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ВЪВЕДЕНИЕ
Доклада „„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 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от
22.01.2016г.)“ е създаден в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР)
на МИГ Добричка, финансиран по Споразумение за изпълнение на СВОМР между МИГ Добричка и УО на
ПРСР 2014-2020 – МЗХГ за безвъзмездна финансова помощ № РД 50-27 от 05.04.2018 година.
Целта на настоящия доклад е да представи обобщение на проучване, анализ и изготвянето на
мониторинг и оценка на СВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж"
от Регламент (ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.). Докладът е
предназначен за Сдружение „МИГ-ДОБРИЧКА”.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на СВОМР е неразделна част от
общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът на СВОМР трябва да осигури
ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които
попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така тя трябва да спомогне за
постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях. Процесът на
мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по
изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като
напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят
евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.
Чрез мониторинга се цели да се предостави на ръководството, на служителите, както и на всички
заинтересовани страни - социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество,
ранна информация за напредъка - или липсата на напредък - по постигане на заложените цели и
резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на
поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на Стратегията и се улесни/подобри
по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат
да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено
важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази,
отнасят се до различни икономически сектори и население.
Екипът би искал да изкаже своята признателност за активното участие на представителите на
МИГ Добричка, както и да изрази специални благодарности към множеството местни производители
и частни лица, които предоставиха ценни разяснения за местната обстановка и решения за
наблюдаваните проблеми.

4

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Изследването е проведено в рамките на споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-27 от
05.04.2018 г. между Управляващия орган на ПРС 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група –
Добричка“.
Избраният инструментариум е кабинетен анализ, което позволява да се интегрират:
• външни и вътрешни оценки;
• субективни и обективни източници на информация.
Основанието ни да предложим въпросната комбинация от методи е убеждението ни, че в поръчаното
изследване са налице интегрирани проблеми, а те изискват интегрирани решения. Ето защо смятаме, че
избраното методологическо решение на комбиниране на кабинетен анализ със социологическо проучване
на терен чрез дълбочинни интервюта е най-подходящото за изпълнение на поставените цел и задачи.
Подобен баланс дава възможност да се интегрират силните страни и да се минимизират слабите страни
от едностранчивото използване само на обективна или само на субективна информация.
Методологическата работа по проекта е реализирана на три основни етапа (кабинетен анализ,
социологическо проучване и анализ на резултатите):
Кабинетен анализ (деск рисърч)
Екипът на проекта се запозна с редица документи, отнасящи се до изследването. Тук се включва преглед
на документи, които очертават социалната, икономическата и техническата рамка на заданието.
Анализ и обобщение на получените резултати от социологическото проучване и кабинетния
анализ.
В обобщен вид документалният анализ заедно с анализа на интервютата (класифицирането и
ранжирането на установените нагласи, обобщението на мненията за социалните услуги, предоставени от
МИГ Добричка, идентифицирането на основните проблеми и извеждането на добри практики) са
емпиричната база за извършване оценка на проблемите и идентифициране на потребностите на
населението.
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Част I: Моментно състояние и изпълнение
Новата СВОМР на Сдружение МИГ Добричка, налага подобряване на координацията и
обвързването на различни политики и национални стратегии, включително на политиката и стратегията за
балансирано и устойчиво регионално развитие, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ
икономически растеж, който да отговори на съвременните глобални предизвикателства пред развитието
на региона. Стратегията свързва интелигентния растеж с въвеждане на нови технологии и иновации, както
и с добре образовани и конкурентоспособни човешки ресурси на пазара на труда.
Планът за действие представлява организиран списък на дейностите. За всяка дейност има
определен финансов ресурс. За да могат да се постигнат дългосрочните цели на организацията е важно
да се разработи план за действие, който да определи какво трябва да се прави, от кого и в какъв срок.
Ролята на плана за действие в СВОМР е да се увеличат потенциалните бенифециенти с проекти по
подмерките, включени в нея. Това ще се постигне чрез повишаване на информираността за
възможностите да се разработват иновативни решения за местните проблеми. Планът за действие се
стреми да гарантира полезните резултати и въздействия, които се генерират на територията.
Обосновката за прилагане на интегрирани, местно ориентирани подходи се отнася за
териториалната интеграция, тематичната интеграция, съчетаването на различни финансови ресурси или
за институционалното познание.

1. Управление на Местната инициативна група.
Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета
на местната инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно
оценката:
Съгласно чл. 20 от Устава на СНЦ МИГ Добричка (Приложение №2), органи за вземане на
решения и за управление на Сдружението са Общо събрание (ОС) и Управителен съвет (УС).
Правомощията, компетенциите, представителността, както и задълженията на органите за вземане на
решения и за управление са определени в Устава.
Общото събрание е върховен орган за управление на Сдружението и се състои от всички негови
членове. Права на Общото събрание: изменя и допълва устава; приема други вътрешни актове; избира и
освобождава членовете на Управителния съвет; приема и изключва членове; взема решение за откриване
и закриване на клонове; взема решение за участие в други организации; взема решение за преобразуване
или прекратяване на Сдружението; приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението,
включително Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР; приема бюджета на Сдружението,
включително бюджета на Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР; взема решения относно
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дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; приема отчета за дейността на
Управителния съвет; отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението; взема и други решения,
които са задължителни за другите органи на сдружението.
Управителният съвет има основни и специфични правомощия:
Представлява Сдружението чрез Председателя си, както и определя обема на представителната
власт на други негови членове и служителите на МИГ; избира от състава си Председател на УС; осигурява
изпълнението на решенията на Общото събрание; определя реда и организира извършването на
дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това; осигурява
стопанисването и опазването на имуществото на сдружението; взема решения за придобиване,
отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и
отдаването им под наем за срок до три години; приема организационно-управленската структура, реда за
назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила
на Сдружението; подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; подготвя и
внася в Общото събрание проект за бюджет; определя седалището и адреса на управление на
Сдружението; взема решение за участие в други организации; избира Изпълнителен директор, който не
може да бъде член на УС на МИГ или свързано лице с членовете на УС на МИГ по смисъла на § 1 от
Допълнителните разпоредби на Търговския закон; обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези,
които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган. Членовете на Управителния съвет
имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между
членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителни членове.

2. Персонал на Местната инициативна група.
Надежда Тодорова Василева - Изпълнителен директор
Нели Янулова Събева - Експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР
Жени Славова Йорданова – Асистент
Счетоводно - консултантското обслужване на МИГ Добричка през годината се осъществява от
счетоводна къща «Възход ГПМ» ООД по Договор № РД50-153/U-1 от 16.04.2018 г.

7

3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период.
3.1.

Действия по информиране и публичност от страна на МИГ,
включително поддържане на електронната страница на МИГ.

МИГ ДОБРИЧКА организира и провежда активна информационна кампания за запознаване на
живеещите и работещи на територията на община Добричка с новата Стратегията за водено от
общностите местно развитие и разясняване на хода на изпълнението й. Кампанията използва различни
форми за информиране на населението на Община Добричка за възможностите за кандидатстване с
проекти пред МИГ. В процеса на това информиране МИГ популяризира приноса на Общността за
развитието на селските райони и осигурява прозрачност относно отпусканото подпомагане.
В табличен вид по долу са представени информационните дейности извършени от МИГ Добричка
по реда на провеждането им:

Мероприятие: Информационни семинари за представяне на мерките от СВОМР на МИГ
Добричка и възможностите за кандидатстване с проект по Стратегията
Дата
Място
09-07-18
10-07-18
11-07-18
12-07-18
16-07-18
17-07-18

с. Смолница,
за заинтересовани лица от селата Смолница, Миладиновци, Козлодуйци, М. Смолница, Ловчанци
с. Стефаново,
за заинтересовани лица от селата Стефаново, Батово, Прилеп, Одърци
с. Пчелино,
за заинтересовани лица от селата Славеево, Пчелино, Стожер
с. Царевец,
за заинтересовани лица от селата Паскалево, Царевец, Ген. Колево
с. Свобода,
за заинтересовани лица от селата Свобода, Росеново, Божурово, Добрево, Овчарово
с. Котленци,
за заинтересовани лица от селата Котленци, Полк. Минково, Полк. Свещарово, Попгригорово
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18-07-18
19-07-18
24-07-18
25-07-18

с. Победа,
за заинтересовани лица от селата Победа, Методиево
с. Ведрина,
за заинтересовани лица от селата Ведрина, Одринци, Долина, Орлова могила
с. Бенковски,
за заинтересовани лица от селата Бенковски, Владимирово, Медово, Енево, Гешаново, Подслон
с. Дончево,
за заинтересовани лица от селата Дончево, Опанец, Богдан, Драганово

Мероприятие: Еднодневна конференция
Дата

26-07-18

Дата

Място

Бр.
участници

Тема на конференцията

Сградата на Община Добричка - гр. Добрич

86 души от 53
(от общо 68)
населени
места

Представяне на одобрената
Стратегия за ВОМР на МИГ
Добричка пред местната общност,
местни лидери и представители на
уязвими групи.

Мероприятие: Двудневно обучение
Място
Бр. обучени

25-11-18
с. Бранище
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26-11-18

Дата

Тема на обучението

Обучение на екипа и членове на
ОС на МИГ по процедурите за
подбор на проекти към Стратегия
за ВОМР и правилата за
оценяване на проекти

Мероприятие: Еднодневно обучение
Място
Бр. обучени

29-11-18

с. Плачи дол

10

30-11-18

с. Стожер

10

Тема на обучението

Подготовка, изпълнение и
отчитане на проекти за
представители на уязвими групи
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Дата

Мероприятие: Двудневно обучение
Място
Бр. обучени

Обучение за потенциални
кандидати за запознаване с
процеса на кандидатстване с
проекти в ИСУН

06-12-18
с. Бранище

Тема на обучението

10

07-12-18

Мероприятие: Информационни семинари за представяне на резултатите от проучване
Бр.
Тема на информационните
Дата
Място
участници
семинари
19,20 и
21-12-18

Община Добричка,
с. Победа – ОУ „Добри Войников“

57

Представяне на резултатите от
проучването на тема: "Създаване и
промотиране на зелена
идентичност на община Добричка"

Поддържане на електронната страница на МИГ
Актуална информация за дейността на
сдружението се публикува в сайта на МИГ:
http://www.mig-dobrichka.org.
Сайтът на МИГ Добричка представя
своевременно актуални новини, свързани с
дейности и инициативи на сдружението.
Информацията
е
достъпна
за
всички
заинтересовани страни - граждани на Община
Добричка, членове на МИГ, потенциални
бенефициенти. За поддържане на сайта е
сключен договор № РД 50-27/U-4 от 08.07.2018г.
с изпълнител «Добрич нет» ЕООД – гр. Добрич. В
изпълнение на задълженията си по договора
дружеството публикува информация за предстоящи приеми, документация за обществено обсъждане,
подробна информация по отворени приеми и обяви за прием на проектни предложения, насоки и
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документи за кандидатстване, правила за работа и други документи, свързани с изпълнението на
Стратегията. На сайта се представя и информация за планирани мероприятия и инициативи на
сдружението, както и снимков материал от проведени обучения и семинари.

3.2.

Прилагане на процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР
на МИГ.

Изготвени са индикативни графици за приемите по подмерките от Стратегията за ВОМР за 2018 г.
и 2019 г., които са публикувани на интернет страницата на МИГ www.mig-dobrichka.org са предоставени на
УО в нормативно определения срок;
През календарната 2018 г. бяха обявени два приема.
1. Процедура № BG06RDNP001-19.087 „МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Цели на процедурата: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и
конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:
- по-добро използване на факторите за производство;
- въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
- подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
- постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
- подобряване опазването на околната среда.
Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:
Първият период на прием е с начална дата: 17.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни
предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.
Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на
неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката.
Вторият период на прием е с начална дата: 01.03.2019г. и краен срок за подаване на
проектни предложения 17:00 часа на 31.03.2019г.
2. Процедура № BG06RDNP001-19.098 МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Цели на процедурата:
- Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие в района на община Добричка.
- Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ Добричка до услуги в сферата на
културата, на спорта, свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги,
свързани с информационните и комуникационни технологии;
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- Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.
Период за прием: Процедурата за подбор на проекти е с няколко срока за кандидатстване:
Първият период на прием е с начална дата: 28.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни
предложения 17:00 часа на 04.11.2018г.
Втори прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на
неусвоен финансов ресурс след приключване на първия прием по подмярката.
Вторият период на прием е с начална дата: 01.04.2019г. и краен срок за подаване на проектни
предложения 17:00 часа на 06.05.2019г.

3.3.

Поддържане на деловодна система и архив от МИГ.

Екипът на МИГ поддържа следните регистри на:
Протоколи от проведените общи събрания на сдружението
Протоколи от заседания на УС
Заповеди на Председстеля на УС и Изп. директор
Входяща и изходяща кореспондения.
Договори за дейности по подмярка 19.4
По отношение на архивирането на постъпилите проектни предложения, подписаните договори на
бенефициенти към Стратегията и отчитането на проектите се предиждаше да се следват процедурите на
МИГ-а и на база законовата промяна, регламентираща приемите на проектни предложения и отчитането
им в средата на ИСУН, наложи промяна в тези процедурните правила.

3.4.

Промяна в състава на управителния орган на МИГ.

На 16.05.2018 г. от 16:00 часа в залата на община Добричка се проведе заседание на Общото
събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ ДОБРИЧКА. Заседанието беше свикано от Управителния
съвет на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на Сдружението.
Съгласно чл. 25 ал. 3 от Устава и във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, всички членове на сдружението бяха
предварително поканени с индивидуални писмени покани. Покана беше публикувана и на сайта на
Сдружението както и на мястото за обявления в сградата на управление на Сдружението - с. Бранище, ул.
„Първа” 19А.
В обявения час в залата на Община Добричка се явиха 26 души от общ състав от 49 членове на
Сдружението и заседанието на Общото събрание се проведе при наличието на кворум.
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Считано от 13.06.2018 г. сдружението се представлява и управлява заедно и поотделно от Председателя
на УС - инж. Тошко Петков и Изпълнителния директор - г-жа Надежда Василева.

3.5.

Промяна на СВОМР на МИГ.

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от споразумение № РД 50-27/05.04.2018 г„ чл. 39, т. 1, 2 и 5 от
Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и заявление № 19-19-2-02-15 от
29.05.2018 г. се сключи допълнително споразумение за изменение на одобрената СВОМР.
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Част II: Оценка
1. Постигнато въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите/секторите
от заинтересовани лица на територията на МИГ
Същинският ефект от изпълнението на СВОМР се постига чрез финансиране на проекти за
публични и частни бенефициенти от територията на МИГ. През 2018 г. по изпълнението на подмярка 19.2
бяха планирани и обявени приеми на проекти по две от мерките на СВОМР. С тяхното изпълнение би
трябвало да се преодолеят установени на територията проблеми и да се решат. За съжаление, въпреки
положените от МИГ-а усилия, изразяващи се изготвянето на насоки по процедури, приеми по подмерки 7.2
и 4.2 стана възможно едва в края на отчетния период, когато бяха премахнати нормативните и законови
препятствия. По тази причина останалите приеми от Стратегията, ще се осъществят в началото на 2019 г.
Тогава ще може да отчете постигнатото въздействие от изпълнението на СВОМР върху групите
заинтересовани лица на територията на МИГ-а.

2. Изпълнение на целите на СВОМР
Предвид гореописаните причини, за обследвания период не може да се отчетат резултати по
изпълнение на целите на Стратегията.

3. Описание на изпълнението на СВОМР през отчетния период
3.1.

Прилагане на процедура за подбор на проекти към СВОМР на МИГ

Изпълнение на срокове от индикативния график за приемите по съответните мерки от
СВОМР/ индикативната годишна работна програма;
Съгласно първоначално одобрения индикативен график за приеми по подмерките от Стратегията през
2018 г., бяха планирани и реализирани следните приеми:
по подмярка 19.2-4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Добричка, финансирана по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони първият период на прием е с начална дата: 17.09.2018г. и краен срок за подаване на проектни
предложения 17:00 часа на 31.10.2018г.
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по подмярка 19.2-7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на Сдружение МИГ Добричка,
финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. чрез Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони – първият период на прием е с начална дата: 28.09.2018г. и краен
срок за подаване на проектни предложения 17:00 часа на 04.11.2018г.
В таблиците са отразени резултатите от проведените приеми.
По подмярка 19.2-4.2. “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”
Номер
на
процед
ура
BG06RD
NP00119.087

Име на процедура
МИГ Добричка подмярка 19.2-4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг
на селскостопански продукти”

Брой
подадени
проектни
предложения

Обща стойност на
подадените
проектни
предложения

3

440 937.18

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)

220 468.59

По подмярка 19.2-7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура”:
Номер
на
проце
дура
BG06
RDNP
00119.098

Име на процедура
МИГ Добричка подмярка 19.2-7.2.
„Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби
инфраструктура“

Брой
подадени
проектни
предложения

2

Обща стойност на
подадените проектни
предложения

433032.95

Стойност на
подадените
проектни
предложения БФП
(в лева)

433032.95
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3.2.

Действия по информиране и подпомагане подготовката на проекти
на потенциалните кандидати

Важен фактор за успеха на
заложените действия, включени в
информационната кампания на
МИГ Добричка са осигуряване на
висока степен на информираност и
публичност.
МИГ
Добричка
изпълнява ангажимента си да
информира
потенциалните
бенефициенти, както и всички
активни хора от територията на
община
Добричка
за
възможностите за финансиране по
подхода ЛИДЕР/ ВОМР и ПРСР,
както и да ги насърчи да се възползват от предоставеното подпомагане. Прилагането на дейностите
по информиране и визуализация на изпълненото ще позволи на МИГ да поддържа позитивен имидж
на територията си на действие. Мерките за информация и публичност гарантират прозрачността на
процеса на управление и изпълнение на Стратегията за ВОМР и допринасят за засилване на общото
доверие на широката общественост към европейското финансиране, ПРСР и в частност към екипа на
МИГ-а. Посредством активна информационна кампания, информацията, засягаща изпълнението на
Стратегията, е представена на местни медии, граждани, местни структури и институции,
представители на граждански сдружения, настоятелства, както и на други заинтересовани страни. За
тази цел са използвани различни подходи и комуникационни канали, подходящи за предаване на
информацията към основните целеви групи.
Бъдещите информационни дейности на МИГ трябва да са насочени към максимално покритие на
територията и визуализиране на постигнатото, за да има възможност местното население да участва
активно и информирано в изпълнението на дейностите по Стратегията за ВОМР.

