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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
БФП

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

ДФЗ

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЕЗФРСР

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕФРР

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ИД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИГРП

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА

ИСУН

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ

КВО

КОЛЕКТИВЕН ВЪРХОВЕН ОРГАН

КППП

КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

КУО

КОЛЕКТИВЕН УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН

МЗХГ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИГ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

МСП

МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ОПИК

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

ПМС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПРСР

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

РА

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

СВОМР

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

СМР

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

УО

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
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2. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР е в изпълнение на
задълженията на МИГ във връзка с чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013
и е изготвен по Договор №У-09/01.10.2020 г., между Сдружение „Местна инициативна група
Бяла Слатина“ и „ПЕРИТУМ“ ЕООД, сключен в рамките на Споразумение № РД5029/16.04.2018 г.
Мониторингът обхваща изпълнението на Стратегията за ВОМР през 2020 г., която се
изпълнява на територията на Община Бяла Слатина и е изготвен на базата на данни,
предоставени от екипа на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“. Получената
изходна информация е систематизирана и анализирана с цел да се осигури надеждна и
достоверна оценка по прилагането/изпълнението на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина през 2020 г.
Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина обхваща всички населени места в община Бяла
Слатина и нейното прилагане е насочено към това за се оживи икономически територията, да
се повиши жизнения стандарт на населението и не на последно място да се активира местната
общност за идентифициране на местния потенциал и неговото развитие.
Прилагането на Стратегия за ВОМР, за чието изпълнение е сключено Споразумение №РД5029/16.04.2018 г. за финансиране по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
Стратегии „Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., е стартирало за
първи път през 2018 г. Стратегията е многофондова, като общата стойност на средствата, които
се предоставят по мерките възлиза на 4 889 500,00 лева. Две са оперативните програми в
периода 2014-2020, от които е договорено финансиране, а именно:
Програма за развитие на селските райони
2 933 700 лева

ОП „Иновации и конкурентоспособност“
1 955 800 лева

Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина 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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Процесът по текущото наблюдение на изпълнението на Стратегията за местно развитие се
основава на събраната информация от нейното прилагане, анализ на тази информация и
ползване на анализите с цел проследяване на:
Постигане индикаторите по мерките;
Постигнатите резултати и въздействие;
Ефективност на организацията;
Осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението и контролът при реализиране на Стратегията за ВОМР е част от общия процес
по нейното прилагане и чрез това се осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на мерките,
които са заложени за постигане на визията за развитие на територията на МИГ. С текущия
мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР от една страна се прави преглед дали
усвояването на финансовите средства по отделните мерки носи желания ефект и въздействие,
а от друга, дали и как задачите, сроковете и взетите решения влияят върху напредъка по
нейното прилагане. Също така, важен момент от оценката на напредъка е свързан с
управлението на местното партньорство. Особено полезно при дейностите за оценка на местно
равнище е участието на заинтересованите страни, както и на по-широката общественост,
включително кандидати и бенефициенти. Участието на тези групи при прилагане на
Стратегията за ВОМР помага за повишаване на прозрачността и показва какво работи и какво
не работи в процеса по прилагането на подхода на територията на МИГ.
Текущото наблюдение и оценката на СВОМР имат обобщаваща роля и те обхващат всички
решения, действия, правила, отчетност и използване на човешките, финансовите и
материалните ресурси.

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Дейностите за мониторинг и оценка, свързани със Стратегията за ВОМР, на местно равнище
са отговорност и постоянна задача на съответната МИГ. За тази цел, в самата Стратегия е
описан механизма (уредбата) за мониторинг и оценка. В допълнение към тези дейности, за
проследяването на напредъка по изпълнение на Стратегията чрез подхода LEADER/ВОМР, в
настоящия мониторинг е следвана и Общата система за мониторинг и оценка (ОСМО) за
развитието на селските райони, установена с Регламента за развитие на селските райони. За
целта е използван набор от елементи, които да подпомогнат извършването на оценката, а
именно:
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преглед и оценка на документи по изпълнение на СВОМР - протоколи за взети решения
от УС и ОС на МИГ, оценителни доклади от проведени КППП, регистър на
входираните проектни предложения, текущи годишни доклади по изпълнение на
СВОМР и други;
интервюта с персонала на МИГ – Изпълнителен директор, Експерт СВОМР и
Технически асистент на МИГ;
сравнителен анализ на планираното и постигнатото през 2020 г.
На база събраната информация е напревен анализ на интервенциите, резултатите,
въздействието и ефекта от мерките. Събраните количествени данни са систематизирани и чрез
тях също може да се наблюдава напредъка в прилагането на СВОМР. По този начин, от една
страна мониторинга осигурява отчетност на публичните разходи, а от друга - предоставя
възможност да се проследи управлението на Стратигията за ВОМР, докато оценката дава
сведения за процеса на вземане на решения и осигурява възможност да бъдат извлечени поуки
за бъдещето по отношение на факторите, които носят най‑добри резултати, при какви
обстоятелства и защо е така (или не е така).
По време извършването на мониторинга, екипа на МИГ Бяла Слатина е осигурил данни,
предимно количествени, по отношение прилагането на мерките от Стратегията за ВОМР,
които са съпоставени с първоначалните очаквания.
При провеждането на мониторинга са използвани няколко основни принципа, които включват:
- Осведоменост на заинтересованите страни и своевременно получаване на актуална
информация относно изпълнението на Стратегията за ВОМР;
- Отчетност и контрол от страна на органите на Сдружението и екипа на МИГ Бяла Слатина,
отговарящи за изпълнението на Стратегията за ВОМР;
- Прозрачност и участие на заинтересованите страни при вземането на решения по
изпълнението на Стратегията и съгласуване с техните интереси;
- Навременност и спазване на сроковете при изпълнение на текущите дейности.
За постигане целите на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, за периода от нейното
прилагане от 16.04.2018 г. до 30.06.2023 г., в документа е описано, че ще се осъществява
вътрешен и външен мониторинг. За обезпечаване дейността по осъществяване на вътрешен
мониторинг, в длъжностната характеристика на Изпълнителния директор на МИГ Бяла
Слатина са вменени ангажименти по текущото проследяване на напредъка по прилагане на
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Стратегията. В този смисъл, за осъществяване на вътрешния мониторинг се разчита основно
на екипа, като акцента е върху правилното разпределение на наличните ресурси при
изпълнението на дейностите, спазване на сроковете, регулярно докладване пред органите на
Сдружението, иницииране на промени при необходимост и предприемане на съответните
коригиращи действия.
Външният мониторинг се осъществява на няколко нива, главно от Управляващия орган на
ПРСР и другите оперативни програми, включени в Споразумението. За проследяване на
напредъка се изготвят годишни доклади и различни справки, изисквани от Управляващия
орган на ПРСР и другите управляващи органи, като чрез тях се предоставя основно
информация за напредъка по усвояване на средствата при изпълнението на Стратегията за
ВОМР.
За целите на осъществяване на наблюдение в прилагането на Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина, екипът на Сдружението събира и предоставя информация по въпросите на
административната дейност, управлението, отчетността и постигнатите резултати. По
отношение на постигнатите резултати, напредъка се измерва чрез предварително заложените
в стратегията индикатори. На етап разработване на Стратегията за ВОМР, ясно е дефиниран
желаният ефект – очакваната промяна в социално-икономическото състояние на територията
на община Бяла Слатина (вкл. преки и косвени ефекти) и в резултат на реализацията на
мерките, включени в СВОМР, данните се обобщават и съпоставят. В Стратегията за ВОМР са
подбрани и включени няколко ключови индикатори за измерване на постигнатите резултати.
Тези ключови индикатори са фиксирани, но не следва да бъдат възприемани за даденост. Те
могат да бъдат актуализирани при промяна на икономическите условия или поради друга
възникнала специфика в развитието на територията. Тъй като на етап подготовка на
Стратегията

за

ВОМР,

не

е

възможно

пълното

обхващане

на

бъдещите

действия/събития/състояние на средата, които биха могли да окажат въздействие върху
развитието на територията, е препоръчително след извършване на всяка текуща оценка, да се
преразгледат индикаторите и при нужда да се актуализират.
С оглед на това, че индикаторите са основен елемент в процеса по извършване на мониторинг
и чрез тяхното постигане се гарантират целите в Стратегията за ВОМР, препоръчително е те
да са адекватни, надеждни, измерими и актуални на всеки етап от изпълнението на
интервенциите.
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В този смисъл, цялата системата за мониторинг на изпълнението следва да предоставя
изчерпателни и достоверни данни по отношение на източниците и методите за нейното
събиране. За да може събраната информация да осигури проследяване на напредъка по
прилагане на СВОМР, набирането и анализирането на данните също е обект на планиране. В
екипа на Сдружението това са служителите в МИГ Бяла Слатина, които имат конкретни
ангажименти и срокове за събиране на информацията, необходима за осъществяване на
мониторинга и оценката на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина, по следните
направления:
 поддържане на деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете
на органите на МИГ;
 информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати;
 одобрение и публикуване на електронната страница на МИГ на индикативна годишна
работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР;
 подготвяне и обявяване на приеми на проектни предложения;
 разработване, одобрение и публикуване в ИСУН на насоки, образци на документи и
процедури по чл. 46, ал. 1 за всяка мярка;
 прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР в ИСУН;
 подбор на проекти и определяне размера на финансовата помощ;
 сключване на договори като трета страна с одобрените кандидати;
 осъществяване на мониторинг и оказване на методическа помощ на получателите на
финансова помощ;
 осъществяване посещения на място на кандидати и получатели, когато това е
предвидено в процедурата по чл. 41 от ПМС № 161, в нормативен акт или в
споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР или договора за предоставяне на
финансова помощ;
 подкрепа на бенефициентите 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;
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 изготвяне и представяне на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми,
страна по споразумението по чл. 38, годишен доклад за отчитане изпълнението на
стратегията за ВОМР;
 своевременно информиране на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и останалите УО за проблеми,
възникнали при изпълнението на стратегията;
 предоставяне на УО на ПРСР 2014 - 2020 г., на УО на програмите, страна по
споразумението по чл. 35 на ПМС № 161, и на ДФЗ (за проекти, финансирани от
ЕЗФРСР) възможност за наблюдение на заседанията на КППП;
 извършване на последваща оценка за изпълнение на стратегията;
 осигуряване на интернет страницата на МИГ връзка с интернет страниците на
получателите на финансова помощ по стратегията за ВОМР, които имат такива;
 изпълнение и на други задължения, предвидени в споразумението по чл. 38 или по чл.
35 от ПМС № 161.
За целите на извършения текущ мониторинг и оценката на напредъка по всяка една от
включените в Стратегията за ВОМР мерки, събраната информация е обощена и анализирана.
Екипът на Сдружението е предоставил данни за изпълнението на дейностите през 2020 г.,
годишни доклади за изпълнение, вътрешни документи и друга относима налична информация,
въз основа на които е анализирано текущото състояние като цяло. Този анализ на данните е
ключов за извършения мониторинг, а също и за оценката на действителния напредък, като
резултатите, заключенията и предложенията следва да бъдат представени на заинтересованите
страни, както и публикувани на интернет страницата на Сдружение „Местна инициативна
група Бяла Слатина“.

4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Подхода за ВОМР подпомага децентрализацията и променя местното самоуправление.
Създаването на публично.частни партньорства под формата на МИГ допринася за
изграждането на местни структури на управление, способни да се справят с комплексни задачи
и да играят отговорна роля в местното самоуправление. Едно от предимствата на подхода
ВОМР е, че осъществява връзки и взаимодействия не само сред местните участници, а и
хоризонтални контакти между различни местни участници, общинска администрация,
публични организации, частни организации и организации на гражданското общество, между
местни институции и институции на по-високо ниво. Също така, изграждането на местен
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човешки капацитет от експерти оказва помощ на публичните власти и кандидатите, в
подготовката и управлението на проекти към Стратегията за ВОМР. Изграждането на връзки
между местните заинтересовани лица, от една страна и повишаването на капацитета на
участниците, от друга, осигурява могъщ и многостранен инструмент за управление на
развитието на съответната територия. Съчетанието между публичното вземане на решения
чрез представителството на общността (общо събрание) и екипа от експерти, които
осъществяват приема на проектни предложения, прави така, че МИГ е от изключително
значение икономическото съживяване на територията. Разбира се, въздействието от
прилагането на Стратегията за ВОМР върху дадена територия се оценява поетапно, като първо
се преценява качеството на Стратегията и въвличането на всички заинтересовани страни,
съобразяването й с всички принципи на подхода и с местните нужди и потенциал. На следващо
място е изпълнението – приема на проекти, дейностите на МИГ по отношение на изготвянето
на

условията

за

кандидатстване,

провеждане

на

прозрачни

процедури,

контрол,

популяризиране на Стратегията и повишаване на местния капацитет.
Едва накрая, след приключване изпълнението на всички проекти към СВОМР се прави оценка
на изпълнението, въздействията, включително и на добавената стойност от прилагането на
подхода ВОМР за територията. Разбира се, най-важният критерий е успешното изпълнение на
Стратегията и на индикаторите, заложени като количествени показатели. Предварителна
оценка на въздействието върху територията е трудно да се направи, но все пак могат да бъдат
очертани някои насоки и препоръки, чрез които да се улесни работата на екипа на МИГ.
Основен принос в успешното прилагане на Стратегията за ВОМР оказва мехазизма за нейното
управление, съобразно местния потенциал и динамика. В този процес по управление на
СВОМР, основна роля има МИГ, както по отношение подбора на проекти, така също и в
създаването на капацитет на местната общност, повишаване на информираността и
мотивацията. Сътрудничеството между заинтересованите страни от територията и
изграждането на мрежи между местните участници също оказва влияние върху механизма за
управление и прилагането на СВОМР - например доколко е било балансирано участието и
представителството на местното население в структурите за вземане на решения и
управлението на МИГ, дали е спазена прозрачността на правилата и процедурите за подготовка
и изпълнение на проектите.
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Механизмът за управление на Стратегията за ВОМР трябва да бъде организиран по начин,
който засилва добавената стойност на подхода отдолу-нагоре и подпомага успешното му
прилагане, а не само да включва правила за съблюдаване на финансовите потоци и бюджетните
параметри.
Управлението при реализацията на Стратегията за ВОМР от страна на МИГ се базира основно
върху контрола при изпълнението на одобрените проекти и сключените договори за
предоставяне на БФП. Отчитайки факта, че към момента на извършване на текущия
мониторинг, процента на сключените договори по ПРСР 2014-2020 е твърде нисък, не може да
се извърши реална оценка на изпълнението.
Оценката на изпълнението от страна на МИГ изисква осъществяването на контрол на
проектите и сключените договори по Стратегията за ВОМР. Тази оценка би трябвало да
съдържа информация за напредъка на проектите, финансирани в рамките на Стратегията за
ВОМР. Основните параметри, които са обект на контрол от страна на МИГ, извън спазването
на срокове, графици и съответствие на дейностите, е съблюдаване за правилно и
законосъобразно изпълнение на задълженията на бенефициентите по сключените договори и
спазване на административните, финансовите, техническите аспекти на изпълнението на даден
договор, неговото физическо изпълнение, както и мерките за осигуряване на информация и
публичност. Това може да бъде проследявано посредством проверка в ИСУН, документална
проверка и проверка на място.
Всеки, подкрепен от Стратегията за ВОМР проект, следва да бъде проверен на място от
служителите на МИГ, поне веднъж за периода на реализацията му. Данните от извършените
проверки и информацията за напредъка по изпълнението на всеки финансиран проект, следва
да послужат за общата оценка по прилагане на Стратегията за ВОМР. За целите на
управлението, екипа на МИГ следва да създаде и използва контролни листи за всяка отделна
проверка, в които да се съдържат въпроси, коментари и/или бележки, рефериращи към
съответните дейности и документи, обект на проверка. Дейността, свързана с управление и
наблюдение на проектите и договорите, следва да се извършва от определени за целта
отговорни лица, служителите на МИГ Бяла Слатина, които да следят изпълнението, степента
на постигане на целите на проекта, устойчивостта на резултатите, както и съответствието на
действително извършените дейности с договора.
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5. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА
Изпълнението на СВОМР на МИГ Бяла Слатина е в резултат на подписано Споразумение за
изпълнение № РД 50-29/16.04.2018 г. От началото на прилагането на СВОМР до момента на
извършване на текущия мониторинг за 2020 г., към Споразумение № РД 50-29/16.04.2018 г.
са подписани 4 Допълнителни споразумения за промяна, както следва:
- № РД 50-29/13.08.2018 г. за промени по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и
Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ , отнасящи се
до изменения, свързани с прилагането на наредби по мерките от ПРСР в настоящия програмен
период;
- № РД 50-29/10.12.2018 г. за промяна по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,
свързана с нормативната уредба;
- № РД 50-29/25.07.2019 г. за промяна по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ за отразяване на настъпили промени в политиката на национално ниво, свързани с
намаляване на интензитета на дейностите за туризъм;
- №РД50-29/20.05.2020 г. за промени по Мярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване
на умения“, свързани с допустимите разходи и по-конкретно размерът на безвъзмездната
помощ, която се отпуска под формата на стандартни разходи с размер на сумата по дейности;
На практика промените в Стратегията за ВОМР, извършени с подписаните споразумения се
отнасят до технически въпроси, предизвикани от технически грешки или промяна в регулации
на национално ниво. Съществена промяна в местната политика за развитие по искане на МИГ
Бяла Слатина е инициирана в края на 2020 г., като с решение на заседание на КВО, проведено
на 06.11.2020 г., е взето решение за извършване на промяна във финансовите параметри по
част от мерките. Промяната касае прехвърляне на средства от мярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ и също от мярка 4.2
„Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ по мярка 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Анализа на данните показва, че повече
от половината финансов ресурс на СВОМ по ПРСР 2014-2020, в размер на 1 623 700 лв., е
насочен към земеделските производители – за развитие на земеделски и неземеделски
дейности, като най-голям дял е отделен за Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
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дейности“ (27.27%), следван от Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ (23.52%) и
Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ (4.56%).
Текущата оценка по изпълнението на тези 3 мерки /6.4, 4.1 и 4.2/ от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина сочи, че преобладаващата част от идентифицираните групи и
заинтересовани лица на територията на МИГ са се възползвали от отворените приеми на
проекти, с изключение на тези по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на
селскостопански продукти“. Данните по усвояване на средствата по мярка 4.2 налагат извода,
че представителите на стопанския сектор, свързан с преработката на продукти, проявават слаб
интерес за участие по мярката, а тези, които са участвали с проектни предложения нямат
капацитет да се справят. Независимо от проведените информационни кампании и
разяснителни обучения с кандидатите по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка /маркетинг на
селскостопански продукти“, след 2 осъществени процедури, към момента няма одобрени
проекти. Не само това, че интереса е слаб и почти липсват кандидати, а и качеството на
подадените до момента проекти не съответства на изискванията.
Чрез прилагането на въпросните 3 мерки на територията на МИГ Бяла Слатина – 4.1, 4.2 и 6.4,
е предвидено да се осигури подкрепа на земеделския и неземеделския бизнес и съответно да
се постигнат специфичните цели по Приоритет 1: Подобряване на икономическата
ефективност на аграрния сектор. Именно по тази причина, към настоящия момент /в края 2020
и края на програмния период/ и при осъществяване на наблюдение за напредъка, са предприети
коригиращи действия за пренасочване на средства от мярка 4.2 „Инвестиции в преработка
/маркетинг на селскостопански продукти“, по която няма интерес и въпреки проведените
процедури, финансовият ресурс е неусвоен, към мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“, по която са подадени 15 проектни предложения.
По отношение на публичните мерки - 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ и 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство“, с които се цели постигане на Приоритет 3: Подобряване качеството на
живот, анализът показва, че докато по мярка 7.2 и то е обяснимо, предвид определящото й
значение за създаването на оптимална жизнена среда и създаването на достъпност и развитие
на икономиката, напредъкът по изпълнението е голям, то при другата - мярка 7.6, след 2
отворени приема не постъпило нито едно проектно предложение. С оглед постигане на
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оптимална жизнена среда за населението, от страна на публичния сектор се наблюдава
проектна готовност за кандидатстване, в случай на наличен финансов ресурс. Остатъчните
средстава за осъществяване на проектна идея за развитие на публичната инфраструктура, са
недостатъчни и това поражда необходимост определеният финансов дял по Мярка 7.6.
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържането, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство“, който е сравнително малък (1.70%), да бъде прехвърлен
към мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаб инфраструктура“.
И по двете мерки – 4.2 и 7.6, по които към момента няма одобрени проектни предложения към
СВОМР, първоначално идентифицираните заинтересовани лица, които биха имали директна
полза от реализацията на проектна идея и с които са проведени консултации, са заявили, че
дори и да има бъдещи приеми по съответните мерки, нямат намерения да подготвят и участват
с проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина. Проведените консултации с
основните заинтересовани участници е дало възможност на екипа на МИГ да идентифицират
от една страна причините за неосъществяването на определените проектни идеи, а от друга
страна да се предприемат корективни действия, които да позволят ефективно прилагане на
Стратегията за ВОМР в следващите години, независимо от това, че не всички първоначално
заинтересовани страни и бенефициенти са се включили в нейното прилагане. Чрез
консултациите е търсена ангажираност и обратна връзка, както и възможности за реализация
на други проектни идеи, с цел да се осъществят на първо място заложените приоритети в
Стратегията за ВОМР и очаквания ефект от прилагането й за първи път на територията на
община Бяла Слатина.
В резултат от така проведените срещи и консултации със заинтересованите страни, екипа на
МИГ е установил, че пряк интерес от развитието на територията и с готовност за реализиране
на проектна идея, която обединява участниците при подход „отдолу-нагоре“, има община Бяла
Слатина. Общинската администрация е ограничена по отношение на собствен бюджет за
инвестиции в малка по мащаб инфраструктура и затова разчита на средства от безвъзмездна
финансова помощ. Пряк интерес за изпълнението на проекти се наблюдава и при
представителите на микро бизнеса, които също заявяват готовност и възможност за бъдещо
участие с проектни предложения по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“, по която остатъчният ресурс след проведена процедура за прием на проекти е 130
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886,34 лв. Oтговорността по успешното прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на
община Бяла Слатина е изцяло на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина”.
Задълженията и ангажиментите на служителите, които работят в екипа на МИГ, също са
обвързани с постигането на напредък при реализиране на политиката за развитие на
територията. Като фактор за постигането на успех в изпълнението на СВОМР е и общественото
участие.

5.1 Организационна структура и управление на МИГ Бяла Слатина
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 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 общото събрание на 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. Съгласно Устава на Сдружение „Местна инициативна група Бяла
Слатина“, органи за вземане на решения и за управление на Сдружението са Общо събрание
(КВО) и Управителен съвет (УС). Правомощията, компетенциите, представителността, както
и задълженията на органите за вземане на решения и за управление са определени в Устава.

ОБЩО
СЪБРАНИЕ
УПРАВИТЕЛЕН
СЪВЕТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТ СВОМР

АСИСТЕНТ

СЧЕТОВОДИТЕЛ
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Местна инициативна група Бяла Слатина е юридическо лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ в
обществена полза. Учредено е с Решение №59 от 12.07.2011 г. на Врачански окръжен съд,
Фирмено дело №17/2011 г. В сдружението участват 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);
МИГ Бяла Слатина включва в колективните си органи представители на различни
заинтересовани страни от местната общност. Представителите на публичния сектор,
представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в
колективния върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на
сто от имащите право на глас. Общото събрание на МИГ Бяла Слатина се състои от 37 члена,
като 1 от тях (2,7%) е представител на публичния сектор – община Бяла Слатина, 18 члена
(48,65%) са представители на нестопанския сектор и 18 члена (48,65%) са представители на
стопанския сектор. В Общото събрание има представителство на всички идентифицирани
заинтересовани групи. Уязвимите групи имат също свое представителство (10,81%) в общото
събрание, посредством 1 представител от стопанския сектор и 3 души от нестопанския сектор.
Членовете на КВО, като физически лица, са с постоянен адрес и/или работят на територията
на действие на МИГ, а като юридически лица, имат седалище и адрес на управление на
територията МИГ.
Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ. Управителният съвет се състои
от 5 лица – членове на Сдружението. В УС участват представители и на трите сектора –
публичен, стопански и нестопански, съответно: един (1) представител на публичния сектор –
община Бяла Слатина, двама (2) са представители на нестопанския сектор и двама (2) са
представители на стопанския сектор.
Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички
негови членове. Сред основните права, отредени на Общото събрание, са промени в устава,
приемане на вътрешни актове, избиране и освобождаване на членовете в УС, прием на нови
членове, вземане на решение за преобразуване или прекратяване дейността на Сдружението,
приемане на бюджета, включително бюджета на Стратегия за Водено от общностите местно
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развитие по подхода ЛИДЕР, определяне дължимостта и размера на членския внос или на
имуществените вноски, одобрение на отчети за дейността.
Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, като
същевременно с това има специфични правомощия, като например утвърждаване на Насоки и
документи за кандидатстване по мерките от СВОМР.
Извън органите за вземане на решения и управление на Сдружението, Местната инициативна
група Бяла Слатина има персонал, който се състои от 4 бр. служители – Изпълнителен
директор, Експерт по прилагане на СВОМР, Технически асистент и Счетоводител. Основните
задължения на персонала са свързани с последователно изпълнение на дейностите по
прилагане на Стратегията за ВОМР, организиране на процедурите за прием, оценка и
мониторинг на проектните предложения.

5.2 Работа на Колективния върховен орган и Управителния съвет
През 2020 г., КВО е провел 1 редовно Общо събрание /на 21.01.2020 г./ и 3 Извънредни
събрания /на 24.02.2020 г., 22.06.2020 г. и на 06.11.2020 г./, на които са приети и одобрени
годишните доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина
по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“
за 2019 г., също така отчета за дейността на Сдружението и финансовия отчет за 2019 г., както
и решения, свързани с промени в СВОМР, прекратяване на членство и приемане на нов член.
Решенията на КВО за 2020 са както следва:
Редовно заседание на КВО на МИГ Бяла Слатина от 21.01.2020 г., с Решения за:
- Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и план за
дейност на Сдружението за 2020 година;
- Приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ
Бяла Слатина по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие“ за 2019 г.;
- Приемане на годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и
популяризиране на стратегията за ВОМР по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране
на стратегия за ВОМР“ на МИГ Бяла Слатина за 2019 г.;
- Одобряване на годишен финансов отчет на Сдружение „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ за 2019 г.
Извънредно заседание на КВО на МИГ Бяла Слатина от 24.02.2020 г. с Решения за:
- Одобрение на промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина по мярка 1.1
„Професионално обучение и придобиване на умения“.
Извънредно заседание на КВО на МИГ Бяла Слатина от 22.06.2020 г. с Решения за:
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- Разглеждане на заявление до Управителния съвет /УС/ на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“ за прекратяване на членство в Колективния върховен орган
/КВО/ на Сдружението;
- Разглеждане на заявление до Управителния съвет /УС/ на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“ за придобиване на членство в Колективния върховен орган
/КВО/ на Сдружението.
Извънредно заседание на КВО на МИГ Бяла Слатина от 06.11.2020 г. с Решение за:
- Промяна в Стратегията за ВОМР по отношение на финансовите й параметри и
мониторинговите индикатори за резултат.
Взетите Решения от УС през 2020 са следните:
Решение, прието на заседание на УС на МИГ Бяла Слатина на 12.02.2020 г. за:
- Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина за 2020 г.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 24.03.2020 г.:
- Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина за 2020 г.
Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 31.03.2020 г. за:
- Утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от
МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) в изпълнение на подхода
Водено от общностите местно развитие по процедура BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина
2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла
Слатина“;
- Обсъждане и определяне на структурният състав на Комисията за подбор на проектни
предложения /КППП/ и изискванията към лицата, участващи в нея, по процедура
BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП на територията на община Бяла Слатина“;
- Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура
BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП на територията на община Бяла Слатина“.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 01.04.2020 г. за:
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- Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 15.04.2020 г.:
- Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина за 2020 г.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 07.05.2020 г. за:
- Утвърждаване на проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина,
включващи Обява за подбор на проектни предложения, Условия за кандидатстване и
приложенията към тях и Условия за изпълнение и приложенията към тях.
Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 19.05.2020 г. за:
- Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
- Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на
МИГ Бяла Слатина за 2020 г.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 21.05.2020 г.:
- Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни
предложения по процедура № BG16RFOP002-2.062 МИГ Бяла Слатина 2.2 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията на община Бяла Слатина“.
Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 04.06.2020 г. за:
- Разглеждане на заявление за прекратяване на членство в Колективния върховен орган
/КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
- Разглеждане на заявление за придобиване на членство в Колективния върховен орган
/КВО/ на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“;
- Свикване на извънредно Общо събрание съгласно чл. 34, ал. 3 и във връзка с чл. 35 от
Устава на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за запознаване на неговите
членове с взетите от УС решения.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 23.06.2020 г. за:
- Утвърждаване на пакет документи за кандидатстване по мярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина;
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Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 30.06.2020 г. за:
- Утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от
МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в изпълнение на подхода Водено от
общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”;
- Обсъждане и определяне на структурният състав на КППП /Комисия за подбор на
проектни предложения/ и изискванията към лицата, участващи в нея по процедура
BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”;
- Вземане на решение на УС за съответствие на квалификацията и опита на лицата, които
да бъдат назначени за членове в Комисията за подбор на проектни предложения по процедура
за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина
6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” с два крайни срока за кандидатстване
– 30.06.2020 г., 17:30 ч. и 07.09.2020 г., 17:30 ч.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 03.07.2020 г. за:
- Решение за обявяване на прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.221 по мярка
7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на
културното и природно наследство на селата“ от стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна
инициативна група Бяла Слатина“.
Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 31.07.2020 г. за:
- Утвърждаване на Правила за работа на Комисия за подбор на проекти, назначавана от
МИГ, по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) в изпълнение на подхода Водено от
общностите местно развитие по процедура BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”;
- Обсъждане и определяне на структурният състав на КППП /Комисия за подбор на
проектни предложения/ и изискванията към лицата, участващи в нея по процедура
BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства”;
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- Вземане на решение на УС за съответствие на квалификацията и опита на лицата, които
да бъдат назначени за членове в Комисията за подбор на проектни предложения по процедура
за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина
4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”с два крайни срока за кандидатстване –
31.07.2020 г., 17:30 ч. и 16.11.2020 г., 17:30 ч.
Решения, приети на заседание на УС на МИГ на 05.08.2020 г. за:
- Решение за удължаване на определеният в Заповед №05/01.07.2020 краен срок от 30
работни дни за приключване на оценката и изготвяне на оценителен доклад от КППП по
процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“;
- Решение за промяна на втори краен срок кандидатстване с проектни предложения по
процедура BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 18.08.2020 г. за:
- Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни
предложения по процедура № BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 25.08.2020 г.:
- Одобрение на индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ за 2021 г.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 14.09.2020 г. за:
- Вземане на Решение за оттегляне на авансово искане по проект „Популяризиране на
традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ - Троян, Априлци,Угърчин“ и МИГ
„Бяла Слатина“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество
на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР
2014 - 2020 г.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 16.09.2020 г. за:
- Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни
предложения по процедура № BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства“.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 27.10.2020 г. за:
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- Одобряване на Оценителен доклад от работата на Комисия за подбор на проектни
предложения в рамките на втория краен срок по процедура № BG06RDNP001-19.265 МИГ
Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Решение, прието на заседание на УС на МИГ на 01.12.2020 г.:
- Освобождаване на Изпълнителния директор от заеманата позиция.
От предоставената информация за проведените заседания, и след преглед на отделните
протоколи, може да бъде направен извод, че органите за управление и контрол на МИГ Бяла
Слатина активно са изпълнявали своите ангажименти по реализиране на СВОМР през 2020г.
Видно от протоколите, на всички заседания и събрания на Общото събрание и Колективния
управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ участие са
вземали и служителите на МИГ Бяла Слатина. Тази ангажираност и активно взаимодействие,
от тяхна страна с членовете на КВО и КУО, в процеса по прилагане на СВОМР, е от ключово
значение за напредъка и за изпълнението. Също така, напълно са спазени задълженията за
публичност на дейността на органите за контрол и управление на МИГ Бяла Слатина, като
всеки отделен протокол е публикуван на интернет страницата на Сдружението.

5.3 Реализирани дейности по прилагане на Стратегията за ВОМР през 2020
Основния предмет на дейност на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ е
прилагането на Стратегия за местно развитие, чрез която да се стимулира устойчивото
социално-икономическо развитие и подобряването качеството на живот на територията на
община Бяла Слатина, както и ефективно прилагане на подхода Водено от общностите местно
развитие чрез изпълнението на мерките, включени в Стратегията за местно развитие,
финансирани по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Главната цел от дейността по
прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина е постигане на желаната визия за
развитие на територията, за чиято реализация са определени три приоритета, а именно:
- Приоритет 1: Подобряване на икономическата ефективност на аграрния сектор;
- Приоритет 2: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия на
територията на МИГ;
- Приоритет 3: Подобряване качеството на живот.
На база така определените приоритети, развитието и съживяването на територията се насочва
в конкретна област, върху която Стратегията да окаже положително въздействие. Постигането
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на това въздействие в определените области е обвързано с мерки и дейности от 2 фонда –
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/ и Европейски фонд за
регионално развитие /ЕФРР/.
Основните цели на Сдружението при осъществяването на дейностите по прилагане на
Стратегията за ВОМР са:
Подобряване качеството на живот на територията чрез разнообразяване на възможностите
за заетост, подобряване на техническата и социална инфраструктура и услугите за населението
и укрепване на културните традиции на местната общност;
Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността на земеделските
стопанства и преработените в тях продукти, за по-добра пазарна реализация;
Подобряване капацитета на местната общност за развитието на територията чрез подхода
Водено от общностите местно развитие (ВОМР);
Развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи за децентрализирано
развитие на селските райони на принципа „отдолу-нагоре“, включително чрез подхода Водено
от общностите местно развитие (ВОМР) на Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР);
Насърчаване сближаването на българската земеделска политика с Общата селскостопанска
политика на ЕС, подпомагане развитието на селското стопанство и допринасяне за укрепване
на селските райони;
Подпомагане развитието на селския район в сферите на:
- подобряване на конкурентоспособността;
- опазването на околната среда;
- подобряване качеството на живот;
- разнообразяване на икономическите дейности в селските райони;
- стимулиране въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на селските райони;
- утвърждаване на гражданското участие като гарант за устойчиво развитие на общностите;
- мобилизиране на гражданското общество при решаването на приоритетни проблеми и защита
на публични интереси;
- създаване на условия и реализиране на проекти за повишаване стандарта на българските
граждани и стимулиране на тяхната активна гражданска позиция;
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- популяризиране на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти,
селско наследство и специфичните обичаи и традиции на национално ниво;
- създаване на капацитет сред местната общност за запазване и обогатяване на местната
идентичност и за изпълнение на местни инициативи отдолу-нагоре;
- подпомагане изграждането на гражданското общество, демократизация и прозрачност в
дейността на централните и местните органи на управление чрез осъществяване на граждански
инициативи и сътрудничество с държавни институции, местни и регионални власти;
- повишаване на цялостната атрактивност на селските райони като място за достоен и
привлекателен живот и работа.
За изпълнение и постигане на главните цели, от съществено значение са дейностите, които
екипа и служителите в МИГ Бяла Слатина са реализирали през 2020. Една от важните и
значими дейности, с която може да бъде измерен напредъка по прилагане на СВОМР, е
свързана с подготовката и осъществяване на процедурите за прием на проекти, наред с
информиране и консултиране на потенциалните кандидат-бенефициенти. Тази дейност може
да се нарече административно управление на процеса по реализацията на СВОМР. От така
предоставените данни и изходна информация от екипа на МИГ Бяла Слатина, извършените
текущи административни дейности през 2020 са следните:
1. Организиране и провеждане на процедури за прием на проектни предложения;
2. Администриране на оценителни сесии;
3. Организиране на семинари, информационни срещи, обучения за повишаване
капацитета на екипа на МИГ, членовете на КВО и кандидат-бенефициенти;
4. Изготвяне на годишни доклади и справки;
5. Сключване на договори с външни изпълнители;
6. Иницииране на промени в СВОМР и изготвяне на становища;
7. Извършване на проверки на място.
По отношение документооборота и съхранението на документацията, МИГ Бяла Слатина е
изградила система за движение на всеки отделен документ от момента на неговото съставяне
или получаване в Сдружението до момента на архивиране. За целта, всеки документ се
класифицира и завежда в отделен регистър. Към момента на извършване на мониторинга, в
МИГ Бяла Слатина има създадени следните регистри:
- Регистър деловодство;
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- Регистър на външни експерт-оценители;
- Регистър командировки;
- Регистър на гражданските договори;
- Регистър на договорите с външни изпълнители;
- Регистър на заповеди „ТРЗ и личен състав“;
- Регистър на заповедите;
След преглед на предоставените данни и информация по отношение на реализираните
дейности от МИГ Бяла Слатина по прилагане на Стратегията за ВОМР, се установява
прозрачност и добър контрол в процеса на тяхното изпълнение. На база извършения анализ на
набраните количествени и качествени данни за прилагането и реализирането на мерките от
СВОМР, може да се направи извода, че към настоящия момент има напредък спрямо
първоначалното/изходното състояние. На този етап и предвид факта, че от страна на ДФЗ има
забава в одобрението на докладите по проведените приеми и сключените договори за
предоставяне на БФП с бенефициентите по ПРСР 2014-2020, са едва 3 на брой, не е
необходимо включването на допълнителни дейности и предприемане на действия спрямо
извършеното през 2020 наблюдение.

5.4 Осъществени приеми по мерките от Стратегията за ВОМР през 2020
Основната задача на МИГ Бяла Слатина в процеса по управление и прилагане на Стратегията,
финансирана по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), е свързана с прием
и оценка на проектни предложения, както мониторинг и контрол по отношение на одобрените
и изпълнявани проекти по отделните мерки. За изпълнението на тази задача и ангажимент по
реализиране на Стратегията за ВОМР, се планират и дейностите през годината.
За управление и прилагане на Стратегията за ВОМР, през 2020 г. екипът на МИГ Бяла Слатина
е реализирал значителен обем от правомощията, делегирани

в Споразумение №РД50-

29/16.04.2018 г., а именно:
Изготвяне на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение
на одобрените проекти;
Съгласуване на документите с УО на програмите;
Публикуване на проектите в ИСУН;
Администриране на процеса по оценка на постъпилите проекти;
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В резултат на изпълнените дейности, до края на 2020 г. са осъществени общо 3 приема на
проектни предложения по мерките, както следва:
- Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на община
Бяла Слатина“, процедура BG16RFOP002-2.062;
- Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, процедура BG06RDNP00119.265 с два крайни срока за кандидатстване;
- Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, процедура BG06RDNP00119.417 с два крайни срока за кандидатстване.
В резултат от реализираните приеми през 2020, общият брой на постъпилите проектни
предложения по СВОМР от кандидати от територията на МИГ Бяла Слатина са 27, от които 24
са за мерките от ПРСР и 3 по ОПИК. Одобрените от страна на МИГ проекти са 20, като от тях
17 са по ПРСР и 3 са по ОПИК. Сключените договори за БФП през 2020 са общо 6 на брой, 3
от тях са по ПРСР и 3 са по ОПИК.
Към момента на провеждане на мониторинга, към края на 2020 г, в рамките на СВОМР има
общо сключени 9 бр. договори за предоставяне на БФП по – 6 по ОПИК, на които е извършвано
наблюдение при изпълнението от страна на МИГ Бяла Слатина и 3 по ПРСР. За останалите
проекти, одобрени от МИГ Бяла Слатина по мерките от СВОМР, които са финансирани от
ПРСР 2014-2020, все още няма одобрение от страна на ДФЗ.
По всички сключени договори за предоставяне на БФП по мерките от СВОМР, отчитането,
верифицирането и наблюдението на проектите се извършва в ИСУН. За целите на
мониторинга, МИГ събира регулярно информация за договорените средства и контролира
изпълнението, срокове, дейности и постигането на предвидените резултати. Информацията за
прогреса и изпълнението на проектите се извършва също и посредством проверки на място,
които включват:
- уведомяване на бенефициента за провеждане на проверката на място;
- заповед за назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката;
- изготвяне на констативен протокол за проведената проверка;
Данните от проверките на изпълнението на проектите се включват в годишните доклади за
напредъка, както и други доклади и справки за изпълнение на стратегията за ВОМР, изисквани
от Управляващия орган на ПРСР.
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Анализа на данните, съпоставени спрямо началното положение, показва ясно напредъка в
процеса по прилагане на СВОМР. От данните на диаграмата по-долу, се вижда изпълнението
по мерките от ПРСР 2014-2020 от сключването на Споразумение РД50-29/16.04.2018 г. до
момента, изразено в проценти.

За мярката от СВОМР, която е финансирана от ОПИК, изпълнението е почти 100%, като при
нея се наблюдава напредък и в изпълнението и отчитането на проектите. Основно качество на
Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина е, че притежава иновативен за територията
характер. Това се изразява пряко в прилагането на „многофондов подход“ за първи път, който
обединява мерки от две оперативни програми – ПРСР 2014-2020 и ОПИК 2014-2020 г. Те са
подбрани, за да отговорят на нуждите на територията и местното население, както и за да се
преодолеят слабостите с цел превръщането на района в конкурентоспособен и стабилен.
По отношение извършеното наблюдение на ниво постигане на индикаторите, също може да се
направи извод, че през 2020 г. има значителен напредък. От данните в таблицата по-долу, се
вижда постигнатия напредък за периода на извършения текущ мониторинг.
Индикатор
Брой на одобрените заявления по всички
фондове в Стратегията

Мерна
единица
Брой

Целева

Постигната

стойност

стойност

до 2023 г.

през 2020

33

20
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Целева

Постигната

стойност

стойност

до 2023 г.

през 2020

Брой

27

17

Брой

6

3

лева

2 933 700

992 766,66

лева

1 955 800

899 193,24

лева

4 889 500

1 891 959,91

Брой на сключените договори

Брой

33

6

Брой на подадените искания за плащане

Брой

50

5

%

90

1

Брой

33

20

Брой

21

22

Брой

21

0

Брой

27

2

Индикатор
Брой на одобрените заявения по ПРСР
Брой на одобрените заявения по ОП „Иновации
и конкурентоспособност“
Стойност на одобрените заявления по ПРСР на
база публичен принос
Стойност на одобрените заявления по ОПИК на
база публичен принос
Стойност на одобрените заявления на база
публичен принос

Успешно приключили проекти от сключените
договори
Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР
Брой проектни предложения, консултирани от
МИГ
Създадени работни места по проекти със
средства от ПРСР
Брой осигурени работни места по СВОМР

Мерна
единица

5.5 Информиране и публичност
Дейностите по информиране и публичност, в процеса по управление и прилагане на
Стратегията за ВОМР, са в основата за успешното реализиране на приемите и информиране на
всички заинтересовани страни. В този смисъл, през 2020 г. екипа на МИГ Бяла Слатина е
осъществил разнообразни дейности както за популяризиране на СВОМР, така и за повишаване
на знанията, уменията и информираността на населението и кандидатите.
Цялата информация от изпълнените дейности по информиране и публичност се публикува
регулярно на интернет страницата на МИГ – Бяла Слатина: www.mig-bsl.com, на която освен
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актуална информация за изпълнението СВОМР се качват презентации, анализи, анкети и
покани за събития.
През 2020 г. са планирани и проведени 5 бр. информационни срещи по отворени процедури за
прием на проекти по мерки от СВОМР - в гр. Бяла Слатина на 27.05.2020 г., в с. Търнава на
05.06.2020 г., в с. Галиче на 09.06.2020 г., в с. Попица на 18.06.2020 г. и в с. Търнак на
19.06.2020 г., за представяне на мерките по ПРСР 2014-2020. Основната цел на тези събития е
участниците да се запознаят с актуална и полезна информация, касаеща отворените процедури
за прием на проекти BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на
неземеделски дейности“ и BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за
инвестиции в земеделски стопанства”, а именно допустимост на кандидатите, допустимите
дейности и разходи, както и изискванията към проектите и критериите за оценка. При
провеждането на срещите, екипа на МИГ Бяла Слатина представя подробно условията и пакета
с общи документи, които са задължителни за кандидатите. По този начин, потенциалните
кандидати имат възможност да се запознаят с правилата за кандидатстване, с особеностите при
изготвянето на проектите, да задават въпроси, като и да се консултират лично с експертите от
МИГ Бяла Слатина по отношение на проектните си идеи.
През месец юни 2020 г. са организирани и проведени 2 бр. еднодневни обучения по процедури
BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“ и BG06RDNP001-19.417 МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства” за кандидат бенефициенти за повишаване знанията и уменията им за
участие с проектни предложения по отворените приеми. В обучителната програма са
застъпени основни моменти в процеса по кандидатстване, общи изисквания към кандидатите,
процеса на кандидатстване в ИСУН 2020 на практика, регистрация в системата, генериране и
попълване на формуляр за кандидатстване. На кандидат бенефициентите е оказвана и
практическа помощ за въвеждане на данни в електронния формуляр за кандидатстване, в
прикачването на документите към формуляра, демонстрирано е в коя част от формуляра каква
информация е необходимо да се въвежда. По този начин, освен информативно, участниците в
обученията могат и практически да наблюдават процеса по подготовката на проектно
предложение, също и как да комуникират с оценителната комисия в случай на изпратен
въпрос. В обученията на кандидат бенефициентите по отворените процедури по мерки 6.4 и
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4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина се включиха общо 20 представители на
целевата група.
През месец юни 2020 г. са организирани и проведени 2 бр. еднодневни обучения за управление
и отчитане на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР за кандидат бенефициенти. Участие
в обученията са взели общо 22 лица. По време на обученията по мярка 4.1 и мярка 7.2 и предвид
характеристиката на целевата група са представени теми, свързани с общи правила по
изпълнение на проектите, отговорности и задължения на бенефициентите, администриране,
документална отчетност и управление на реалното изпълнение. В обученията е демонстрирана
и работата в ИСУН 2020 – договор за БФП, план за разходване на средствата и процедури за
сключване на договори с външни изпълнители. По време на този вид обучения,
бенефициентите се информират и за това как да въвеждат и изпращат пакет отчетни
документи, как да комуникират с УО и как да подават исканията си за плащане.
Също така, през 2020 е проведено едно еднодневно обучение на екипа и членовете на
колективния върховен орган във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР. В програмата
на проведеното обучение са застъпени теми, свързани с правилата за разходване на средствата
по линия на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансовото
управление на средствата, проверки на място, финансов контрол на заявките за плащане,
проверки на одобрени лимити и допустими разходи, посочени в заявките за плащане проекти,
риск-анализ. Проведеното обучение на членовете на екипа на МИГ и колективния върховен
орган /КВО/ е оценено като изключително полезно, предвид ангажимента на МИГ за
осъществяване на контрол и наблюдение на изпълняваните проекти.
През 2020 са организирани и проведени 2 бр. еднодневни обучения за местни лидери и
кандидати за разработване на проекти. Първото обучение е проведено в гр. Бяла Слатина на
29.05.2020 г. по подготвената тема „Обучение за местни лидери и кандидати за разработване
на проекти“. Темата е съобразена с отворения първи прием на проекти по процедура
BG06RDNP001-19.265 МИГ Бяла Слатина 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности“. Целевата група от участници, заявили интерес да се включат в обучението, са
потенциални кандидати с проектни предложения към конкретната мярка 6.4 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР. Предвид това, на срещата е
представена конкретна информация по отношение на Условията за кандидатстване по
процедура BG06RDNP001-19.265, описваща основните параметри на мярката, допустимост,
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задължителни общи документи, критерии и изисквания. По време на обучението е
акцентирано върху това как кандидатите могат да превърнат идеите си в бизнес план.
Обучителната програма е обхванала теми, свързани с общите характеристики на проектите,
планиране, изготвяне на бизнес план, съдържание и части на бизнес плана, както и практическа
работа с ИСУН, създаване на проектно предложение и въвеждане на данни в електронния
формуляр за кандидатстване, подаване на проектно предложение, комуникация с оценителна
комисия.
Второто обучение е проведено в с. Габаре, общ. Бяла Слатина на 17.06.2020 г., като този път
подготвената тема е изцяло съобразена с отворения втори прием на проекти по процедура
BG06RDNP001-19.417 - МИГ Бяла Слатина 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства“.
За периода на мониторинг, МИГ е популяризирала СВОМР и напредъка чрез публикации в
регионален вестник „СЕВЕРОЗАПАД ДНЕС“. Публикувани са 11 бр. пресъобщения,
материали и обяви за приеми, които са отразени и на интернет страницата на медията.
В своята работа и реализираните дейности за информиране и публичност, екипа на МИГ Бяла
Слатина се е ръководил от принципите за прозрачност и своевременно е отразял актуална
информация както на интернет страницата на Сдружението, така и печатните и електронните
медии. Допълнително към това, през 2020 г. е издаван тримесечен информационен бюлетин на
МИГ Бяла Слатина за дейностите и изпълнението на Стратегията за ВОМР в тираж 350 бр.,
който е разпространяван сред населението.
В търсене на възможности за въвеждане на иновации чрез използването на наличните ресурси
и потенциала на територията, през 2020 г. е изготвен „Анализ на възможностите за развитие
на иновативни неземеделски икономически дейности на територията на МИГ Бяла Слатина“.

6. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на осъществения текущ мониторинг през 2020, анализираните данни и
информация, оценката на Стратегията за ВОМР показва, че моментното състояние на
изпълнението е много добро и към този момент не е необходимо предприемане на мерки от
страна на МИГ. Наблюдава се забава при сключването на договорите с бенефициентите по
одобрените от МИГ Бяла Слатина проекти, което е външен риск и за което е необходимо на
управленско ниво да се вземат решения за преодоляване на забавата.
31
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор № У-11/14.08.2018 г. за извършване на „Мониторинг и оценка на
Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина“, в изпълнение на дейности за управление 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.

„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.

По отношение на изпълнението на дейностите и ангажиментите по прилагане на СВОМР,
може да се направи заключение, че към края на 2020 е постигнат напредък, като:
Планираните срокове са спазвани и там където е било необходимо своевременно са
актуализирани;
Наблюдава се много добро ниво на поддържане на информационните бази данни;
Налични са и добре работят процедурите за контрол;
Стриктно се спазват графиците по процедурите за прием, оценката и и изготвянето на
докладите;
Изпълнени са в максимален обем дейностите за повишаване информираността на
бенефициентите;
Екипната работа на служителите в МИГ Бяла Слатина е ефективна, а също и
взаимодействието с органите на Сдружението е успешно;
Стриктно е спазено изискването за недопускане на конфликт на интереси;
Налице е прозрачност и отвореност към получателите на финансова помощ, както и при
дейностите по оказване на подкрепа при кандидатстване и при изпълнението на
финансираните проекти.
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