. 0 х База данни/ф. отчети 

- ДНА Лв. 0 х База данни/ф.отчети 

Създадени турист. обекти Бр. 0 4  

Създадени турист. услуги Бр. 0 5  

Създадена леглова база Бр. 0 20  

Въздейстивие Брой туристи/год. Бр. 0 2000  

 Брой ползватели Бр. 0 3000  

 

 

Оценка  
 

От стартиране дейността на СНЦ „МИГ – Любимец – Ивайловград”, обусловено 

от подписване на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-

149/21.10.2016г., екипът работи непрекъснато за реализиране целите на стратегията, 

постигане на очакваните резултати, индикатори и оправдаване на високите очаквания, 

които местната общност възлага. 

Екипът спазва договорните си задължения и се ръководи от нормативната 
уредба, относима към дейността на сдружението, като ежедневно следи за промени в 

приложимото законодателство. Извършените до момента дейности от екипа на МИГ са 

в пълно съответствие с изпълнението на Стратегията за ВОМР, но все още не са дали 

своето отражение към индикаторите за изпълнение. 

 Настоящата оценка извежда на преден план следните заключения и препоръки: 

• Като цяло стойностите на редица индикатори изглеждат завишени и/или не 
добре изчислени и съответно трудно постижими. Всички индикатори следва да 

се разгледат след приключване на първите процедури по съответните мерки и на 

база остатъчните бюджети да се прецизират стойностите. 
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„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа 

инвестира в селските райони“ 

СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД” 

• Дейностите по популяризиране очевидно са провокирали интерес и подобряване 

на социалния капитал като цяло. 

• Броят на подадените и одобрените проекти към момента на приключване на 
оценката дават основание за оптимистично очакване по отношение на 

изпълнението на СВОМР и заложените резултати. 

• Активизирането на общността и най-вече на предприемачеството, потвърдено от 
броя на подадените проектни предложения и броя на одобрените такива към 

момента на приключване на оценката, представляват основно постижение в 

областта на добавената стойност от прилагане на СВОМР, чрез подхода ЛИДЕР 

на този етап. 

• На страната на предизвикателствата, по данни от събеседвания с екипа на МИГ 

и потенциални бенефициенти, оценители и други местни лидери, остават 

увеличаването на уменията за подготовка и прилагане на проектни 

предложения, по правилата и процедурите на ВОМР и местната стратегия, а не 

по принцип. Трябва да продължи работата по популяризирането на СВОМР и 

повишаване на капацитета, включително за съвместна работа и взаимодействие 

на потенциалните бенефициенти с консултанти по подготовка на техните 
проекти.    

 

 

 

 

 

 


