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ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩОНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
За територията на Община Бяла Слатина за първи път ще се прилага Стратегия за ВОМР,
като за целта е сключено Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на Стратегии „Водено от общностите местно развитие“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. Общата стойност на средствата,
които ще се предоставят за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР,
е в размер на 4 889 500,00 лева, предоставен от две оперативни програми:

ПРСР 2014-2020

ОПИК 2014-2020

Отговорности и задължения по реализирането на Стратегията на територията на общината
са поверени на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” /МИГ-Бяла
Слатина/. Сдружението е създадено като публично-частно партньорство, учредено и
регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за
извършване на общественополезна дейност на територията на община Бяла Слатина.
В сдружението участват общо 37 членове, представители на местната власт, бизнес,
земеделски производители, неправителствени организации и физически лица, имащи
постоянен адрес или развиващи дейност на територията на община Бяла Слатина.
Сдружение МИГ-Бяла Слатина има следните органи за управление и контрол:
Колективен върховен орган - Общо събрание (ОС);
Колективен управителен орган - Управителен съвет (УС);
Председател на Управителния съвет на Сдружение МИГ-Бяла Слатина е кмета на Община
Бяла Слатина.
Основната цел и функция на МИГ - Бяла Слатина е осъществяването на Стратегията,
финансирана по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), чиято
последваща реализация ще доведе до възможности за развитие на територията и
повишаване качеството на живот и стандарт на местните жители в общината, както и
осигуряване на благоприятна среда за бизнес, създаване на работни места и
облагородяване на селата като цяло.
На Сдружение МИГ-Бяла Слатина е делегирана изцяло отговорността по прием и оценка
на проектни предложения, както мониторинг и контрол по отношение на одобрените и
изпълнявани проекти по мерките, включени в Стратегията за ВОМР.
Крайният срок за прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на община Бяла
Слатина и за изпълнение на дейностите по проектите към Стратегията е 30.06.2023 г.
Седалището на МИГ – Бяла Слатина е в гр. Бяла Слатина, с адрес на управление: гр. Бяла
Слатина, п.к 3200, област Враца, ул. „Климент Охридски“ № 68 /в сградата на общината/
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инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и
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1. Реализирани дейности по управление и прилагане на Стратегията за
ВОМР /СВОМР/ на територията на МИГ Бяла Слатина
За управление и прилагане на Стратегията за ВОМР, МИГ-Бяла Слатина разполага с екип
от 4-ма служители – Изпълнителен директор, Експерт по прилагане на СВОМР,
Технически асистент и Счетоводител. Основните задължения на МИГ за изпълнение и
прилагане на Стратегията включват:
- Информиране и подпомагане подготовката на
проекти на потенциалните кандидати;
- Публикуване на електронната страница на МИГ
индикативна годишна работна програма
за приемите по съответните мерки от Стратегията
за ВОМР за следващата календарна година;
- Подготовка и обявяване на прием на проектни
предложения;
- Разработване, одобряване и публикуване в ИСУН
насоки, образци на документи и процедури за всяка
мярка, включена в Стратегията за ВОМР;
- Прием, подбор и оценка на проектни предложения
на кандидат и към Стратегията за ВОМР в ИСУН,
както и определяне размера на финансовата помощ;
- Сключване на договор като трета страна с
одобрените кандидати;
- Осъществяване на мониторинг при изпълнението
на проектите и оказване на методическа помощ на
бенефициентите;
получателите на финансова помощ;
Офис МИГ в гр. Бяла Слатина

- Подпомага одобрените кандидати
при подготовката на искания за
плащане до ДФЗ
(за
проекти,
финансирани
от
ЕЗФРСР);
- Изготвяне на доклади, анализи,
отчети, справки и други във връзка с
изпълнението на Стратегията за
ВОМР, изисквани от УО на ПРСР
2014 - 2020 г. или от друг УО;
Реализираните дейности от МИГ –
Бяла Слатина по изпълнението на
Стратегията за ВОМР, от 16.04.2017
г., датата на която е сключено
Споразумението за финансиране на Стратегията за ВОМР, до края на октомври 2018 г., са
свързани основно с подготовката на приемите по проекти за 2018 г. и осигуряване на
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финансиране за текущите разходи. В тази връзка, непосредствено след подписването на
Споразумението, бяха извършени следните:
1. Подадено заявление за одобрение на планираните дейности и разходи;
2. Извършена промяна в Стратегията;
3. Сключени договори с външни изпълнители по дейностите;
4. Закупено ново офис оборудване и нов автомобил;
5. Подадено междинно искане за отчитане на разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие";
6. Изготвен бюджет за 2019 г.;
7. Проведен Конкурс за избор на
външни оценители по процедурите за
прием на проекти;
8. Кандидатстване с проект по
подмярка
19.3
„Подготовка
и
изпълнение
на
дейности
за
сътрудничество
на
местни
инициативни групи“, съвместно с
МИГ-Троян-Априлци-Угърчин и МИГСливница-Драгоман;
9. Предоставена информация към УО
на ПРСР 2014-2020 и ОПИК 20142020.
Рекламни материали на МИГ Бяла Слатина

2. Реализирани дейности за популяризиране на СВОМР – организирани
срещи, семинари, информационни събития и обучения
С цел повишаване на информираността на населението в общината относно подхода
ВОМР и насърчаване на активното участие на бизнеса и земеделските производители в
процеса, екипа на МИГ Бяла Слатина реализира поредица от дейности за популяризиране
на Стратегията за ВОМР. Сред тези дейности са:
- Поддръжка на интернет страницата на МИГ – Бяла Слатина: www.mig-bsl.com, на
която ежедневно се публикува актуална информация за СВОМР;
- Публикуване на информация за СВОМР в местни медии;
- Изработване на 250 комплекта рекламни
материали;
- Организиране и провеждане на различни
събития
–
информационни
срещи
семинари и обучения, както в гр. Бяла
Слатина, така и в различни населени места
от общината;
В периода 20.08.2018 г. – 22.08.2018 г. бяха
проведени 3 бр. семинари в с. Търнава, с. Попица
и гр. Бяла Слатина за местни лидери,
потенциални кандидати и уязвими групи от
населението, насочени към инвестиционна
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подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски икономически дейности. Целта на
събитията бе участниците да заявят пред екипа на МИГ Бяла Слатина 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. В организираните семинари взеха участие общо 61 души.

Семинар в с. Попица

Семинар в гр. Бяла Слатина

На 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г., както и на
25.09.2018 г. и 26.09.2018 г. в НЧ „Развитие 1892“ гр. Бяла Слатина се организираха и
проведоха 2 бр. двудневни обучения на
местни лидери, уязвими групи и застрашени
от бедност целеви групи. В обученията бяха
включени теми, свързани с ролята и
значението на подхода ВОМР, запознаване с
мерки 4.1 и 4.2 от СВОМР на МИГ Бяла
Слатина, създаване на бизнес идея и бизнес
план, както и
конкретни
Двудневни обучения
местни лидери,
уязвими групи и по
съвети относно подготовката
нана проектни
предложения
мерки 4.1 и 4.2. застрашени от бедност целеви групи в гр. Бяла Слатина
Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на Колективния
върховен орган организираха и проведоха успешно редица
еднодневни срещи с потенциални кандидати в различни
населени места от територията. Срещите бяха проведени на
05.09.2018 г., 07.09.2018 г., 12.09.2018 г. и 13.09.2018 г.
съответно в читалищата на с. Бъркачево, с. Враняк, с. Габаре
и с. Алтимир. Целта на срещите бе всички заинтересовани
лица да получат експертни съвети, касаещи подготовката на
проектните предложения, както и информация относно
условията и сроковете за прием. На срещите присъстваха
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите
органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.

________________________________________________________________________________________
„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

общо 56 души които получиха и възможност да зададат доизясняващи темите въпроси,
както и да получат компетентни отговори от страна на
екипа на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“.
Еднодневна среща в с. Бъркачево

Еднодневна среща в с. Враняк

Еднодневна среща в с. Габаре

Еднодневна среща в с. Алтимир

В периода 10.09.2018 г. – 11.09.2018 г. се проведе двудневно обучение на екипа на МИГ
Бяла Слатина и членове на Колективния
върховен орган /КВО/ по процедурите за
подбор и оценка на проекти. Темите на
обучението
бяха
свързани
с
изискванията при подготовката на
Условия за кандидатстване и образци на
документи, запознаване с правилата за
държавни
помощи,
критерии
за
допустимост и процедура за подбор на
проекти,
оценка
на
проектни
предложения – техническа и финансова
и работа в ИСУН 2020 – създаване на
процедура за кандидатстване, подаване
на проектно предложение и създаване на
оценителна комисия.
Двудневно обучение на екипа на МИГ и членове на КВО
Екипът на МИГ Бяла Слатина и членове на КВО проведоха работни срещи с колеги от
други МИГ в страната с цел повишаване на административния капацитет чрез обмяна на
опит при прилагането на Стратегиите за Водено от общностите местно развитие. Срещите
бяха проведени на 14.09.2018 г., 17.09.2018 г., 18.09.2018 г. и 20.09.2018 г. съответно с
екипите на МИГ Троян-Априлци-Угърчин, МИГ Сливница-Драгоман, МИГ ЯбланицаПравец и МИГ Белене-Никопол.
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Работна среща с МИГ Троян-Априлци-Угърчин

Работна среща с МИГ Ябланица-Правец

В периода 27.09.2018 г. – 30.09.2018 г. за
екипа на МИГ Бяла Слатина и членове на
КВО бе организирано 4-дневно обучение в
Сицилия, Италия с цел обмeн на добри
практики и обучение за подобряване на
административния
капацитет
чрез
организиране на срещи с МИГ Натиблей,
посещения и беседи за прилагането на ВОМР,
посещения на обекти, реализирали проекти
към МИГ и опознаване принципите на
действие в мрежа, включваща всички
икономически субекти на територията на
МИГ-а.

Работна среща с МИГ Сливница-Драгоман

Работна среща с МИГ Белене-Никопол

С МИГ Натиблей, Сицилия, Италия
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3. Извършени проучвания и анализи на територията на МИГ Бяла
Слатина
В изпълнение на дейностите за прилагане и популяризиране на СВОМР в рамките на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., през месец септември 2018 г. бяха
извършени проучвания и анализ на територията на МИГ Бяла Слатина по следните теми:
Социално-икономически потенциал на територията на МИГ за формиране на
добавена стойност при производството и реализацията на местни продукти.
Възможност за създаване на местна марка продукти.
Проучване на потенциала на територията относно въвеждането на иновационни
продукти
Анализ и проучване
Резултатите от събраните и обработени
данни
в
анализа
показват,
че
територията има възможности и
потенциал за формиране и увеличаване
на
добавена
стойност
при
производството и реализацията на
местни продукти. Този потенциал
обаче, към момента на извършвания
анализ, е неизползван и са необходими
целенасочени
и
координирани
действия. От това следва, че трябва да
бъде
обърнато
внимание
върху
повишаването на информираността на
производителите
от
територията
относно възможностите, които предоставя изготвянето на марка местни продукти,
характерна за територията на МИГ. Друга трудност, която е изведена в анализа като
пречка за неизползване на потенциала на територията, е скептичното поведение към
изготвянето на местна марка продукти. Липсата на инициатива за сдружаване и дори
противопоставяне на идеята за сдружаване на земеделските производители с цел
разширяване на производството и реализация на по-голяма по обем продукция също пречи
за разгръщане на потенциала в тази посока. Практиката в европейските страни показва, че
постигането на съгласие и започването на изготвяне на местна марка продукти е следствие
на продължителен процес на срещи и обсъждания, в които основно значение има
промоутъра и координатора на създаването на марката.
С отговорностите и възможностите, които има МИГ може да подпомогне в процеса за
формиране и увеличаване на добавената стойност на произвежданите на територията
продукти, като организира информационни дейности, които да станат начало на
оптимизиране на производството и предлагането на суровини и продукти на територията
на МИГ, което да увеличи тяхната добавена стойност.
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Резултатите от извършеното проучване относно въвеждането на иновационни продукти
показват потенциал за въвеждане на иновации в сферата на производството и маркетинга
на хранителни продукти, което би представлявало прекалено голяма новост за територията
на МИГ-Бяла Слатина. Данните от анкетите, извършени сред жителите от територията на
МИГ „Бяла Слатина“, категорично показват, че общината разполага с потенциал за
внедряване на иновации. Анкетираните са изключително позитивно настроени към ВЕИ и
като най-голям потенциал в тази сфера отчитат възможностите за оползотворяване на
слънчевата енергия, енергията от преработка на биомаса и отпадъци.
Пълните текстове и резултатите от анализа и проучването са публикувани на интернет
страницата на МИГ Бяла Слатина.

4. Приеми на проектни предложения по мерките от СВОМР
Съгласно сключеното Споразумение №РД50-29/16.04.2018 г. с Управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“, на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“са
делегирани правомощия по изготвяне на насоки, определящи условията за кандидатстване
с проекти по Стратегията за ВОМР, публикуване на обявата и насоките в ИСУН 2020,
предоставяне на разяснения и сформиране на комисии за оценка на проектите.
В този смисъл, МИГ – Бяла Слатина е изцяло отговорна за приема и оценката на проектни
предложения по мерките от Стратегията за ВОМР.
След промяната на Закона за подпомагане на земеделските производители се предвижда
прилагането на инвестиционните мерки от ПРСР да става чрез Интегрираната система за
управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове – ИСУН. Предвид това, всички приеми на проектни предложения по мерките от
СВОМР ще са онлайн. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС № 161 подаването на проектни
предложения, както и процесът по оценка от МИГ се провежда в ИСУН. МИГ следва да
подпомогне подаването на проектните предложения от страна на кандидатите, като им
предостави съответните разяснения по използването на системата.
Индикативният график за 2018 г. за приеми на проекти предвижда както следва:
За земеделци:
Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ - от 19 Ноември -2018 до
20 Декември 2018
За преработватели:
Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - от 19
Ноември 2018 до 20 Декември 2018
За общини и публични организации:
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ - от 3 Декември 2018 до 11 януари 2019 г.
Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“ - от 3 Декември 2018 до
11 януари 2019 г.
Всички документи за кандидатстване, както и цялата информация за приемите, се
публикуват на интернет страницата на МИГ Бяла Слатина - www.mig-bsl.com
Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на
територията на МИГ Бяла Слатина“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и
инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина“ и
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите
органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.

