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1. ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АНАЛИЗА 

 Счита се, че даден проект е устойчив, ако осигурява ползи за целевата 

група/ бенефициента за продължителен период, включително след изплащане на 

финансовата помощ за реализацията му. Цел на проучването е да се оцени 

ефективността на средствата, отпуснати по Стратегията за местно развитие (СМР) 

на МИГ Добричка за периода 2010-2013г., според устойчивостта на резултатите 

от изпълнените проекти.  Задачите, които си поставя анализът е да проследи пътя 

на проектните идеи след реализацията им, да прецени до какви резултати са 

довели – както за конкретния бенефициер, така и за населеното място и/или 

общината като цяло. Проучването следва да даде и отговори на въпроси, като: до 

колко оправдан е рискът от кандидатстване и колко „тежат“ ангажиментите, които 

се поемат с финансиране на дадена проектна инвестиция; какви трудности и 

предизвикателства са срещнали ползвателите и как са ги преодолели; до колко 

предоставените средства са дали решение на икономически, социални, 

екологични или други проблеми на територията; в още какви направления би 

могла да бъде насочена помощта от МИГ-а. Проучването, систематизирането и 

представянето на добри (и лоши) примери от територията на МИГ Добричка може 

да бъде изключително важно за потенциалните бенефициенти при вземането на 

решение за кандидатстване за европейски средства, но също те могат да станат 

източник на вдъхновение и да подскажат нови подходи за разрешаването на 

съществуващи проблеми. Резултатите от проучването биха могли да послужат 

като учебна програма при провеждане на обучение за заинтересовани лица, както 

за повишаване на информираността им по темата, така и за прилагането на 

добрите практики като печеливш модел.   
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

Успехът на един проект следва да се оценява по отношение на умението му 

да успее да запази редицата си предимства за определен период от време. Това 

предполага да се направи разлика дали проектът е запазил своята устойчивост 

към определен момент след неговата реализация и до каква степен предимствата 

са все още налице. Един такъв поглед към устойчивостта предполага да се вземат 

предвид и очакваните ползи, които даден проект може да получи по време на 

своя жизнен цикъл. 

 Когато става дума за проект с безвъзмездно финансиране, устойчивостта е 

задължителен компонент на проектното предложение, и подлежи на мониторинг 

в някакъв период от време, обикновено 5 до 10 години, след като е започнала 

реализацията му. Една от целите на този мониторинг е да оцени степента на 

устойчовост на конкретния проект и изпълнението на предварително заложените 

индикатори.  

 Какво се случва след периода на мониторинг на един проект, дали и до 

каква степен  той запазва своята устойчивост към последващ момент.  

 Местните инициативни групи, разработващи и изпълняващи Стратегии 

за местно развитие с подкрепата на ПРСР през 2007 – 2013 г. стартираха 

финансирането на земеделски производители, кооперации, фирми, 

неправителствени организации, публични власти на своите територии без опит, 

но с голямо желание да успеят и дадат своя принос за оживяване на териториите, 

за промотиране на нови продукти, нови методи и начини за организиране и 

предоставяне на нови отговори на проблемите и слабите страни на селските 

райони.   

 Бенефициерите, които се довериха на МИГ от предишния планов период 

(2007 – 2013 г.), също стартираха без опит – някои от тях, без опит в бизнеса, 
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други – без опит в сектора, но всички те – без опит във взаимодействието с 

местната инициативна група и безвъзмездното финансиране, които те можеха да 

получат за своите проекти от Стратегията за местно развитие.  Къде в своето 

развитие се намират тези проекти, как функционират към днешна дата 

дейностите, които са финансирани, устойчиви ли са те във времето и как оценяват 

от дистанцията на времето възможността да получат безвъзмездно финансиране 

за своето развитие – това са част от въпросите, които са в основата на 

извършеното проучване.  

 Настоящият анализ прави преглед и оценка по отношение устойчивостта на 

проектите, финансирани от МИГ Добричка, през предходния програмен период 

2007 – 2013 г.“ към края на настоящия програмен период (2020 г.)  За това време, 

почти всички проекти (с изключение на тези, свързани с инфраструктура и/ или 

строителство) вече са приключили периода на задължителен мониторинг, голяма 

част от бенефициерите могат да извършват разпоредителни сделки с придобитото 

имущество, в т.ч. продажба, замяна и т.н.  Проучването е изготвено на базата на 

интервюта и въпросници с настоящи бенефициенти на МИГ Добричка, както и 

чрез посещения на място. 

 Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Договор № РД 50-27/U-

24 от 21.09.2020г., сключен между МИГ Добричка и „ПД Проджект Дивелопмънт“ 

ЕООД със задача „Изготвяне на проучване на тема: „Устойчивост на проектите, 

финансирани от МИГ Добричка през предходния програмен период 2007 – 2013 

г.“ Консултантите на изпълнителя получиха пълно съдействие от екипа на МИГ 

Добричка и от голям брой бенефициери, за което изказват благодарност на 

изпълнителния директор г-жа Надежда Василева и експерта г-жа Нели Янулова.  
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Понятието „устойчивост” е свързано с „устойчиво развитие” и кореспондира с 

доклада на Комисията Брунтланд (1992). Концепцията за устойчиво развитие 

предвижда икономически растеж, който е в състояние да задоволи потребностите 

на настоящето, без да застрашава възможността за задоволяване на бъдещите 

такива. Измеренията на устойчивото развитие са: социално, икономическо, 

екологично и институционално. Известно е, че устойчивото развитие изисква 

функциониране в режим на оптимално използване на ресурсите, за да се 

постигнат най-високи крайни икономически, социални и екологични резултати. То 

е синоним на висока ефективност и силна конкурентноспособност, тъй като 

генерира по-евтини и по-качествени продукти, както и по-добри условия за труд. 

Що се отнася до икономическата устойчивост, тя е научна категория, която 

отразява състоянието на предприятието в пазарни условия и гарантира 

целенасоченост на движението му в настояще и в бъдеще. Тази категория 

синтезира в себе си съвкупност от свойства на предприятието, в т.ч. продукция, 

дълготрайни материални активи (ДМА), ресурсно осигуряване, кадри и 

интелектуален потенциал. 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

8 
Настоящият документ е създаден в рамките на Договор РД 50-27/U-24 от 21.09.2020 г. 

 
Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка 

Споразумение № РД50-27 от 05.04.2018 г. по подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 
 В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР"  

 Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка 2010 – 2013 г. цели да  

превърне територията на МИГ Добричка в жизнена селска среда чрез 

целенасочени действия в партньорство на местната общност. За 

постигането на целта, насочена към оживяване на територията с планирани 

обединени действия, хората от МИГ-а определиха два равнопоставени приоритета 

- от една страна да живеят по-богато, а от друга – при по-добри условия, сравними 

с тези в града. Първият приоритет е Подобряване конкурентноспособността 

на местния продукт, свързан с използването на потенциала на плодородната 

добруджанска земя и получаване на повече продукти от нея, които могат да се 

продават не само като суровина. Първият приоритет на Стратегията е насочен 

към подобряване на конкурентоспособността на местния продукт, като за 

неговото постигане бяха набелязани две специфични цели, съотв. 

„Разнообразяване и утвърждаване на местния продукт чрез пълноценно 

използване на местни ресурси, внедряване на иновации, добавяне на стойност, 

коопериране и маркетиране“ и „Укрепване на средните и малки стопанства за 

постигане на съвременните земеделски стандарти“. За реализацията на двете 

специфични цели допринасят всички мерки на стратегията. Вторият приоритет е 

„Повишаване качеството на живот на територията на МИГ Добричка“, 

произтичащ от желанието на хората да живеят на село по-добре и по-интересно, 

с достъп до услуги като на хората в града, да имат среда за пълноценно общуване, 

опирайки се на селските си корени, и да могат да я споделят с външни хора 

(туристи и посетители). За постигането му са формулирани две специфични цели: 

„Изграждане на рационална и жизнеспособна социална среда“ и „Запазване на 

природния ресурс и селското наследство и привличане на интереса към тях“. За 

реализацията на двете специфични цели допринасят изключително мерките на 

стратегията по Ос 3.  
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3.  ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ  

3.1  Цели  

 

 В съответствие с изискванията на Техническото задание 

настоящият анализ има следните цели:  

▪ Да проследи пътя на реализираните проектни предложения след 

приключване на финансирането и мониторинга;  

▪ Да разгледа развитието, постигнато от бенефициентите, след приключване 

на мониторинга;  

▪ Да представи устойчивостта на подпомогнатите бенефициенти след 

приключване на финансирането;  

▪ Да оцени въздействието на изпълнените проекти върху бенефициентите, 

общността, територията, МИГ.  

 

3.2  Методология  

 Методологията може да се обобщи като следната последователност:  

(1) Избор на логика на анализа; 

(2) Разработване на методика, инструменти методи за анализ;  

(3) Събиране, анализ и оценка на първични количествени и качествени данни;  

(4) Обобщаване на резултати и формулиране на изводи и заключения. 

 

 Съгласно Техническото задание, анализът не следва да анализира 

икономически и счетоводни данни на бенефициерите в дълбочина, а следва да 

търси преди всичко нагласи и възприятия на анкетираните респонденти. Затова 

въпросите, касаещи финансовото състояние, са общи, без да навлизат в детайли 

и без финансов анализ на счетоводни данни.  
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 На основата на Техническото задание, в сътрудничество с екипа на МИГ 

Добричка, бяха формулирани въпроси за оценката на устойчивостта на 

реализираните проекти. Като инструмент на анализа беше разработен 

комбиниран въпросник с два типа въпроси – „затворени“ и „отворени“. 

Въпросникът позволява събирането на количествена и качествена информация и 

формално обхваща три групи въпроси:  

1. Въпроси, свързани със статуса на бенефициентите и вида на проекта:  

▪ статут на бенефициера;  

▪ период на упражняване на дейност или „възраст“ на бенефициера;  

▪ вид на инвестицията/ към какво е насочена;  

▪ общи статистически данни.  

2. Въпроси, свързани с проекта и неговата реализация и отчитане:  

▪ финални резултати, постигнати от даден бенефициент, по отношение на 

специфичните цели на СМР;  

▪ трудности, които е срещнал бенефициерът в процеса на кандидатстване, 

отчитане, финализиране на проекта;  

▪ вид и достъп по финансов ресурс, необходим за реализация на цялостната 

инвестиция, както и процеса по финансиране на проектните предложения, 

в т. и евентуално възстановяване на кредитите от бенефициерите;  

▪ подкрепа в процеса. 

3. Въпроси, свързани с оценка на рискове и ползи от финансирането и 

нагласи на бенефициентите по отношение на външното безвъзмездно 

финансиране: 

▪ има ли риск при кандидатстване пред МИГ и оправдан ли е такъв риск;  

▪ намерения за кандидатстване в настоящия програмен период?  

▪ добрите/ лошите уроци от реализацията на проекта. 
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Анкетната карта включва теми, свързани с анализ на реализираните 

резултати по проекти,  въздействия върху бенефициент, територия; начини на 

финансиране; намерения за кандидатстване в следващи покани и други  въпроси, 

съобразени с плановете за устойчивост, заложени в проектните предложения. 

Проучването търси добрите и лошите уроци, получени в резултат на цялостния 

процес по кандидатстване, реализация, отчитане и последваща устойчивост на 

финансираните дейности.  

За обработване на събраните данни са използвани методите дескриптивен 

анализ, графичен анализ, експертна оценка и сравнителен анализ. 

За нуждите на анкетното проучване са разработени анкетни карти за 

публични и частни бенефициенти, дадени в Приложение №1 и №2. 

 

3.3  Основни източници на информация  

Първични източници на информация  

▪ Персонални интервюта с бенефициенти на МИГ Добричка. Интервютата са 

проведени на мястото на изпълнение на проекта/ в офиса на МИГ-а или по 

телефона в същия период (ноември 2020 г.)  Общо са осъществени 32 

интервюта с бенефициери или 82.05 % от общия брой. Чрез проведените 

интервюта, на базата на предварително изготвен въпросник, е събирана 

информация за предимствата и недостатъците при външно финансиране от 

МИГ, получената подкрепа от различни структури, а също и информация за 

въздействието на проектите.  

▪ Персонални интервюта с екипа на МИГ Добричка през ноември 2020 г., като 

са проведени общо 2 интервюта. Интервютата са дълбочинни, проведени 

под формата на свободен разговор.   

▪ База данни на реализираните проекти - за целите на анализа е ползвана 

наличната информация за реализираните проекти от интернет страницата 
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на МИГ Добричка (www.mig-dobrichka.org), на основата на преглед на 

бизнес плановете и  документите по отчитането на проектите, реализирани  

в рамките на Стратегия за местно развитие на МИГ Добричка 2010 – 2013 г.  

 

Вторични източници на информация  

▪ Доклади от проведени проучвания за дейността на МИГ Добричка  

▪  Публикации, доклади и справки на МИГ Добричка.  

 

3.4 Обхват на проучването 

 Анкетирането включва бенефициери, реализирали проекти през 

предходния програмен период с финансовата подкрепа на СМР на МИГ Добричка 

2010 – 2013г.  

 Зад реализираните общо 52 проекта стоят 39 бенефициера от трите 

сектора – бизнес, граждански и публичен. Разпределението на изпълнените 

проекти по мерки от СМР е както следва:  

• мярка 41/121 – 32 изпълнени проекта с 30 бенефициера, като двама от тях 

имат по две финансирани проектни предложения;  

• мярка 41/123 – 1 изпълнен проект, 1 бенефициер;  

• мярка 41/311 - 1 изпълнен проект, 1 бенефициер;  

• мярка 41/312 – 5 изпълнени проекта, 5 бенефициера;  

• мярка 41/321 - 5 изпълнени проекта, 1 бенефициер – Община Добричка; 

• мярка 41/322 - 6 изпълнени проекта, 1 бенефициер – Община Добричка; 

• мярка 41/323 - 2 изпълнени проекта, 2 бенефициера.  
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4. РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ  

4.1. По статут на анкетираните  
 

В рамките на направеното проучване сред бенефициенти от територията на 

МИГ Добричка бяха интервюирани 33 лица, от които 3-ма представители на 

публични организации, бенефициенти по проекти (община и читалища) и 30 

представителя на частни структури – ЗП, земеделски кооперации, МСП. Общо 

проведените интервюта и анкети за събиране на първична информация с 

бенефициери са 33, като те представляват съответно:  

- 22 бенефициера с 24 одобрени и изпълнени проекта по мярка 41/121 от 

общо 32 реализирани по мярката, при 30 бенефициера или 73.33 %  от 

общия брой бенефициери;  

- 1 одобрен и изпълнен проект по мярка 41/123 от общо реализирани един 

проект или 100 % ; 

- 1 одобрен и изпълнен проект по мярка 41/311 от общо реализирани един 

проект или 100 % ;  

- 5 одобрени и изпълнени проекта по мярка 41/312 от общо 5 реализирани 

по мярката или 100 %;  

- 5 одобрени и изпълнени проекта по мярка 41/321 от общо 5 реализирани 

по мярката и 6 одобрени и изпълнени проекта по мярка 41/322 от общо 6 

реализирани по мярката с единствен бенефициент Община Добричка или 

100 %,;   

- 2 одобрени и изпълнени проекта по мярка 41/323 от общо 2 реализирани 

по мярката или 100 %.  

Интервюиран е и представител на 1 одобрен, но неизпълнен проект по мярка 

41/121, чиито отговори не са включени в общата извадка, но коментарите са 

взети предвид при обобщенията и изводите. 
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Резултати по отношение на представителност на респондентите: 

 

 

 

Резултати по отношение на юридически статут на респондентите:  
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Резултати по отношение на „възраст“ на бенефициерите: 

 

 

 

Резултати по отношение на вида на финансираните дейности 

Без значение по коя мярка е финансиран конкретен проект, подпомогнатите 

дейности са в две най-основни направления: оборудване и/ или строителство. 

Тези две сфери покриват почти изцяло подкрепата за: 

- материални инвестиции в оборудване (допустимо в зависимост от 

мярката)   – включват проекти по мерки 41/121, 41/123, 41/311, 41/312, 

41/323;  

- материални инвестиции в строителство – включват проекти по мерки 

41/121, 41/123, 41/321, 41/322, 41/ 323.  

 

под 5 години 
13

5 - 10 години
13

над 10 години
6

под 5 години 

5 - 10 години

над 10 години
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Изводи и заключения:  

- интервюирани са 82.05 % от всички бенефициери на СМР на МИГ Добричка 

за периода 2010 – 2013 г.;  

- интервюирани са сходен брой бенефициери - представители на ЗП (13) и 

МСП (14). Един от тях е с регистрация на ЗП и се регистрира ЕТ като 

изискване за допустимост по конкретната мярка;  

- интервюирани са всички представители на публичния сектор, бенефициери 

по проекти;  

- равностоен е броят на интервюираните по отношение на „възрастта“ на 

бенефициера:  

▪ 13 бенефициера, реализирали успешно проекти по Стратегията на МИГ 

Добричка 2010 – 2013 г. са упражнявали дейност  по-малко от 5 години;  

▪ 13 бенефициера, реализирали успешно проекти по Стратегията на МИГ 

Добричка 2010 – 2013 г. са упражнявали дейност  над 5 години;  

▪ 3 от частните бенефициери, както и публичните бенефициери са 

свързани с дейността, за която кандидатстват, повече от 10 години;  

оборудване, 
18

строителство , 
14

оборудване

строителство 
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- почти равностоен брой от интервюираните бенефициери са фокусирали 

своите материални инвестиции върху закупуване на оборудване и 

извършване на СМР. 

- над 70 % от бенефициерите на СМР на МИГ Добричка за периода 2010 – 

2013 г., в т.ч. ЗП и управители на МСП, са под 40 години към датата на 

кандидатстване.   

 

Проведеното проучване покрива адекватен брой респонденти, финансирани по 

мерките на СМР на МИГ Добричка, като те са: 

- финансирани по различни мерки на СМР;  

- с различен статут по отношение на юридическа форма,  

- с различен статут по отношение на собственост;  

- с различна „възраст“ за упражняване на дейността, за чието 

финансиране се кандидатства.  

 

 

Получените отговори от респондентите могат да бъдат приети за 

меродавни по отношение на всички бенефициери и дават обобщена 

картина по отношение на всички финансирани проекти от СМР на МИГ 

Добричка за програмния период 2007 – 2013 г.   
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4.2.  По реализация и отчитане на  проектите  

 Счита се, че даден проект или дейност са устойчиви, ако осигуряват ползи 

в дългосрочен план за конкретен бенефициер, за целева група, за общността като 

цяло и т.н.  

 По Приоритет 1 „Подобряване конкурентоспособността на местния продукт”  

са реализирани 39 проекта. По Приоритет 2 „Повишаване качеството на живот на 

територията на МИГ” са реализирани 13 проекта.  

 Проектите обслужват специфичните цели на СМР на МИГ Добричка,  както 

следва:  

✓ 37 проекта са насочени за постигане на цел «Разнообразяване и  

утвърждаване на местния продукт чрез пълноценно използване на местни 

ресурси, внедряване на иновации, добавяне на стойност, коопериране  и 

маркетиране”;   

✓ 2 проекта са подчинени на цел «Укрепване на средните и малки стопанства 

за постигане на съвременните земеделски стандарти»;  

✓ 11 проекта допринасят за постигането на специфична цел «Изграждане на 

рационална и жизнеспособна социална среда»;  

✓ 2 проекта добавят стойност към специфична цел «Запазване на природния 

ресурс и селското наследство и привличане на интереса към тях».  

 

 Представителите на публичния сектор в лицето на община Добричка и на 2 

читалища реализират 13 проекта на обща стойност 1 159 057,8 лв., всички 

фокусирани върху повишаване качеството на живот на територията. Общинските 

проекти (11) са насочени към създаването на рационална и жизнеспособна селска 

среда, а 2 (на двете читалища) - към привличане интереса към природата и 

селското наследство.   
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 Представителите на частния сектор са реализирали общо 39 проекта, като 

инвестират над 4 милиона в икономиката на община Добричка. Те са насочени 

към диверсификация на местните земеделски продукти, увеличаване на 

добавената стойност от тях, укрепване на стопанствата и привеждането им към 

съвременните стандарти.   

 Изпълнените по мярка 41/121 проекти са 32, като 2-ма земеделски 

производители реализират и втори проект по мярката в рамките на същия 

програмен период. С реализацията на проектите в стопанствата на територията 

на МИГ Добричка е внедрена нова техника: нови трактори (16),  прикачен 

инвентар и специализирано оборудване (40) за извършване на специфични 

земеделски процеси, с които се постигат стандарти на общността в опазването и 

обработката на земята и се прилагат научните постижения в тази област. Седем 

проекта насърчават алтернативното земеделие – отглеждането на лавандулови и 

овощни насаждения, дини и тикви, което допринася за диверсификация на 

местния продукт. Пет проекта чрез подкрепа за изграждането на складове с обща 

вместимост от 2 905,88 м3 създават условия за трайно съхранение на продукцията, 

което води до повишаване на добавената стойност от нея, а 6,66 % от 

реализираните инвестиции са свързани с подпомагане на животновъдния сектор. 

В рамките на мярката са създадени 22 нови работни места, от които към момента 

на анализа се поддържат 10, а едно е било закрито към края на 2019 г.  

 В рамките на финансирането по мярка 41/123 е реализиран един проект, 

който създава добавена стойност към местните продукти и привежда предприятие 

от ХВП към стандартите на Общността.  Създадени са две работни места, които 

към момента на анализа не се поддържат.  

 По мярка 41/311 е изпълнен един проект, който насърчава развитието на 

туризма чрез създаването на местна атракция „Медена къща Михови“ за 

популяризиране на пчелните продукти и тяхното въздействие върху човешкото 
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здраве. Проектната идея обединява създаване на атрактивен пчелин, изграждане 

на зала за дегустация с 50 места и закупуване на демонстрационен инвентар в 

село Прилеп, на 5 км от курортен комплекс Албена. В „Медената къща“ пред 

посетителите се представят нагледно процесите на вадене и преработка на мед 

до получаването на пчелни продукти, може да се проследи историята на 

медопроизводството, да се видят различни видове пчелни жилища. Създаденото 

едно работно място по проекта се поддържа и понастоящем.  

 Изпълнените пет проекта по мярка 41/312 увеличават добавената стойност 

на територията, като създават достъп до услуги и заетост чрез пълноценно 

използване на местни ресурси, преработка, коопериране и маркетиране.  

Дейностите – две къщи за гости, смесен магазин, микропредприятие за ковано 

желязо и инвестиции в професионална фото и видео техника за повишаване на 

интереса към региона продължават да се изпълняват. Към момента на изготвяне 

на настоящото проучване двете къщи за гости са стеснили значително дейността 

си поради пандемията от коронавирус COVID-19 и произтичащите от нея 

затруднения и наложените ограничения. До края на 2019 г. обаче те са посрещали 

гости и са им предлагали своите основни и допълнителни туристически услуги. В 

изпълнение на проектите по мярка 41/312 са разкрити общо шест работни места, 

като четири от тях се поддържат и към настоящия момент.  

 Община Добричка като бенефициер по мярка 41/321 (оборудване с ИКТ на 

детски градини в села, ремонт и въвеждане на нова социална услуга в дома за 

хора с деменции в с. Опанец, реновиране на спортните площадки в с. Карапелит, 

Победа и Стожер) и мярка 41/322 (инфраструктура, реконструкция на паркови 

пространства и улици) е реализирала общо 11 проекта, насочени към 

подобряване качеството на живот за населението. Създадените възможности за 

подобряване на социални, културни, спортни и свързани със свободното време 
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услуги на територията, както и подобрена селска среда продължават да се 

налични и да се ползват от над 50 % от населението на МИГ Добричка.  

 Две читалища реализират проекти по мярка 41/323, като единият е насочен 

към проучване и популяризиране на местния фолклор, а другият – към 

подобряване на природното наследство и селския пейзаж. За съжаление, поради 

обективни и субективни критерии, дейностите, финансирани по едното проектно 

предложение, вече не се предлагат – изработената по проекта малкомащабна 

туристическа инфраструктура за екопътека в с. Одринци – табели, кошчета, маси, 

пейки и беседки - след неколкократни вандалски набези, не е на разположение 

на хората, посещаващи язовира. Всички артикули са възстановени, но се 

съхраняват в сградата на бенефициера и се използват контролирано, при 

различни организирани от читалището празници, свързани с популяризиране на 

природното богатство и селския пейзаж.  

Проектът на читалището от село Смолница спомогна за възстановяване и 

съхраняване на фолклорното нематериално наследство на селото - специфични 

песни и танци, изследвани, записани и пресъздадени с участието на децата от 

детската градина и училището. Изпълненията, с автентични носии, са записани 

на диск, а снимки и информация може да бъде открита на създадения в рамките 

на проекта уеб сайт. Изложба на носии и елементи на селския бит се поддържа и 

обогатява от читалищното ръководство. 

 Интервютата с бенефициерите демонстрират, че предимствата и ползите  

продължават да са налични и през настоящия период, като почти всички дейности 

все още се изпълняват, финансираните услуги са налични и се предлагат на 

общността, част от работните места са запазени. Само един от бенефициерите е 

заменил оборудване, придобито в рамките на финансиран проект, с по-мощно 

такова и с по-голяма производителност. Въпреки проблеми, породени при 
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мониторинга и отчитането на два от проектите и свързаните с това правни казуси, 

дейностите по тях продължават и понастоящем.  

 

Резултати по отношение на съществуване на финансираните дейности  

 

 

Резултати по отношение на продължаващо ползване на придобитото по 

проекта   
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 Одобрената Стратегия за местно развитие на МИГ Добричка и мерките в нея 

планират създаването на нови работни места, които да допринесат за 

подобряване на качеството на живот на населението, да повишат жизнения 

стандарт и да намалят нивото на безработица на територията. Съгласно 

одобрените индикатори за резултати по мерки се очаква разкриване на общо 34 

работни места, от които 10 за жени. При приключване на изпълнението на СМР 

са постигнати 35 работни места, като 13 от тях са за жени (37.14 %). Към 

настоящия момент от разкритите работни места са запазени 18, от които 6 са за 

жени (33.33 %).  

 

Резултати по отношение на разкрити работни места   

Мярка 

Съгласно 

индикатори на 

СМР 

Изпълнение 

към края на 

СМР 

Настояща 

ситуация  

Мярка 41/121 Не са планирани 22 10 

Мярка 41/123 6 2 0 

Мярка 41/311 1 2 2 

Мярка 41/312 6 9 6 

Мярка 41/321 10 Няма данни Няма данни 

Мярка 41/322 10 Няма данни Няма данни 

Мярка 41/323 Не са планирани 
Не са 

планирани 
Няма данни 

Общо 34 35 18 
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Изводи и заключения:  

 

- В 41 от 42 реализирани проекта или 97.62 % продължават дейностите, 

които са били подпомогнати по СМР, като 30 от тях са въвели нов 

продукт/ технология / техника;  

- 30 бенефициера (93.75 %) продължават да ползват придобитото по 

проекти, като за 12 проекта придобитото от тях е насочено към 

общността в съответните населени места;  

- продължават да функционират 18 работни места или 51.43 % от 

първоначално разкритите в резултат на безвъзмездно финансиране по 

СМР на МИГ Добричка;  

- над 30 % от населението на община Добричка се възползва от 

подобрените услуги, а над 50 %  ползва преимуществата на подобрената 

инфраструктура;  

- демонстрираните резултати на дейностите показват добро планиране и 

реалистични инвестиционни намерения на бенефициерите по мерките.  
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4.3. По оценка на рискове и ползи от финансирането и нагласи на 

бенефициентите по отношение на външното безвъзмездно 

финансиране 

 

 По 52-та проекта, финансирани по СМР на МИГ Добричка 2010 – 2013 г., са 

одобрени за финансиране разходи в размер на 4 212 123.67 лв, като стойността 

на одобрената от ДФЗ субсидия се равнява на 2 400 435.27 лв, стойността на 

изплатените от ДФЗ субсидии по заявки е 2 350 116.94 лв при редукция на 23 

948.48 лв. 3 220 000.00 лв от тази субсидия е за СМР. Така средният разход на 

един проект, одобрен за финансиране по СМР 2007 – 2013 г., е в размер на  81 

002.38 лв, а средната стойност на изплатена от ДФЗ субсидия е  45 194.56 лв.  

 Най-ниската изплатена безвъзмездна сума по проект е 3 448.40 лв,  най-

високата за публичен проект е 142 947.38 лв, а за проект на частен бенефициер 

- 102 289.05 лв.              

  

 Не е лесно да се намери финансиране за бизнес, нито да се договори 

кредит, затова втората част на интервютата се фокусираше върху финансовата 

страна на изпълнение на проектите и достъпа до финансов ресурс.  

 От интервюираните 32 бенефициера, осъществили общо 43 проекта, 26 или 

81.25 % са финансирали дейностите си с кредит. Към момента на анализа само 

един бенефициер все още не е възстановил изцяло кредита си. Един от 

одобрените проекти не стартира поради невъзможност на бъдещия бенефициер 

да осигури финансиране за реализация на дейностите.  
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Резултати по отношение на финансиране на проекта 

 

 

 

 С оглед на оценката на този аспект при реализация на проектите и 

последващо функциониране в анкетната карта бяха включени въпроси, които да 

оценят ползите и рисковете във финансовата сфера.  

 При разглеждане на отговорите следва да се имат предвид някои 

предварителни условия:  

- бенефициерите биха могли да кандидатстват за авансово плащане по 

проекта, в размер не повече от 20 % от безвъзмездната помощ, но срещу 

представяне на банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на 

авансовото плащане; на следващ етап се допуска изплащането на аванс, 

но срещу договор с най-малко двама поръчители, всеки от които се 

задължава пред кредитора – ДФЗ-РА да отговаря за изпълнението на 

задължението по авансовото плащане на длъжника, ползвател на 

помощта в определения размер;  
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лични средства 
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- проектите следва да стартират своята реализация със средства на 

бенефициера, като той може да подаде искане за междинно плащане, 

ако такова е предвидено в Заявлението за кандидатстване и ако има етап 

на реализация, който може да бъде считан за „приключен“;  

- ако не съществува такава етапност в изпълнението на проекта,  не може 

да се ползва междинно плащане, а само окончателно плащане;  

- периодите между датите на подаване на искане за плащане (междинно, 

окончателно) и извършването на самото плащане не могат да бъдат 

планирани и не са предмет на ясен график, въпреки нормативно 

определения срок от 4 месеца;  

- периодът между вземането на решение за кандидатстване, когато 

кандидатите могат да прогнозират относително надеждно своите 

парични потоци, одобряването на проект, стартирането на реализация и 

подаването на искане за плащане са „разтеглени“ във времето, като не 

позволяват никакво финансово планиране.  

 Финансовият аспект на реализацията на проект е свързан с рискове и 

бенефициерите оценяват високо този риск. Само трима бенефициери от 

анкетираните смятат, че не съществува риск при реализация на проектните 

дейности. Петима от анкетираните след реализация на проектите си смятат, че 

рискът не си е заслужавал и не биха тръгнали по този път в настоящия момент.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29 
Настоящият документ е създаден в рамките на Договор РД 50-27/U-24 от 21.09.2020 г. 

 
Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка 

Споразумение № РД50-27 от 05.04.2018 г. по подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 
 В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР"  

Резултати по отношение на оценка на финансовия риск  

 

 

 

 Средната оценка на риска за анкетираните е 2.53, като „5“ съответства на 

„много висок“ и „0“ на „няма риск“.  

 Въпреки рисковете, 93.75 % от анкетираните считат, че безвъзмездната 

помощ е подпомогнала развитието на бизнеса им в тогавашния момент. 

Интересен е фактът, че отрицателен отговор на въпроса са дали бенефициери, 

които са с най-високи стойности на безвъзмездна помощ.  
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Резултати по отношение на полезността на безвъзмездното 

финансиране  

  

 

 

Изводи и заключения:  

- безвъзмездната помощ в подходящ момент е ефективно средство за 

подобряване на ефективността на даден стопански субект;  

- правилната оценка на паричните потоци и определеност по отношение 

на източници на финансиране е съществена при изпълнение на 

инвестиционни намерения;  

- успешният бизнес е добре планиран и добре капитализиран, т.е. има 

възможност да получи капитал по всяко време, когато е необходимо, а 

добрата планираност е първа стъпка към добра капитализация;  

- наличие на категорични отговори на въпросите „кой ще ме финансира?“, 

„каква сума е необходима?“, „как ще бъдат усвоени средствата във 

времето? е предпоставка за успешен процес;  

- съществени проблеми могат да се появят заради неправилна (в повечето 

случаи, недостатъчна) сума и неправилно структуриран паричен поток 

и/ или кредит;  
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- необходима е максимално реалистична, дори консервативна преценка на 

възможностите на бизнеса да генерира достатъчно средства за връщане 

на парите;  

- доброто планиране и реалистичните бизнес планове са в основата на 

успешното финансиране.  

 

4.4. Научени уроци от бенефициерите  

 

 СМР на МИГ Добричка е от първите разработени и одобрени стратегии, а 

бенефициерите, дръзнали да кандидатстват  за финансиране пред МИГ, както и 

самата МИГ нямаха  достатъчен опит по ЛИДЕР като подход, както и финансиране 

на такова териториално ниво.  

 Разнообразни са отговорите на бенефициерите на въпроса „Кои са добрите 

и лошите уроци, които научихте след реализацията на проекта си?“   

 Всички респонденти поставят на първо място сред положителните страни 

именно факта, че финансирането е „безвъзмездно“. Независимо от дългите 

периоди на изчакване, те споделят мнението, че външната безвъзмездна помощ 

им е помогнала да осъществят свои планове за развитие, които иначе не биха 

били реализирани.  Сред добрите уроци за част от анкетираните е и наличието 

на реалистичен бизнес – план. Същият урок, но с отрицателен знак се споменава 

от четирима бенефициенти, които считат, че липсата на реален бизнес – план е 

огромна пречка при изпълнение и отчитане на проектните дейности, а заедно с 

това – и за получаване на безвъзмездната помощ.  

 На първо място сред негативните коментари над 70 % от анкетираните 

поставят „голямата бюрокрация/ постоянни промени на правилата на ниво 

централна администрация – ДФЗ и МЗХГ, законодателни промени“, като свързват 

този отговор и с „купища документи“, „досадни и тягостни проверки“. Отговорите 

включват и „неспазване на срокове от представители на държавната 
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администрация“, „незачитане на правила, въведени от самата администрация“, 

„налагане на нови правила със стара дата“ и т.н.  

 За 10 % от бенефициерите лошите уроци след финансиране са свързани с 

„промяна на правила и изисквания в движение“, което води и до промяна в 

условия, които би следвало да са известни още в момента на кандидатстване. 

Почти една четвърт от анкетираните или 24.4 % считат, че процесът отнема 

прекалено много време и понякога идеята, с която е разработено едно проектно 

предложение, вече не е актуална или не може да се отлага повече и трябва да се 

действа относително бързо. 
   

„Ако не бързаш много с дадена инвестиция и имаш свободни ресурси, 

кандидатствай за безвъзмездна помощ с такъв проект! 

 

 Сред отговорите на въпроса за ползите следва да се отбележи високата 

оценка, която всички анкетирани бенефициери дават на подкрепата, получена от 

страна на екипа на МИГ Добричка в цялостния процес по информиране, 

подготовка, кандидатстване и отчитане на проектните предложения. За над 30 % 

от анкетираните това е и сред добрите уроци, а именно „работата в 

сътрудничество и подкрепяща среда от страна на екипа на МИГ дава своите 

положителни резултати“. Всички анкетирани оценяват високо ползите от това 

сътрудничество, включващо набор от различни инструменти: информационни 

материали; индивидуални консултации в процеса на подготовка, реализация, 

отчитане на проект; участия в информационни срещи; участия в обучителни 

семинари и общи прояви; учебни пътувания.  

 Периодът, в който се подготвят, оценяват, договорират и отчитат 

проектите, е изпълнен с редица дейности, свързани с информиране и обучение 

на местната общност - организиране на семинари, провеждане на индивидуални 

консултации, издаване и разпространение на информационни и промоционални 
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материали.  Като добър канал за информиране се оценяват както семинарите, 

така и индивидуалните консултации, а в последствие, и контактите между самите 

бенефициери. Представител на бенефициер споделя, че успоредно с 

реализацията на проекта си, все повече и повече кандидат бенефициери са 

търсели неговите консултации и са се допитвали до него, което е форма на реално 

партньорство. Съществена помощ за изпълнение на своите цели бенефициерите 

виждат и в осъществяваните учебни пътувания и посещения.  

 

 

 

„Дори и да имам някакви негативни спомени от процеса, за мен най-

важното е, че можах да видя какво правят другите и да почерпя опит 

как да го направя в нашето село! Радвам се, че получих тази възможност 

чрез СМР на МИГ Добричка“  

      Бенефициер с проект по мярка 123 

 

 Добрите и лошите уроци, получени от бенефициерите в процеса на 

подготовка, одобрение, реализация, отчитане, възстановяване на безвъзмездната 

0 2 4 6 8 10

информационни материали

участие в информационни срещи 

участие в обучителни семинари

участие в обучителни пътувания

индивидуални консултации
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помощ резултират в желание или нежелание за последващо кандидатстване за 

финансиране от ПРСР или СВОМР на МИГ Добричка.  Дванадесет от общо 32 

бенефициера са взели категорично решение против кандидатстване, трима 

бенефициера не отговарят на въпроса, а останалите 17 вече са подали Заявления 

за кандидатстване или са в процес на подготовка на своето кандидатстване.  

 

Резултати по отношение нагласи за кандидатстване в настоящия период  

 

 

Изводи и заключения:  

- бенефициерите с проекти, финансирани от МИГ Добричка, приемат 

рисковете и се доверяват на  екипа на МИГ Добричка;  

- голямата административна тежест при подготовката, кандидатстването, 

одобрението и отчитането на проекти  може да отблъсне потенциални 

кандидати и да не им позволи да получат безвъзмездна подкрепа за свои 

инвестиционни намерения;  

- голямата времева разлика между подаване и договаряне на проект може 

да е фатална за планираната инвестиция;  

да, ще 
кандидатствам

17

не, няма да 
кандидатствам

12

без отговор
3

да, ще кандидатствам

не, няма да 
кандидатствам

без отговор
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- въпреки рисковете и трудностите, бенефициерите оценяват високо 

безвъзмездната подкрепа от ПРСР, получена чрез СМР на МИГ Добричка 

2010 – 2013 г.  
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5. УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОЕКТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ СМР НА 

МИГ ДОБРИЧКА  

 Един проект е устойчив, ако осигурява ползи за целевата група/ 

бенефициента за продължителен период, включително след предоставяне на 

финансовата помощ за реализацията му.   

 Функционирането на една бизнес структура на всеки етап от нейното 

развитие e непрекъснат процес на адаптация към условията на външната среда 

за поддържане на равновесие между вътрешните й характеристики и тези на 

динамично променящия се пазар. Отсъствието на такова равновесие поражда 

опасност от появата на организационни, производствени и финансови кризи. 

 Основната характеристика, която функционира в съгласие с външната 

бизнес среда, се дефинира като икономическа устойчивост, която й осигурява 

конкурентни предимства пред останалите пазарни агенти. Тя е индикатор за 

цялостност на производствената система, характеризираща способността й да 

съхрани своето съществуване като поддържа основни параметри на зададено 

равнище.   

 Проектите, изпълнени от частни бенефициери с финансиране от СМР на 

МИГ Добричка, демонстрират характеристики на устойчивост в различни аспекти:  

- всички 32 бенефициера, реализирали 42 проекта, продължават своето 

функциониране;  

- стопанските субекти или структурите, регистрирани преди 

кандидатстване с проект по някоя от мерките на СМР или тези, 

ненавършили пет години към момента на кандидатстване, продължават 

да действат, т.е. новосъздадените фирми демонстрират висока степен 

на оцеляване.  
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- дейностите, които са били финансирани от МИГ Добричка в предишния 

период, продължават да функционират, като същевременно, в 

зависимост от мерките, по които са финансирани проектите:  

o повишена е конкурентоспособността чрез осигуряване на 

собствени материални активи за качествена обработка;  

o повишена е степента на опазване на околната среда чрез 

намаляване на вредни въздействия върху нея (ефективни машини, 

щадяща обработка, по-малко вредни емисии чрез намаляване 

количеството на ползваното гориво и т.н.);  

o подобрена е ефективността на използваните при производството 

суровини;  

o въведени са нови продукти;  

o подобрено е качеството на произвежданите земеделски и 

неземеделски продукти;  

o намалена е себестойността на единица продукция чрез 

съкращаване на разходи за външни услуги;   

o разширено е прилагането на добри земеделски практики;  

o подобрен обхват на предлаганите услуги;  

o намалена зависимост от външни фактори (климатични 

обстоятелства, доставчици и т.н.);  

- оборудването, закупено  от бенефициери, е в експлоатация, и 

същевременно: 

o въведени са нови технологии;  

o подобрени са наличните производствени материални активи;  

o модернизирани са производствените условия;  

- повече от половината работни места, създадени по проектите, 

продължават да са действащи, като същевременно:  
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o подобрени са условията на труд във фирмата/ стопанството, ЗП;  

- кредитите, взети за реализация на проектните предложения, са 

възстановени от бенефициерите, които са прибегнали до тях;  

- безвъзмездната помощ в подходящ момент е ефективно средство за 

създаване на заетост и подобряване на показателите за ефективност на 

даден стопански субект.  

 

Според статистиката: 

20% от новосформираните микро- и малки фирми се провалят през 

първата си година, 30%   - през втората година, а 50% от малкия бизнес 

се провалят след пет години в бизнеса. 

 На фона на тази статистика устойчивостта на бенефициерите, финансирани 

чрез СМР на МИГ Добричка, показва добро планиране и подкрепа за реални 

намерения, почиващи на надеждни прогнози.  

 Голяма част от респондентите, реализирани бизнес проекти, споделят 

мнението, че:  

- безвъзмездната подкрепа е повлияла в положителна посока на общата 

финансова ситуация на бенефициерите;  

- икономическите резултати към края на 2019 г. са равни или по-добри от 

резултатите към момента на кандидатстване.  

 Отговорите, дадени от представителите на частните бенефициери, показват 

ясна тенденция:  

- 24 от анкетираните 29 бенефициера считат, че безвъзмедната 

финансова помощ е повлияла положително на общата им финансова 

ситуация;  

- 4 от анкетираните 29 бенефициера считат, че безвъзмедната финансова 

помощ няма ефект върху общата им финансова ситуация;  
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- само един бенефициер счита, че безвъзмездната финансова помощ в 

крайна сметка е повлияла отрицателно на общата му финансова 

ситуация.  

 

 
 

 Пазарните условия, в които икономическите субекти извършват своята 

производствено-стопанска дейност, се характеризират с непрекъснато 

нарастваща конкуренция и динамично променяща се среда. Това поставя всяка 

стопанска структура пред все по-големи изисквания и предизвикателства, с които 

тя трябва да се справи, за да може да оцелее в тези условия. За да продължи 

съществуването си, един икономически субект трябва да бъде способен 

непрекъснато да се адаптира към променящата се среда. Във връзка с това 

постигането на икономическа устойчивост придобива все по-важно значение за 

ръководството, тъй като тя позволява да се постигнат основните бизнес цели. 

Икономическата устойчивост е един от най-важните фактори, оказващи влияние 

да, повлия в 
положителна 

посока
24

да, повлия, но 
в отрицателна 

посока
1 не, не повлия

4

да, повлия в 
положителна посока

да, повлия, но в 
отрицателна посока

не, не повлия
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върху функционирането и развитието на един стопански субект в развиващите се 

пазари.  

 Отговорите на бенефициерите на въпроса дали безвъзмездната подкрепа е 

повлияла положително на цялостното развитие и икономическата устойчивост на 

фирмата/ стопанството/ ЗП показват, че те успяват да се адаптират към 

променящата се среда и да постигат своите бизнес – цели:  

- 20 бенефициера са доволни, че са могли да ползват безвъзмездна 

финансова подкрепа, защото тя е въздействала положително на 

развитието на стопанството/ фирмата/ ЗП;  

- четирима от анкетираните 29 бенефициера, считат, че безвъзмедната 

финансова помощ е повлияла отрицателно на общата им икономическа 

ситуация;  

- четирима от анкетираните 29 бенефициера, считат, че безвъзмедната 

финансова помощ не е оказала ефект върху общата им икономическа 

ситуация;  

- един бенефициер не дава отговор.  

  

резултатите са 
по-добри, 

отколкото в 
момента на 

кандидатстване 
20

резултатите са 
по-зле, 

отколкото в 
момента на 

кандидатстване 
4

без промяна 
4

без отговор
1

резултатите са по-добри, 
отколкото в момента на 
кандидатстване 

резултатите са по-зле, 
отколкото в момента на 
кандидатстване 

без промяна 

без отговор
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 Устойчиви са и над 92 % от проектите, реализирани от публичните 

бенефициенти на МИГ Добричка. Предлаганите услуги и подобрената 

инфраструктура са на разположение от общността и продължават да носят ползи 

на целевите групи, а именно:  

✓ Подобрени условия за живот чрез осигуряване на достъп за населението до 

спортни и свързани със свободното време и отдих услуги;  

✓ Подобрено качество на предоставяните социални услуги в община 

Добричка;  

✓ Подобрени знания за местния фолклор и положително влияние върху 

чувството за местна идентичност;  

✓ Подобрена жизнена среда за населението на територията;  

✓ Подобрено качество на живот на територията.  

 За съжаление, един от проектите, реализирани от читалища на 

територията, попада в категорията „неустойчив“, поради субективни причини. 

Ситуацията би могла да се промени с обединените усилия на местната общност 

като се осъществява по-сериозен контрол, включително и от доброволци, за да 

спрат вандалските набези и повреди на имуществото, доставено за екопътеката 

край язовира в с. Одринци.  

 

устойчиви 
публични 
проекти 

12

неустойчиви 
публични 
проекти 

1

устойчиви публични 
проекти 

неустойчиви публични 
проекти 
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6. Ролята на МИГ  

 Седем основни характеристики обобщават подхода ЛИДЕР, характерен за 

периода 2007 – 2013 г., като те се разглеждат като съвкупност от инструменти, в 

която всяка характеристика допълва и взаимодейства положително с останалите 

по време на целия процес на прилагане с дългосрочен ефект върху динамиката 

на селските райони и техните възможности за решаване на собствените им 

проблеми. Сред тези характеристики са:   

✓ Териториалният подход, основан върху района, обхваща малка, 

хомогенна, социално свързана територия, характеризирана от общи 

традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност и общи нужди и 

очаквания, като целеви район за осъществяване на дадена политика. 

✓ Подход „отдолу-нагоре”, или начинът, по който местните действащи 

лица участват във вземането на решения за стратегията и избора на 

приоритети за развитие в местната им общност.  

✓ Интегриран подход, прилаган в Стратегията за местно развитие, която  

мулти-секторна (много-отраслова) насоченост и интегрира няколко сектора 

на дейности. Дейностите и проектите, съдържащи се в местните стратегии, 

са свързани и координирани като едно цяло. 

✓ Новаторски подход (улесняване на иновациите): ЛИДЕР е призван да 

играе важна роля за стимулиране на нови и новаторски подходи за 

развитието на селските райони. Такова новаторство се стимулира, като на 

МИГ се предоставят широки граници на свобода и гъвкавост във взимането 

на решения за дейностите, които те искат да подкрепят.  

✓ Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау, 

начин за споделяне на добри практики, за разпространяване на иновациите 

и надграждане върху уроци, получени от местното развитие на селските 
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райони. Мрежите създават връзки между хора, проекти и селски райони и 

по този начин допринасят за преодоляване на изолацията, пред която са 

изправени някои селски райони. 

✓ Сътрудничество (коопериране): при изпълнение на общи идеи, действия, 

обща идея  и действие, в най-добрия случай управлявани от обща 

структура. 

✓ Публично-частни партньорства (местни инициативни групи): 

Установяването на местни партньорства, дефинирани като „Местна 

инициативна група“ е оригинална и важна черта от подхода ЛИДЕР, която 

не само организира и подпомага целия процес, но и е съществена част от 

оживяването на територията. МИГ идентифицира и осъществява 

Стратегията за местно развитие, и взема решения за разпределянето на 

финансовите ресурси и управлението им. 

 МИГ Добричка е сред водещите в страната, вече работеща втори планов 

период и изпълняваща втора стратегия. СМР на МИГ Добричка 2010 – 2013 г. се 

реализира успешно на територията и едно от доказателствата в тази посока е и 

продължаващото функциониране и устойчивостта на вече подпомогнатите 

проекти. МИГ е структурата, която прави възможна реализацията на една 

стратегия, а екипът на МИГ е сред инструментите, които подкрепят всички 

участници в процеса и създава мрежа от местни партньори, което се демонстрира 

и в разговорите с всички интервюирани. Чрез 11 проекта и инициативи за 

укрепване и развитието на сътрудничеството между МИГ Добричка и други МИГ 

от страната и ЕС, чрез 51 обучения, семинари и прояви, проведени за мотивиране 

и активно включване на населението, с над 160 консултации и 367 участника, 

преминали обучения, МИГ доказва ефективно планиране и реализация на СМР, 

успешно сътрудничество с трите сектора и мобилизация на интереса на 

територията.  
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„Работни срещи за представяне на добри практики“ 

 

 

 

 
„Работно посещение  на екипа  на МИГ 

Добричка и бенефициенти в действаща на 
територията на Унгария МИГ – МИГ 

Черхаталия, с. Козард”   
 
 

 
 

„Работна среща с бенефициенти на МИГ за отчитане 

изпълнението на Стратегията за целия период на 

прилагането й, в рамките на ПРСР 2007-2013 г., 

както и добри практики и научени уроци“ 

 

 

  

 

 

Обучение на тема „Управление на проекти“ 

  



 
 

45 
Настоящият документ е създаден в рамките на Договор РД 50-27/U-24 от 21.09.2020 г. 

 
Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка 

Споразумение № РД50-27 от 05.04.2018 г. по подмярка 19.2 "ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ 
 В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР"  

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

 Местните инициативни групи, разработващи и изпълняващи стратегия за 

местно развитие и, в последствие, Стратегия за водено от общностите местно 

развитие, стартират финансирането на ЗП, кооперации, фирми, 

неправителствени организации, публични власти на своите територии без опит, 

но с желание да успеят и дадат своя принос за оживяване на териториите, за 

промотиране на нови продукти, нови методи и начини за организиране и 

предоставяне на нови отговори на проблемите и слабите страни на селските 

райони.  Бенефициерите, които се доверяват на МИГ в предишния планов период 

(2007 – 2013 г.), също стартират без опит – за някои от тях, без опит в бизнеса, 

за други – без опит в сектора, но всички те – без опит във взаимодействието с 

местната инициативна група и безвъзмездното финансиране, които те могат да 

получат за своето развитие от Стратегията за местно развитие. Съвместно те 

извървяват пътя от идея до финансиране и реализация, като така стимулират и 

мотивират и други в общността за реализация на СМР.  

 

 Устойчивостта се определя като системна характеристика и способност на 

организацията да поддържа своите икономически, социални и екологически 

функции в дългосрочен период от време и да има добра  система (ефективна 

институционална среда, както и колективни и обществени/ пазарни и частни, 

форми на управление).  

  

 Проектите, финансирани от СМР на МИГ Добричка 2010 – 2013 г., могат да 

бъдат дефинирани като :  

✓ икономически ефективни или устойчиви на икономическо ниво 

поради:  
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o създадени и оцелели малки и микро-производствени предприятия, 

произвеждащи традиционни или нови за територията продукти; 

o подобрена конкурентоспособност на бенефициерите; 

o подобрена икономическа стабилност и финансова ситуация;   

o въвеждане на нови технологии, продукти и услуги; 

o диверсификация на дейностите;  

o производство на продукти, които удовлетворяват потребителското 

търсене и осигуряват стабилни доходи;  

✓ социално отговорни или устойчиви на социално ниво поради:  

o подобрени условия на труд;  

o разкрити и запазени работни места;  

o подобрени услуги за населението;  

o подобрено качество на живот на територията; 

✓ екологично съвместими или устойчиви на екологично ниво 

поради:  

o повишена степен на опазване на околната среда чрез намаляване на 

вредни въздействия върху нея;  

o положителна тенденция към извеждането на елементите на 

устойчивото развитие като основа за растеж;  

o прилагани методи на производство, насочени към ресурсоспестяващо 

природоползване; 

✓ институционално успешни или устойчиви на институционално 

ниво поради:  

o придобити умения за прилагане и спазване на изисквания;  

o получени знания и придобити уроци по управление на проекти;  

o знания и умения за прилагане на иновации по смисъла на „Лидер“; 

o подобрени общоуправленски умения; 
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o повишени знания за управление на финансови потоци.  

 

 МИГ Добричка, заедно с бенефициерите на СМР 2010 – 2013 г., съвместно 

постигат успешен финал и демонстрират, че СМР  е работещ инструмент, който 

подпомага оживяването на територията чрез помощ за ЗП, микро- и малки 

предприятия и публични структури в интерес на общността.  

  

 Добрите резултати по отношение на устойчивост на финансираните проекти 

и продължаващото функциониране на дейностите и бенефициерите подкрепят 

успеха на Стратегията за местно развитие на МИГ Добричка 2010 – 2013 г. и 

създават добри практики за общността. Това е доказателство, че документът е 

релевантен както към територията, така и към участието на привлечените 

заинтересовани страни и дава своя принос към подобряване на 

конкурентоспособността на местния продукт и повишаване на качеството на 

живот на територията.  
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ЧАСТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ 
 

1. Под каква форма кандидатствахте?  

 ЗП 

 МСП 
 ЗК 

 

2. От колко години упражнявате дейността, за която кандидатствахте? 

 новосъздадена, заради реализация на проекта;  
 по-малко от 5 години;  
 от 5 до 10 години;  
 над 10 години. 

 

3. Продължавате ли да извършвате дейността, за която бяхте финансирани по 
проекта? 

 да;  
 не;  
 друго.............................. 

 

4. Продължавате ли да ползвате придобитото по проекта? 

 да;  
 не; 
 друго.............................. 

 

5. Имахте ли ангажимент за откриване на работни места по проекта?  и ако да, 
поддържате ли още тези работни места? 

 да;  
 не; 
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6. Ако сте имали ангажимент за откриване на работни места по проекта, 
поддържате ли  още тези работни места? 

 да;  
 не, поддържах ги до ..................................... 

 

7. С какви средства финансирахте безвъзмездната помощ по проекта (която се 
възстановява впоследствие)? 

 с лични средства;  
 с банков кредит;  
 друго.......... 

 

8.Ако сте ползвали банков кредит, успяхте ли вече да го възстановите? 

 да;  
 не, още плащам;  
 друго............... 

 

9. Помогна ли безвъзмездната помощ към тогавашния момент? 

 да;  
 не;  
 друго............. 

 

10. Заслужаваше ли си риска от кандидатстване и реализация на ПП? 

 да;  
 не;  
 друго............. 

 

11. Коя беше най-голямата трудност, с която се сблъскахте в процеса 
на  реализация на проекта? 

 Осигуряване на всички изисквани документи 

 Подготовка на проектното предложение 
 Намиране на качествена консултантска помощ 
 Нереалистичен бизнес план  
 Осигуряване на финансиране за реализация на дейностите – оборотни 
средства 

 Забавяне при възстановяване на средствата 
 Промяна в документите/образците за отчитане 
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 Бюрократични спънки при възстановяването на средствата 
 Промяна в изискванията за изпълнение  
 Друго: ............................................ 

 

12. Според Вас, посочете до какви  изводи стигнахте след реализацията на 
проекта и възстановяване на средствата?  

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 
 

13. Според Вас, посочете три добри урока, които получихте при реализация и 
отчитане на проекта?  

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 
 

14. Според Вас, посочете три лоши урока, които получихте при реализация и 
отчитане на проекта? * 

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. ................................................. 

 

15. Моля, оценете от 1 до 5 кое от посочените Ви помогна при подготовка и 
реализация на проекта (1 – най-висока оценка, 5 – най-ниска оценка): 

1.информационни материали; 
2. индивидуални консултации с екипа на МИГ;  
3. участие в информационни срещи;  
4. участие в обучителни семинари;  
5. участие в обучителни пътувания. 

 

16. Считате ли, че външното безвъзмездно финансиране повлия положително на 
финансовата Ви устойчивост? 

 да;  
 не;  
 друго............. 
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17. Считате ли, че външното безвъзмездно финансиране повлия положително на 
общата жизнеспособност на бенефициера? 

 да;  
 не;  
 друго............. 

 

18. Какви са икономическите показатели на фирмата (на кандидата) към края на 
2019 г. спрямо момента на кандидатстване? 

 по-добри;  
 по-лоши;  

 без промяна............. 
 

19. Планирате ли да кандидатствате отново/ кандидатствахте ли в рамките на 
настоящия период и сегашната СВОМР на МИГ Добричка? 

 да, вече имам подаден нов проект;  
 да, подготвям нов проект, но още не е подаден;  
 не, няма да кандидатствам;  
 не съм решил/а все още. 
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Приложение 2 
 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПУБЛИЧНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ 
 

1. Под каква форма кандидатствахте?  

 Община 
 читалище/ НПО 

 

2. От колко години упражнявате дейността, за която кандидатствахте? 

 новосъздадена, заради реализация на проекта;  
 по-малко от 5 години;  
 от 5 до 10 години;  
 над 10 години. 

 

3. Продължавате ли да извършвате дейността, за която бяхте финансирани по 
проекта? 

 да;  
 не;  
 друго.............................. 

 

4. Продължавате ли да ползвате придобитото по проекта? 

 да;  
 не; 
 друго.............................. 

 

5. Имахте ли ангажимент за откриване на работни места по проекта?   

 да;  
 не; 

 

6. Ако сте имали ангажимент за откриване на работни места по проекта, 
поддържате ли  още тези работни места? 

 да;  
 не, поддържах ги до ..................................... 
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7. С какви средства финансирахте безвъзмездната помощ по проекта (която се 
възстановява впоследствие)? 

 с лични средства;  
 с банков кредит;  
 друго.......... 

 

8.Ако сте ползвали банков кредит, успяхте ли вече да го възстановите? 

 да;  
 не, още плащам;  
 друго............... 

 

9. Помогна ли безвъзмездната помощ към тогавашния момент? 

 да;  
 не;  
 друго............. 

 

10. Заслужаваше ли си риска от кандидатстване и реализация на ПП? 

 да;  
 не;  
 друго............. 

 

11. С кои от посочените затруднения се сблъскахте в процеса на  реализация и 
отчитане на проекта? 

 Осигуряване на всички изисквани документи; 
 Подготовка на проектното предложение; 
 Намиране на качествена консултантска помощ; 
 Нереалистичен бизнес план;  
 Осигуряване на финансиране за реализация на дейностите  – оборотни 

 средства; 

 Забавяне при възстановяване на средствата; 
 Промяна в документите/образците за отчитане; 
 Бюрократични спънки при възстановяването на средствата; 
 Промяна в изискванията за изпълнение;  
 Друго: ............................................ 
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12. Според Вас, посочете до какви  изводи стигнахте след реализацията на 
проекта и възстановяване на средствата?  

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. .................................................. 
 

13. Според Вас, посочете три добри урока, които получихте при реализация и 
отчитане на проекта?  

1. .................................................. 
2. .................................................. 

3. .................................................. 
 

14. Според Вас, посочете три лоши урока, които получихте при реализация и 
отчитане на проекта? * 

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. ................................................. 
 

15. Моля, оценете от 1 до 5 кое от посочените Ви помогна при подготовка и 
реализация на проекта (1 – най-висока оценка, 5 – най-ниска оценка): 

1. информационни материали; 
2. индивидуални консултации с екипа на МИГ;  
3. участие в информационни срещи;  
4. участие в обучителни семинари;  
5. участие в обучителни пътувания. 
 

16. Планирате ли да кандидатствате отново/ кандидатствахте ли в рамките на 
настоящия период и сегашната СВОМР на МИГ Добричка? 

 да, вече имам подаден нов проект;  

 да, подготвям нов проект, но още не е подаден;  
 не, няма да кандидатствам;  
 не съм решил/а все още. 
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Приложение 3 

Ползвани източници:  

 
 

1. Изпълнение на Стратегия за местно развитие по Договор № РД50-145/ 

13.10.2011 г. за предоставяне на финансова помощ на МИГ Добричка по мярка 

4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“  ПРСР 2007-2013 г.;  

2. Проучване и социален анализ на въздействието на СМР върху територията на 

МИГ Добричка, необходими за подготовка на годишния доклад за напредъка - 

2013 г.;  

3. Регистри на изпълнените проекти, подадени по мерките от Стратегията за 

местно развитие на  МИГ  Добричка  за периода 2007-2013 г.;   

4. http://www.mig-dobrichka.org/?page_id=571;  

5. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained.  

Анкетна карта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mig-dobrichka.org/?page_id=571
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained
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Ползвани източници:  

 
 

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title= 
Statistics_on_enterprise _survival_ 
and_growth_prospects_between_2008_and_2012&oldid=286072;  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title

