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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Обосновката на извършването на оценката е подобряване на качеството на живот, 

просперитета и възможностите, които се предлагат на обхванатото от съответната 

програма или стратегия население. За да бъде успешна в това направление оценката 

следва да зададе въпроси и получи отговори, които са полезни за всички заинтересовани 

лица, без значение дали става дума за ръководители, политици или бенефициенти.  

Приносът на оценките е най-голям, когато се отнасят до иновативни политики, където 

постигането на търсените резултати не може да се приеме за даденост и при които 

изпълнението не винаги протича праволинейно. Стратегиите за водено от общностите 

местно развитие, разработвани от местни инициативни групи и други подобни структури за 

регионално развитие представляват точно такива иновативни политики, защото пречупват 

националните приоритети през призмата на местните потребности, нужди, възможности и 

стремежи за развитие, за да предложат решения, които не са задължително разпознати 

като значими на ниво държава и поради това се крепят на способностите и възможностите 

на местните заинтересовани лица и организации, зависейки в същото време от 

финансиране и одобрение на централно ниво.  

1.1 Същност и предназначение на оценяването 

С регламента за изпълнение на Комисията се определя общата система за мониторинг и 

оценка (ОСМО) за развитието на селските райони, установена с Регламента за развитие 

на селските райони. ОСМО предвижда минимален набор от елементи, които трябва да се 

използват при оценката на ПРСР (включително интервенциите, осъществявани чрез 

LEADER/ВОМР).  

За LEADER/ВОМР ОСМО предвижда:  

• интервенционна логика за ПРСР, съгласно която основно се планира LEADER/ВОМР 

в рамките на област с поставен акцент 6Б и има принос към други ОПА1; 

• набор от конкретни общи показатели за крайни продукти и цели, които следва да се 

използват за събиране на данни от мониторинга на изпълнението на LEADER/ВОМР. 

Информацията относно допълнителните общи показатели за резултати, свързани с 

ОПА, следва да се използва и за оценката на приноса на операциите, изпълнявани по 

стратегиите за ВОМР;  

• общи въпроси за оценка (ОВО), и преди всичко ОВО № 17, който е свързан с ОПА 6Б 

и с целите на ПРСР, за които допринася LEADER/ВОМР; 

                                  
1 Работен документ: Насоки за стратегическо планиране за периода 2014—2020 г. 



• данни за LEADER/ВОМР, включени в базата данни за операциите по стълб II, които се 

събират чрез системата за мониторинг във връзка с показателите за крайните продукти 

и целите2; 

• специфични указания, свързани с LEADER/ВОМР, в различни документи на Бюрото 

за оценка (например насоките „Оценка на резултатите от ПРСР“, „Изготвяне и 

изпълнение на плана за оценка на ПРСР за периода 2014 — 2020 г.“ и т.н.)3. 

• ВОМР се изпълнява съгласно специфичен метод, който, ако бъде приложен правилно, 

създава добавена стойност под формата на подобряване на социалния капитал, 

подобряване на управлението и засилване на резултатите и въздействията от 

изпълнението на програмата/стратегията в сравнение с изпълнението без метода 

LEADER. 

Оценката на LEADER/ВОМР помага на създателите на политики, програмните 

ръководители, МИГ и бенефициентите да използват по-добре ресурсите си при 

задоволяване на потребностите на местното население. В това отношение оценката на 

LEADER/ВОМР има обобщаваща (отчетност и прозрачност) и образователна функция 

(колективно придобиване на знания).  

1.2 Ползите от оценката 

Настоящата оценка ще има търсените положителни ефекти, защото е вградена в цикъла 

на изпълнение на стратегията, неразделна част е от него. Освен това тя ще се постарае да 

открие баланса между наличните методи и необходимостта от прагматизъм. Все пак 

трябва да признаем, че в реалната социално-икономическа ситуация рядко разполагаме с 

ресурсите – или дори с данните – за изпълнението на цялостна и всеобхватна оценка.  

Една от основните компетенции на оценката е събирането на информация от различни 

заинтересовани лица и участници в процесите. Това е особено важно на етап 

разработване на програма или стратегия, за гарантиране на съответствието на 

програмата/стратегията на потребностите на нейните ползватели и изпълнители. Макар че 

това не е толкова важно, когато оценката е междинна, в случая говорим за оценка на 

СВОМР, която се извършва в начален етап от нейното изпълнение.  

Много от установените в ранна фаза на изпълнение проблеми засягат процесите: как 

взаимодействат страните, как се вземат решения и се изготвят планове, как се 

канализират новите организационни решения и партньорства. Оценката на подобни 

процеси, включително и най-елементарните описания, могат да се окажат полезни за 

страните, както и за спонсорите, и за ръководителите на програмата/стратегията.  

                                  
2 Членове 70 и 71 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. 
3 http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/european-evaluation-helpdesk-rural-development/evaluation-helpdesks-publications_en?2nd-
language=fr 

http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-assessment-rdp-results-how-prepare-reporting-evaluation-2017_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-establishing-and-implementing-evaluation-plan-2014-2020-rdps_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-establishing-and-implementing-evaluation-plan-2014-2020-rdps_en
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/european-evaluation-helpdesk-rural-development/evaluation-helpdesks-publications_en?2nd-language=fr
http://enrd.ec.europa.eu/evaluation/european-evaluation-helpdesk-rural-development/evaluation-helpdesks-publications_en?2nd-language=fr


За да бъде процесът на оценяване истински полезен, ще се търси наличието на логична 

връзка между интервенцията и заложените ясни цели. Оценката ще се постарае да улови 

всички резултати от изпълнените дейности, включително непреднамерените, 

непредвидените или нежеланите такива. По този начин ще се допринесе за подобряване 

на логиката на разработването на програмите и стратегиите и избягването на 

безполезните интервенции и нежеланите ефекти.  

Оценителите осъзнават, че взаимовръзката между политики, програми и конкретни проекти 

или интервенции е изключително голяма и че при все това, в много случаи, добрите 

програмни документи не резултират в подходящи проекти, както и че не винаги добрите 

проекти успяват да гарантират успеха на програмата, с която са свързани. т.е. оценката на 

проектите и програмите винаги трябва да бъде погледната през призмата на политиката и 

обратно.  

За да бъде оценката коректно интегрирана в процесите на формиране на политиките, 

необходимо е да съществува култура за учене, която е способна да извлича положителни 

уроци за бъдещето еднакво добре както от проблеми или дори провали, така и от 

успехите.  

Специфични цели: 

1. Да се извърши независима и качествена оценка на изпълнението на СВОМР на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш; да се оцени напредъкът в изпълнението на мерките на 

основата на изходните индикатори и индикаторите за резултат, да направят изводи и 

препоръки за подобряване на изпълнението, ако е приложимо. 

2. В рамките на оценката на СВОМР ще бъдат направени препоръки за: 

 необходимите действия на административните структури за управление на МИГ във 

връзка с по-нататъшното изпълнение на СВОМР; 

 подобряване на действията по прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност за изпълнението на СВОМР. 

3. Да се подобри капацитетът, организацията и координацията на компетентните органи за 

изпълнение на СВОМР. 

 

1.3 Контекст на междинна оценка и детайлен анализ на изпълнението на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш наблюдава и контролира качеството на изпълнението 

на Стратегията за ВОМР, като извършва мониторинг с помощта на финансови индикатори, 

изходни индикатори и индикатори за резултат, а при възможност и индикатори за 

въздействие. Посредством включените таблици с индикатори по мерки МИГ Павликени – 



Полски Тръмбеш реално създава възможност за проследяването на финансови и други 

индикатори.  

Рамката за мониторинг и оценка обхваща системите за управление и контрол, наблюдение 

и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за 

партньорство и консултиране с максимално широк кръг заинтересовани страни на всички 

етапи на изпълнение на стратегията за местно развитие на МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш. 

Междинна оценка. Процедури за мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР. 

За проследяване напредъка в изпълнението на дейностите и резултатите от прилагане на 

Стратегията, МИГ прилага система за текущ мониторинг и оценка в съответствие с 

препоръките на Общата рамка за мониторинг и оценка на програмите за развитие на 

селските райони и на ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

 Тази система включва всички дейности за мониторинг и оценка: 

 текущо събиране на данни за мониторинговите индикатори и актуализиране на 

индикаторите.  

 обобщаване и анализ на събраните данни по мониторинговите индикатори - най-

малкото два пъти годишно; 

 външна оперативна оценка, свързана с оперативни или стратегически въпроси по 

изпълнение на Стратегията като цяло или отделни приоритети или мерки, при 

необходимост.  

 външна междинната оценка, при необходимост;  

 последваща оценка в последната година от изпълнението на Стратегията.  

Основната цел на системата за текущ мониторинг и оценка е да следи непрекъснато 

процеса на изпълнение на Стратегията и промените в средата, за да се анализира 

своевременно напредъкът, качество и проблемите в изпълнението, и да се предприемат 

навременни корекции, ако това е необходимо.  

Планирането и изпълнението на дейностите за текущ мониторинг и оценка е отговорност 

на Екипа на МИГ. Провеждането на външните оперативни, междинни или последващи 

оценки се планира и подпомага от Екипа на МИГ и се изпълнява от външни независими 

оценители.  

Събиране и обобщаване на информация за индикаторите на стратегията МИГ ще 

наблюдава напредъка и качеството на изпълнението на стратегията за местно развитие с 

помощта на финансови индикатори, изходни индикатори, индикатори за резултат и 

въздействие.  

Информацията за финансовите индикатори, изходните индикатори и индикаторите за 

резултат ще се събират за всеки проект и ще се обобщават по мерки, приоритети и за 



Стратегията като цяло. Тези индикатори ще се актуализират в срок от 5 дни след 

възникване на промяна (например сключване на нов договор, подадена заявка за плащане, 

или приключване на изпълнението на договор).  

За събиране на информацията за изходните индикатори и за индикаторите за резултат във 

заявката за ще е включен раздел с целеви стойности на индикаторите: общи за 

Стратегията и специфични за проекта. След приключване на договора от бенефициента 

ще се събира информация за фактическото изпълнение на посочените индикатори. 

Достоверността на подадената от бенефициента информация ще се проверява от Екипа 

на МИГ.  

Системата за мониторинг и оценка предвижда следните видове външни оценки на 

Стратегията: 

 Външна оперативна оценка; 

 Външна междинна оценка; 

 Оценка на цялостното изпълнение на стратегията. 

 Годишен доклад за отчитане. 

 Информационна система и сигурност на информацията. 

 

2 МЕТОДИКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР 

За да преминем плавно към темата за методиката на междинната оценка с няколко думи 

ще очертаем идеалния вариант от гледна точка на оценяващия, когато ползите от 

оценката са най-големи, а именно: 

- целите на програмата са колкото е възможно по-ясни, а концепциите, с които се борави 

са дефинирани и разбираеми. 

- целите са обвързани с интервенции (или групи интервенции) и измерими резултати. 

- в случаите, когато интервенциите имат множество цели, ясно разграничима тежест е 

придадена на всяка отделна цел. 

- целите инкорпорират показатели за тяхното постигане, които могат да бъдат измерени. 

- заложените инициативи недвусмислено насърчават постигането на целите.  

Всички тези условия помагат в процеса на оценка да бъдат дефинирани критерии, спрямо 

които да се прецени дали програмата може да, на път е да или вече е постигнала успешно 

целите си.  

2.1 Определяне на обекта на оценка и идентифициране на заинтересованите 
страни 

Решението да се предприеме една оценка създава възможност да се дефинират 

определени ограничения по отношение на институционалните, времеви, секторни и 



географски измерения. Това представлява „обектът на оценка”. Дефинирането на обхвата 

на оценката опира до въпроса: какво ще се оценява? 

Настоящата оценка: 

- в институционален аспект е на местно ниво; 

- във времеви план е междинна и предлага преглед на ситуацията в рамките на периода от 

подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ до края на 2019 г., т.е. все 

още стратегията е в начален етап и не е настъпил момента, в който МИГ активно може да 

приема проектни предложения, да ги одобрява и да ги предлага за сключване на договори 

с УО/ДФЗ; 

- в секторен план оценката обхваща разнообразие от сектори – социален, индустриален, 

селскостопански, селски и прочие; и 

- в географски план оценката обхваща селска територия в рамките на ЕС – територията на 

общините Павликени и Полски Тръмбеш, област Велико Търново. 

Стратегията е изначално ограничена по отношение на финанси и обхваната територия, 

както и от програмен период. И все пак важно е да бъде отчетено на първо място: 

- дали оценката ще се ограничи до наличното финансиране по стратегията или ще 

разгледа и други национални, регионални и местни източници на финансиране, които до 

по-голяма или по-малка степен са свързани със стратегията? В случая с настоящата 

оценка са разгледани възможностите само до наличното финансиране по стратегията. 

- дали оценката ще се ограничи до покритата от стратегията територия или ще разшири 

своите наблюдения към съседни територии със сходни проблеми? Настоящата оценка ще 

се ограничи до територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. 

- дали намерението е оценката да вземе под внимание единствено средствата, отпуснати 

по настоящия програмен период или ще отчете и предходни периоди? няма Оценката ще 

разглежда единствено настоящите условия, тъй като МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

не е изпълнявала статегия в предходни програмни периоди.  

- дали намерението е оценката да се ограничи до част от програмата, като по този начин 

ще позволи по-задълбочен анализ? Поради ограничения времеви ресурс и началния етап, 

на който е изпълнението на стратегията, нейната междинна оценка не е възможно да е 

всеобхватна и на този етап не могат да се изискат промени, както и не може да се прецени 

дали ще се реализира стратегията по най-оптимален начин.  

Идентифициране и включване на заинтересовани страни 

Навлизането на местното и териториално развитие, при което различни политически 

сектори и източници на финансиране се интегрират за целите на подпомагането на социо-

икономическото развитие на дадена територия, прави идентифицирането на 



заинтересованите страни и тяхното включване в процеса на формулиране на програмата 

важна стъпка в цялостния процес.  

При всички случаи, идентифицирането на потенциално засегнатите или реално 

повлияните действащи лица и по някакъв начин тяхното въвличане в процеса на оценка е 

от водещо значение за целите на отчитането на различни гледни точки, отчитане на 

индиректни или непреднамерени последици, което може до голяма степен да допринесе за 

разбирането на причинно-следствените връзки и оценката на резултатите. 

2.2 Източници на информация 

След възлагане на дейността беше определена първичната информация, която е 

необходимо да бъде събрана и анализирана. Дейността включи преглед на 

документацията по услугата и оценка на наличната информация. Бе извършено 

определяне на обхвата и ограниченията на мониторинга и оценката на СВОМР.  

Основните източници на информация за междинната оценка на СВОМР включват: 

- Европейска комисия – Генерална Дирекция «Земеделие и развитие на селските райони» - 

отдел С.4 (2017 Г.): НАСОКИ. ОЦЕНКА НА LEADER/ВОМР. БРЮКСЕЛ 

- Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш 

Механизмите за събиране на данни, които се използват понастоящем са заявки за 

консултации, протоколи от изпълнени консултации и присъствени списъци от обучения и 

информационни срещи. 

2.3 Приложен подход 

Подходът за формулиране на настоящата междинна оценка включва събиране и 

обработване на необходима информация, както документална, така и получена 

посредством работа на терен – интервюиране, срещи и консултации. Работата с документи 

включи разглеждане в детайли на стратегията за водено от общностите местно развитие, 

докладите по изпълнението на стратегията, процедурите, мерките в стратегията, общински 

доклади, статистика. При изготвянето на междинната оценка е приложен подход на 

комбиниране на външна експертна оценка и консултиране със заинтересованите страни. 

Приложените методи на изпълнение на междинната оценка включиха още работа на терен 

(освен интервютата с екип, УС, местни лидери, потенциални кандидати), работа с 

документите и обратната информация, получена по време на работата на терен, 

изработване на критерии и въпроси за оценка, консолидация на данните и резултатите, 

консултиране на междинната оценка с възложителя. 

По отношение на общите въпроси за оценка и индикаторите, които са свързани с мерките в 

стратегията отчетохме:  



• оценката на съгласуваността на стратегията за ВОМР: вътрешна — между целите 

на стратегията, планираните входящи ресурси, комбинацията от интервенции и 

очакваните крайни продукти, резултати и въздействия; външна — между различните 

инструменти, които се изпълняват едновременно в рамките на една и съща 

територия); и на нейната уместност за задоволяване на най-важните потребности на 

територията на МИГ въз основа на SWOT анализа и на оценката на потребностите;  

• оценката на приноса на операциите по стратегията за ВОМР (включително проектите 

за сътрудничество) за постигането на целите на стратегията за ВОМР и ефективността 

и ефикасността на този принос;  

• анализ на факторите за успех и неуспех във връзка с постигането на целите на 

стратегията за ВОМР. 

В допълнение към задължителната оценка са включени също и следните компоненти: 

• оценката на дейностите на МИГ за популяризиране, т.е. способността на МИГ да 

извършва действия за популяризиране с цел повишаване на осведомеността, готовността 

на местните хора, сътрудничеството между тях и изграждането на мрежи;  

• оценката на механизма за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на 

прилагането на метода LEADER (например балансирано участие и представителство 

на местното население в структурите за вземане на решения на МИГ, управленските 

структури на МИГ, правилата и процедурите за подготовка и изпълнение на стратегията 

за ВОМР и проектите за сътрудничество);  

• оценката на добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение 

и действията за популяризиране, т.е. при правилното прилагане на метода LEADER 

(например промени в поведението на хората, водещи до подобряване на социалния 

капитал и местното управление, както и до засилване на резултатите, допринасящи в 

крайна сметка за постигането на структурни промени в района на МИГ). 

 

Въпросите за оценка, които включват оценъчни критерии, попадат в следните четири 

категории: 

- въпроси, свързани с релевантността на стратегията - стратегическо съответствие и 

хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за 

текущия планов и програмен период; съответствие с принципите, правилата и стандартите 

за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за 

регионалното развитие; отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-

икономическия профил на територията; 

- въпроси, свързани с нейната ефективност - постигнати резултати, въздействие и 

цялостна ефективност на досегашното изпълнение на стратегията; 



- въпроси, свързани с нейната ефикасност - ефикасно използване на ресурсите за 

развитие на територията; и 

- въпроси, свързани с нейната полезност и устойчивост във времето и по-конкретно 

социална ангажираност, административен и институционален капацитет за изпълнение на 

стратегията за местно развитие и устойчиво продължаване на съществуването на 

постигнатите желани резултати и отвъд времевия хоризонт на СВОМР. 

Терминът релевантност в контекста на оценката се отнася до степента, до която целите на 

стратегията са обвързани със социо-икономическите проблеми на територията на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш, към които тя е адресирана. При междинни оценки целта е 

да се провери дали социо-икономическият контекст е еволюирал според очакванията и 

дали това развитие е свързано с конкретна цел на стратегията.  

Терминът ефективност засяга степента, до която формулираните в стратегията цели са 

постигнати, какви трудности са срещнати и какво е въздействието на външни фактори.  

Терминът ефикасност се оценява посредством сравняване на получените резултати или, 

което е за предпочитане, постигнатото въздействие и мобилизираните ресурси. С други 

думи, има ли съответствие между постигнатите резултати и вложените средства? 

Критерият полезност оценява получените от стратегията въздействия по отношение на по-

широките социално-икономически потребности. Полезността е особен оценъчен критерий, 

защото не е в пряка връзка с официалните цели на програмата. Може да се окаже сложно 

да се формулира коректен въпрос по отношение на полезността в случаите, в които целите 

на стратегията са лошо дефинирани или са налице множество неочаквани въздействия.  

Терминът устойчивост се отнася до степента, до която резултатите и въздействията на 

интервенцията са устойчиви в дългосрочен план. Оценката отчита също така 

устойчивостта по отношение на институционални промени, както и на социо-икономически 

въздействия.  

 

3 ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОЦЕНКАТА 

Оценка на LEADER/ВОМР на местно равнище – територията на общини Павликени и 

Полски Тръмбеш 

Представеното по-долу изложение по отношение на оценката на СВОМР следва да бъде 

гледано през специфична призма, а именно – резултати и ефекти постигнати на 

документално ниво, но все още непотвърдени напълно от другите две страни в договора, 

които регламентират изпълнението на всички проекти в рамките на една стратегия за 

водено от общностите местно развитие, подкрепена по логиката на подход ЛИДЕР/ВОМР. 

Няма как този факт да не постави настоящата междинна оценка по-скоро в пожелателна 

позиция.  



От друга страна обаче оценката на този етап от изпълнението на стратегията е 

задължителна, за да ориентира МИГ Павликени – Полски Тръмбеш относно 

необходимостта от промени в начините на изпълнение на СВОМР. 

Оценката на изпълнението на стратегията е разгледана по отношение на първоначално 

постигнатите резултати, степента на постигане на целите и очертаната тенденция, по 

отношение на ефективността и ефикасността на използваните мерки и по отношение на 

капацитета на административното звено, което е ангажирано с практическото изпълнение 

на стратегията.  

3.1 Оценка на съгласуваността на стратегията за ВОМР 

Мерки за постигане на необходимото съответствие на СВОМР със секторните 

политики, планове и програми 

Стратегията е съгласувана със стратегическите цели и приоритети, които са утвърдени и 

приети на местно, областно, регионално и национално ниво. Разработена изцяло 

съобразно с основните потребности и потенциал на територията на „МИГ Павлкени - 

Полски Тръмбеш“. Изводите изведени от социално - икономическия анализ се отнасят към 

следните направления: развитие на човешките ресурси, вкл. образованието, социални 

услуги, повишаване на заетостта, подобряване на средата за живеене и благоустрояване 

на публични пространства.  В икономиката фокусът е: развитие на неземеделски дейности 

с принос към разнообразяване на местната икономика, на жизнено земеделие в 

съответствие с природни, почвени ресурси, подкрепа на преработката на земеделски 

продукти, за които територията има доказани конкурентни предимства.  

По отношение на направлението „развитие на човешките ресурси“ на територията на „МИГ 

Павликени - Полски Тръмбеш“ е изведена неблагоприятна демографска тенденция на 

целевата територия, която включва намаляване на броя на населението, обезлюдяване на 

населените места, отрицателен естествен и механичен прираст, влошена демографска 

структура най-вече в малките села. Наблюдава се неблагоприятна образователна 

структура на населението. Продължително безработните са с предимно с основно 

образование и без професионална квалификация. Всички тези характеристики 

обосновават необходимостта за поставяне на цели и реализиране на мерки в СВОМР, 

които да спомогнат за разрешаване на поставените проблеми и нужди. На национално 

ниво конкретното направление кореспондира с Националната програма за развитие: 

„България 2020“ и по- конкретно с целта насочена към „Повишаване на жизнения стандарт 

чрез конкурентоспособно образование и обучение,създаване на условия за качествена 

заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване“.  

Адресираните местни потребности съответстват на приоритетите на ПРСР 2014-2020, по-

конкретно на: 1А) Стимулиране на иновациите, сътрудничеството и развитието на базата 

от знания в селските райони; 2А) Подобряване на икономическите резултати на всички 

земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на 



стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на 

разнообразяването в селското стопанство; 6А) Улесняване на разнообразяването, 

създаването и развитието на малки предприятия, както и разкриването на работни места.   

Спрямо Националната стратегия за регионално развитие /НСРР/ на Република България 

за периода 2012-2022 г. ВОМР кореспондира със стратегическата цел за „социално 

сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера, чрез 

създаване на условия за развитие на човешкия капитал“ и приоритет 2.1. „Подобряване на 

достъпа до образователни, здравни, социални и културни услуги и развитие на спортната 

инфраструктура в районите“. Целите на СВОМР кореспондират и с Национална стратегия 

на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020);  

Съответствие на Стратегията за ВОМР с общинските планове за развитие на 

Община Павликени, Община Полски Тръмбеш и с Областната стратегия на област 

Велико Търново за периода 2014-2020 г.  

Общински план за развитие на 

Община Полски Тръмбеш, и 

Община Павликени за периода 

2014-2020 

Стратегията за ВОМР на 

МИГ „Павликени-Полски 

Тръмбеш“ 

Областната стратегия 

за развитие на област 

Велико Търново за 

периода 2014 – 2020 

година  

Стратегическа цел 1- Община 

Полски Тръмбеш:  

Създаване на активна бизнес 

среда, развитие на 

икономическия потенциал и 

повишаване атрактивността за 

инвестиции в 

общината 

Приоритет 1- Община 

Павликени 

Интелигентен растеж и развитие 

на традиционните и нови 

производства в секторите 

(отраслите) на общината 

 

Стратегическа цел 1: 

Повишаване на 

конкурентоспособността 

на местната икономика и 

постигане на 

интелигентен растеж и 

развитие в местното 

производство и услуги. 

Стратегическа цел 1:. 

Икономически растеж с 

по-високи темпове от 

средните за страната 

Стратегическа цел 2- Община 

Полски Тръмбеш:  

Развитие на инфраструктурата, 

осигуряваща 

балансирано териториално 

развитие и подобряване 

екологичната обстановка в 

общината 

Стратегическа цел 2: 

Подобряване на средата 

за живот чрез развитие 

на инфраструктурата, 

разгръщане на 

потенциала на  

културното и природното 

наследство и 

възможностите за 

Стратегическа цел 3: 

Съвременни 

инфраструктури, 

висококачествени 

комунални услуги, 

уникално културно 

наследство и съхранена 

околна среда. 



 

Приоритет 3- Община 

Павликени 

Техническа и инженерна 

инфраструктура 

Приоритет 4- Община 

Павликени 

Екологично развитие. 

туризъм. 

Стратегическа цел 1- Община 

Полски Тръмбеш:  

Подобряване условията на 

живот, социалния 

климат и развитие на човешкия 

капитал на общината 

 

Приоритет 2- Община 

Павликени 

Постигане на социална кохезия 

(връзка) чрез укрепване и 

развитие на човешкия капитал. 

Приоритет 5- Община 

Павликени 

Укрепване на административния 

капацитет и развитие на нови 

професионални умения. 

Стратегическа цел 3: 

Насърчаване на 

устойчива заетост, 

подобряване на 

качеството на 

човешките ресурси и 

възможността за 

социално включване, 

както и осигуряване на 

благоприятни условия 

на труд   

Стратегическа цел 2: 

Социална сигурност, 

равнопоставеност и 

перспективност 

 

Политиките по десегрегация: 

СВОМР определя посоката и рамката на териториалното развитие на база на 

потребностите на уязвимите и малцинствени групи относно постигане на по- добро 

качество на живот, реалното социално и икономическо състояние на територията, 

съобразно с изпълняваните национални, регионални и местни политики по отношение на 

десегрегация на населението. В изведените цели и приоритети в стратегията е заложена 

идеята за постигане на координация и допълняемост с политиките по десегрегация. 

Отчитайки нуждите на уязвимите и малцинствени групи в СВОМР е заложено подобряване 

на качеството на човешките ресурси, на възможностите за заетост и насърчаване на 

социалното приобщаване. Освен това се цели социална интеграция на маргинализирани 

общности, което да доведе до подобряване качеството на живот на и насърчаване на 

тяхното пълноценно включване в живота на обществото. Целите и мерките в тази област 

имат пряк принос към политиките по десегрегация залегнали в следните национални 

стратегически документи: Национална стратегия на Република България за интегриране на 

ромите / 2012-2020 /; Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 



социалното включване 2020 г.; Рамкова програма за интегриране на ромите в българското 

общество / 2010 - 2020/; Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система /2013 - 2020/; Национална стратегия за учене през целия живот 

/2014 – 2020/; Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства /2015-2020/. 

Стратегията е в съответствие с местната и националната социална политика относно 

деинституционализация на деца и стари хора чрез осъществяване на социални услуги в 

общността и намаляване на специализираните институции. Включено е изграждане 

подобряване на социалните услуги, осигуряване на заетост на лица от маргинализираните 

групи и такива в неравностойно положение, чрез социалното предприемачество и 

подобряване на качеството публичните услуги – здравеопазване, социални услуги, 

съобразно конкретните потребности на целевите групи. Стратегията за ВОМР е обвързана с 

стратегическите документи, които се отнасят към политиките по деинституционализация: 

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”; 

Национална стратегия за дългосрочна грижа, Национална концепция за насърчаване на 

активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.), Национална стратегия за 

детето 2008-2018 г. 

 

Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: 

Стратегическа цел 1:  

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на 

интелигентен растеж и развитие на местното производство и услуги.  

Стратегическата цел 1 е насочена към развитие и използване на икономическия потенциал 

на територията, чрез подкрепа на модернизацията на земеделските стопанства, 

разнообразяване с неземеделски дейности, производство на продукти с висока добавена 

стойност, подобряване на дейността на преработващите селско стопанска продкуция 

предприятия. Тази цел адресира и потребностите на територията от разнообразяване на 

икономическите дейности чрез мобилизиране на местни ресурси за неземеделски 

дейности, за подобряване на капацитета на микро предприятията, както и създаване на 

нови. 

Приоритет 1.1. 

Развитие на модерни и конкурентоспособни земеделски стопанства и 

преработващи селскостопанска продукция предприятия. 

Приоритет 1.1. е фокусиран в създаване на подходящи условия за развитие на модерни 

традиционни и екологосъобразни земеделски стопанства чрез технологично обновяване и 

насърчаване на иновационни дейности. В приоритета е предвидено разширяване на 

производствения капацитет и въвеждане на иновации в производството, преработката и 



маркетинга на земеделски продукти, нарастване на продукти с висока  добавена стойност. 

Дейностите по приоритет 1.1 ще бъдат осъществени чрез под-мерки на МИГ „Павликени - 

Полски Тръмбеш“ - 4.1 и 4.2. 

Приоритет 1.2. 

Стимулиране на предприемаческите дейности и разнообразяване на бизнеса чрез 

инвестиции в местния туризъм, занаятчийство и дребно производство.  

Фокуса на Приоритет 1.2. е насочен към постигане на диверсификация на местната 

икономика чрез разнообразяване на бизнеса и услугите, стимулиране на 

предприемачеството.  Дейностите по приоритет 1.2 ще бъдат осъществени чрез под-

мерките на ПРСР - 6.4. 

Стратегическа цел 2:  

Подобряване на средата за живот чрез развитие на инфраструктурата, разгръщане 

на потенциала на  културното и природното наследство и възможностите за 

туризъм. 

Тази цел е насочена към подобряването на местната  инфраструктура, поддържане и 

развитие на урбанизираната среда осигуряването на по-добра, съвременна и качествена 

образователна, социална среда, както и подобряване на  туристическата инфраструктура, 

валоризация на природното и културното наследство основа за  развитие на 

туристическите услуги.   

Приоритет 2.1. 

Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи икономическото 

съживяване, социалното и културно развитие на населените места 

Приоритетът е насочен към подобряване и изграждане на техническата, социалната и 

туристическата инфраструктура, необходима за осигуряване на качествена среда за живот. 

Благоустрояване на средата на живот в населените места е обусловено от 

необходимостта да се подобри състоянието на уличната мрежа, на публичните 

пространства, включително публична инфраструктура за отдих и туристическа 

инфраструктура. Дейностите по приоритета  ще бъдат осъществени чрез под-мерки 7.2  и 

7.5 на ПРСР. 

Приоритет 2.2. 

Насърчаване развитието  на потенциала на културното и природното 

наследство и възможностите за туризъм. 

Приоритетът е насочен към съживяване и валоризация на културното и природното 

наследство за повишаване на атрактивността на територията и осигуряване на 

предпоставки за развитието на туризма. Дейностите по приоритета ще бъдат осъществени 



чрез Мярка МИГ 01- Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕЗФРСР). 

Стратегическа цел 3:  

Насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и 

възможността за социално включване, както и осигуряване на благоприятни условия на 

труд.  

Стратегическата цел е насочена към преодоляване на негативните процеси на 

територията,  свързани високите нива на безработица и ниска заетост, наличието на висок 

риск от социално изключване на уязвими групи, намален достъп до интегрирани социални 

и здравни услуги, подобряване на условията на труд и възможността за заетост на най- 

уязвимите групи на пазара на труда. Целта е насочена също към създаване на условия за 

подобряване на достъпа до качествено образование в труднодостъпни места. Целта и 

приоритетите ще се постигнат, чрез реализиране на мерки с публичен ресурс от ОПРЧР и 

ОПНОИР. 

Приоритет 3.1. 

Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най- 

уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните 

места  

Приоритетът е насочен към подкрепа за осигуряване и насърчаване на субсидирана 

заетост и обучение на безработни лица над 30 г., осигуряване на безопасни условия на 

труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия, както и 

улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на 

уязвими групи.  

Той ще се реализира с мерките: МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Павликени и Полски Тръмбеш”, МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на 

заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ 

и МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на 

пазара на труда“. 

Приоритет 3.2. 

Постигане на социално приобщаване чрез по-добър достъп до интегрирани 

социални и здравни услуги и подходяща заетост на хората с увреждания и 

техните семейства. 

Приоритетът е фокусиран към подобряване достъпа на хора в неравностойно положение 

до услуги за социално включване в общността и повишаване равнището на заетост на тези 

хора и членовете на техните  семействата, полагащи грижи за тях. Приоритетът ще се 

реализира с мярка: МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”. 



Приоритет 3.3. 

Подобряване на качеството на образование на деца и ученици от 

маргинализираните групи.  

Приоритетът е насочен към осигуряване достъпа до качествено образование на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш на деца и ученици от 

маргинализираните групи. Ще се реализира с мярка: МИГ 06 „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони 

 

Стратегията за ВОМР допринася и за постигане на специфичните за всяка програма цели, 

а именно: 

1. По отношение на ЕЗФРСР: 

 развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; 

 развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите 

страни в развитието на територията, като основа за териториално развитие; 

 развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния 

териториален потенциал и продукти от местен характер. 

2. За ОПРЧР: 

 устойчива и качествена заетост за уязвими групи; 

 мобилност на работната сила, както и повишаване квалификацията на населението за 

по-голямо съответствие на уменията на търсещите работа с нуждите на бизнеса; 

 подобряване достъпа до социални услуги на различни групи социално изключени или в 

риск от социално изключване лица. 

 развитие на социални предприятия за създаване на заетост за лица в неравностойно 

положение на пазара на труда. 

3. За ОПНОИР: 

 социално - икономическо интегриране на маргинализирани общности; 

 подобряване на образователната среда, като се създадат съвременни условия за 

развитие на потенциала на всяко дете във физическо, интелектуално и личностно 

отношение, насочени към пълноценна социална интеграция и последваща професионална 

реализация 

Приоритет 1.1. 

Развитие на модерни и конкурентоспособни земеделски стопанства и преработващи 

селскостопанска продукция предприятия. 

Специфична цел 1.1.1: Въвеждане на иновации и технологично модернизиране на 

земеделските стопанства и преработвателните предприятия. 



Тази специфична цел е насочена към удовлетворяване потребностите най-вече на 

земеделските стопанства и преработвателните предприятия от подобряване на 

конкурентоспособността и повишаване на инвестициите в тях. Тя допринася за 

осигуряване на подкрепа за модернизация на производствените процеси, развитие на 

производственият капацитет и повишаване качеството на произвежданите продукти. Целта 

е в съответствие с изведените нужди и потребности за насърчаване въвеждането на нови 

технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на 

компонентите на околната среда и инвестиции в земеделските  стопанства. Освен това ще 

допринесе за по-добро използване на факторите за производство, за въвеждане на нови 

продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, както и за 

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост в 

преработвателната промишленост.  

Приоритет 1.2. 

Стимулиране на предприемаческите дейности и разнообразяване на бизнеса чрез 

инвестиции в местния туризъм, занаятчийство и дребно производство.  

Специфична цел 1.2.1: Насърчаване създаването на местни продукти и услуги и 

развитие на туризъм на целевата територия на МИГ. 

Разнообразяването на бизнеса и нуждата от осигуряване на условия за инвестиции в 

неземеделски дейности са застъпени в идентифицираните потребности. Специфичната 

цел е насочена към развитието на услуги във всички сектори, на занаяти и дребно 

производство, разнообразяване към неземеделски дейности за оползотворяване на 

наличния туристически потенциал, осигуряващи растеж и устойчива заетост.. 

Приоритет 2.1. 

Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи икономическото 

съживяване, социалното и културно развитие на населените места. 

Специфична цел 2.1.1: Подобряване на съществуващата публична 

инфраструктура,  средата за живеене и достъпа до предлаганите публични, 

социални услуги. 

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване на идентифицираните потребности за 

подобряване на публичната инфраструктура, с което ще се подпомогне дейността на 

местните власти да осигуряват качествени базови услуги на населението и достъпа до тях. 

Инвестициите във физическата среда и малките по мащаб инфраструктурни обекти ще 

доведат до подобряване на привлекателността на малките населени места и ще 

стимулират местното социално- културно развитие. В целта е включено и изграждане и 

подобряване на туристическа инфраструктура. 

Приоритет 2.2. 



Насърчаване развитието  на потенциала на културното и природното наследство и 

възможностите за туризъм. 

Специфична цел 2.2.1: Развитие на териториална идентичност по отношение на 

културното и природното наследство и туристическия потенциал. 

Специфичната цел е насочена към идентифицираните нужди от инвестиции за 

възстановяване, опазване и популяризиране на културното наследство на територията на 

МИГ. Целта ще удовлетвори потребностите за опазване и съхранение на традициите и 

валоризиране на местната идентичност и на тази база да подпомогне развитието на 

неусвоения местен туристически потенциал. 

Приоритет 3.1. 

Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най- уязвимите 

групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните места.  

Специфична цел 3.1.1: Осигуряване на условия и стимули на бизнеса да разкриват 

нови работни места, вкл. и за уязвими групи и да подобряват условията на 

съществуващите.  

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване на посочените потребности и нужди в 

социално-икономическия анализ на целевата територия на МИГ за създаване на устойчива 

заетост и повишаване качеството на работната сила сред безработните лица над 30 год. 

чрез осигуряване на заетост, професионални знания и умения, и придобиване на 

професионална квалификация. Тази цел удовлетворява и още две идентифицирани нужди 

за осигуряване на достъп на най-уязвимите групи от хора до пазара на труда чрез развитие 

на социално предприемачество и постигане на социално въздействие от добавената 

стойност от дейността на социалните предприятия, както и нуждата от подобряване на 

качеството на работните места чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.  

Приоритет 3.2. 

Постигане на социално приобщаване чрез по- добър достъп до интегрирани 

социални и здравни услуги и подходяща заетост на хората с увреждания и техните 

семейства. 

Специфична цел 3.2.1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания, техните 

семейства, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск 

до услуги за социално включване. 

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване потребностите на уязвимите групи от 

целевата територия на МИГ (семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; хора с 

увреждания и техните семейства; възрастни в риск) от иновативни, интегрирани и 

многосекторни социални, здравни услуги и качествена грижа за преодоляване на 

социалното изключване и повишаване като цяло качеството на живот, активното 



приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие за по-

добра пригодност за заетост. Ще бъдат подкрепени дейности към развитие на иновативни 

и мобилни услуги - отговор на основното предизвикателство за достъп до услуги на 

населението в малките населени места. Както и мерки за осигуряване на по-високо 

качество на живот и пригодност за заетост, като напр. иновативни междусекторни услуги, 

включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според 

индивидуалните потребности на човека с увреждане. 

Приоритет 3.3. 

Подобряване на качеството на образование на деца и ученици от маргинализираните 

групи.  

Специфична цел 3.3.1: Осигуряване на достъп до качествено образование на 

територията на МИГ на деца и ученици от маргинализираните групи. 

Разпределението на средствата в Бюджета е балансирано съобразно подкрепата на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, предоставяна за ПРСР (ЕЗФРСР), ОП 

РЧР (ЕСФ) и ОПНОИР(ЕСФ) по Подхода ВОМР през програмния период 2014-2020 г. и е 

представено по мерки и програми, като произтича от установените в социално-

икономическия анализ на територията нужди и потребности от концентрация на 

подкрепата за определени сфери на местната икономика, които ще осигурят устойчива 

заетост и по-добро образование, както и постигане на заложените цели в Стратегията за 

ВОМР. Разпределението на публичния принос в бюджета на стратегията на ВОМР на МИГ 

е изготвен на основата на анализите на социално-икономическото развитие на 

територията, както и на изявените намерения, представени на обществените обсъждания 

от потенциални кандидати и заинтересовани страни на територията на МИГ.Планираният 

финансов ресурс се обуславя от следните фактори 1)доколко е необходима конкретната 

мярка, подборът на мерките е направен в съответствие с  икономическия, човешкия и 

природния потенциал. 2) доколко е налице финансов ресурс за заинтересованите страни и 

капацитета за прилагане на мерките.3) доколко мерките допринасят за изпълнение на 

целите и приоритетите на стратегията ВОМР. Параметрите на финансовата помощ по 

всяка мярка от ПРСР са съобразени с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015. По 

отношение на мерките финансирани от  ОПРЧР и ОПНОИР се прилагат условията на 

оперативните програми.  

Финансирането на стратегията се осигурява с публичен ресурс от ПРСР, ОПРЧР и 

ОПНОИР, който възлиза на 5 396 745,00 лв. (2 759 354,00 евро), без текущи разходи и 

разходи за популяризиране. Текущите разходи и тези за популяризиране са 977 800,00 лв.   

Общият планиран бюджет е разпределен по мерки, както следва:  

 за мерките по ПРСР е 2 933 745,00 лв.;  

 за мерките по  ОПРЧР е 1 486 000,00 лв.; 

 за мерките по ОПНОИР е 977 000,00 лв. 



Съобразно предвидения бюджет се предвижда да бъдат финансирани 51 проекти по ПРСР 

и 7 проекта общо за мерките по ОПРЧР и ОПНОИР. 

 

Стратегически цели Брой проекти 
БФП 

(лв.) 
% 

Цел 1  22 1 500 000,00 28 % 

Цел 2 29 1 433 745,00 27 % 

Цел 3  7 2 463 000,00 45 % 

Общо:   5 396 745,00 100 % 

 

Макар от аналитична гледна точка разграничаването на компонентите за оценка да е 

полезно, те не могат лесно да бъдат отделени един от друг.  

Очаква се комбинацията от всичко да създаде добавената стойност на LEADER, която се 

изразява в подобряване на социалния капитал и местното управление, както и в засилване 

на резултатите от проектите. За тази цел е представена обратната връзка от местни 

заинтересовани лица – оценката на местната общност. 

Респондентите, които откликнаха на поканата да дадат оценка на работата на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш и изпълнението на стратегията за водено от общностите 

местно развитие бяха общо 20, от които 17 местни лидери (бенефициенти или 

потенциални кандидати) и 3 представители на управителен съвет/общо събрание.  

Седем от отговорилите работят в сектор селско и/или горско стопанство, един в 

хранително-вкусовата промишленост. Осем души посочват, че са заети в сферата на 

услугите.Един от отговорителите е  представител на читалище, един на НПО. От 

отговорителите няма представители научилище, нито на местната власт. Двама посочват, 

че са заети с различен от изброените тип дейност, като единият споделя, че работи в 

сферата на търговията.  

Трима от анкетираните, от които 1 представител на общото събрание и 2 бенефициенти, 

споделят, че са разбрали за дейностите, извършвани от МИГ по време на техническата 

помощ и тогава в тях се е зародил интересът и желанието да се включат активно в 

процесите на местно развитие и да станат част от МИГ. Четиринадесет от отговорилите 

бенефициенти споделят, че са научили от екипа на вече одобрената МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеши само един казва, че са го информирали колеги в сектора, в който 

работи. Двама от отговорилите посочват като източник на информация и интернет, като за 

единия от тях интернет е единствения канал, чрез който е получил информация.  

Когато стигаме до нивото на удовлетворение на респондентите, що се отнася до участията 

им в обучения, 19 от тях споделят, че са много доволни, 1, че е средно доволен. 



По отношение на нивото на удовлетворение от участия в информационни дейности 18 

заявяват високо, а двама - средно ниво на удовлетворение.  

По отношение на получени консултации от екипа, един не отговаря, защото не е получил 

такива. 18 са се консултирали с екипа във връзка с начините за кандидатстване или 

подготовката на свое проектно предложение. Един е посочил, че за него е неприложимо, 

въпреки че е бенефициент. Нито 1 не е посочил, че не е доволен от получената 

консултация.  

Почти всички респонденти – 19 заявяват, че са изключително доволни от цялостната 

комуникация и отзивчивостта на екипа на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Само един 

не е посочил отговор. 18 от анкетираните споделят, че са високо удовлетворени и по 

отношение на нивото на удовлетворение от прозрачността в работата на МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш и ръководните органи, а само 2 от анкетираните нямат мнение по 

въпроса на този етап. 

Дванадесет респонденти намират заложените в началото на популяризиране на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/ на МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш мерки, както и съпътстващите ги дейности, че са релевантни, а 6 отчитат 

средна оценка на релевантност. Двама от респондентите са се въздържали да дадат 

отговор на въпроса до каква степен планираните мерки в СВОМР, както и съпътстващите 

дейности по СВОМР на МИГ са релевантни. Нито един респондент не е посочил ниска 

оценка. 

До каква степен планираните мерки в СВОМР, както и съпътстващите дейности по СВОМР 

на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш са съобразени с нуждите на целевите групи 

отговарят 18 участника, като 2 се въздържат от отговор. 14 смятат, че планираните мерки в 

СВОМР както и съпътстващите дейности по СВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

до висока степен са съобразени с нуждите на целевите групи, а 4 считат до средна степен, 

като никой от участниците не е посочил ниска степен. 

Когато стигаме до въпроса за потенциалните ползи от изпълнението на стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за целевите 

групи, отговорилите са, че 18 от анкетираните, считат, че потенциалните ползи са 

подобрени пазарни позиции и конкурентоспособност и това е разбираемо, тъй като все 

още не е стартирал приема на проекти по ПРСР и ОПИК. Един от отговорилите посочва, че 

благодарение на СВОМР и на работата на МИГ, бенефициентите и изобщо целевите групи 

от територията са изградили капацитет за разработване и изпълнение на проекти, 4 

считат, че са установили нови партньорства и сътрудничества, а 3, считат че 

бенефициентите са получили нови компетенции, знания и умения. Отлично впечатление 

прави факта, че всички респонденти (20) отговарят утвърдително на въпроса дали ще 

участват отново в дейности, свързани с местното развитие в рамките на ПРСР 2014-2020г.  



 

3.2 Оценка на приноса на операциите по стратегията за ВОМР (включително 

проектите за сътрудничество) за постигането на целите на стратегията за 

ВОМР и ефективността и ефикасността на този принос 

Разглеждайки заложените в СВОМР индикатори за цялостната стратегия за целия период 

на изпълнение, както и добавените от екипа индикатори съобразно специфичните цели за 

периода 2017-2023 г. и за периода на междинна оценка наблюдаваме следното: 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР 

В
и

д
 Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до края 

на 

стратегия

та 

Постигнато 

в рамките на 

периода на 

МО 

И
зх

о
д

е
н
 

Брой проекти, финансирани по СМР:  Публичен 

принос 

 

Брой подадени заявления за 

подпомагане по мерките от ПРСР 
Брой 35 0 

Брой подадени заявления за 

подпомагане по мерките от ОП»РЧР» 
Брой 5 19 

Брой подадени заявления за 

подпомагане по мерките от ОПНОИР 
Брой 2 0 

Брой на одобрените заявения по 

ПРСР 
Брой 100 % 0 

Брой на одобрените заявения по 

ОП“РЧР“ 
Брой 5 17 

Брой на одобрените заявения по 

ОПНОИР 
Брой 2 0 

Брой на одобрените заявления по 

всички фондове в Стратегията  
Брой 42 17 

Стойност на одобрените заявления на 

база публичен принос 
лв. 5 396 745 1 161 426,99 

Брой на сключените договори Брой 42 17 

Брой на подадените искания за 

плащане 
Брой 42 0 

Стойност на одобрените искания за 

плащане Лв. 5 396 745 

0 лв. (все още 

не са подадени 

заявки) 

Брой на успешно приключилите проекти %  100 % 0 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

СМР 
Брой 42 17 

Дял на постъпилите заявления на 

млади хора (до 40 г.) и жени 
% 50 % 11,11 



Дял на постъпилите заявления в полза 

на уязвими групи  
% 30 % 64,7 

Брой проектни предложения, 

консултирани от МИГ 
Брой 90 бр. 78 

Брой информационни дейности/ 

събития за оживяване на територията, 

проведени от МИГ 

Брой 60 29 

Р
е

зу
л

та
т 

Създадени работни места по проекти 

със средства от ПРСР 

Брой 
Минимум 

60 

4,5 (екипът на 

МИГ 

Павликени – 

Полски 

Тръмбеш – все 

още не е 

започнал 

приема и 

изпълнението 

на одобрени 

проекти, за да 

се генерират 

нови работни 

места) 

Създадени работни места по проекти 

със средства от ОП“РЧР“ 
Брой 

Минимум 

80 
41 

Минимален общ брой създадени нови 

работни места по Стратегията:  
Брой 140 45,5 

Минимум осигурени работни места за 

представителите на уязвимите групи 
% 40 39,02 

Проекти в Стратегията, приложили 

иновативни елементи/дейности  
% 60 % 11,9 

Брой създадени продукти с добавена 

стойност 
Брой 30 2 

Дял от населението на територията, 

обхванато от проекти 
% 30 % 1 

Дял от населението на територията, 

което се ползва от реализирните 

проекти 

% 60 % 10 

 

Ефективността и ефикасността на приноса на операциите по стратегията за ВОМР за 

постигането на целите на стратегията за ВОМР най-често се разпознава в: 

 Доброто познаване на спецификите на територията на МИГ, на  

съществуващи проблеми и рискове, поради което може да се реагира бързо и 

адекватно за преодоляването им; 

 Въздействието на МИГ върху връзките между бизнеса на територията на 

МИГ, създаване на партньорство и вътрешно териториално сътрудничество; 



 Достъпността на МИГ до хората, информацията е достъпна, вкл. и при 

разясняване на трудната и неразбираема терминология за хората. 

Изпълнението на заложените в СВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш дейности се 

извършва при спазване на графика и полагане на всички необходими усилия от страна на 

екипа, както в посока оживяване на територията с цел реализиране на проекти по 

стратегията и динамично участие на местното население във всички процеси на местно 

развитие, така и промоциране на предимствата и активите на територията и осъзнаване на 

необходимостта от предприемане на мерки за неутрализиране на недостатъците.  

В рамките на оценявания период, екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш изпълнява 

успешно всички дейности, заложени в рамките на стратегията и разгръща своя потенциал 

в допълнителни ангажименти и задачи, които в процеса на работа е установено, че биха 

допринесли за успешната реализация на стратегията. Благодарение на правилното 

осъзнаване на факта, че стратегиите, програмите и политиките не бива да бъдат статични, 

а следва да се развиват според изменящите се съществуващи фактори и 

новопоявяващите се такива, екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и нейните 

органи прилагат гъвкав подход към изпълнението на СВОМР.  

Територията на МИГ е обхваната в много голяма степен. Чрез информационните срещи, 

различните канали за пренос на информация, медиите, информираните чрез обучения 

местни лидери се достигна до всички заинтересовани лица от територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш. Вследствие на тази широка информационна кампания в 

офиса на МИГ са консултирани 78 представители на НПО, читалища, земеделски 

производители, преработватели и др., от различни населени места.  

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш успя да постигне широка разгласа за своята дейност на 

територията на посредством организираните 13 бр. информационни срещи, 6 обучения за 

местни лидери и 3 обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган, 

вследствие от които МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се сдоби с добре информирани 

местни промотьори на нейната дейност, реклами в местни и регионални печатни медии, 

участия в предавания в национални и регионални телевизии, участие в радиопредавания, 

издаване на ежемесечно списание с информация за дейността на МИГ, график за 

отваряне на мерките, поставен на възлови места в територията. 

Планираното приложение на стратегията е балансирано според конкретните потребности и 

специфики на територията. Разпределението на средствата в Бюджета е балансирано 

съобразно подкрепата на Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

предоставяна за ПРСР (ЕЗФРСР), ОП РЧР (ЕСФ) и ОПНОИР(ЕСФ) по Подхода ВОМР през 

програмния период 2014-2020 г. и е представено по мерки и програми, като произтича от 

установените в социално-икономическия анализ на територията нужди и потребности от 

концентрация на подкрепата за определени сфери на местната икономика, които ще 



осигурят устойчива заетост и по-добро образование, както и постигане на заложените цели 

в Стратегията за ВОМР. Включени са 11 мерки от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР), ОПОС 

(ЕФРР), ОПНОИР (ЕФРР), ОПРЧР (ЕСФ). 

По-долу са посочени постиженията на МИГ „Павликени - Полски Тръмбеш“  във връзка с 

цели на стратегията и приоритети за развитие на територията, заложени в СВОМР: 

Стратегическа цел 1:  

Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за постигане на 

интелигентен растеж и развитие на местното производство и услуги.  

Стратегическата цел 1 е насочена към развитие и използване на икономическия потенциал 

на територията, чрез подкрепа на модернизацията на земеделските стопанства, 

разнообразяване с неземеделски дейности, производство на продукти с висока добавена 

стойност, подобряване на дейността на преработващите селско стопанска продкуция 

предприятия. Тази цел адресира и потребностите на територията от разнообразяване на 

икономическите дейности чрез мобилизиране на местни ресурси за неземеделски 

дейности, за подобряване на капацитета на микро предприятията, както и създаване на 

нови. 

Приоритет 1.1. 

Развитие на модерни и конкурентоспособни земеделски стопанства и 

преработващи селскостопанска продукция предприятия. 

Специфична цел 1.1.1: Въвеждане на иновации и технологично модернизиране на 

земеделските стопанства и преработвателните предприятия. 

Тази специфична цел е насочена към удовлетворяване потребностите най-вече на 

земеделските стопанства и преработвателните предприятия от подобряване на 

конкурентоспособността и повишаване на инвестициите в тях. Тя допринася за 

осигуряване на подкрепа за модернизация на производствените процеси, развитие на 

производственият капацитет и повишаване качеството на произвежданите продукти. Целта 

е в съответствие с изведените нужди и потребности за насърчаване въвеждането на нови 

технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на 

компонентите на околната среда и инвестиции в земеделските  стопанства. Освен това ще 

допринесе за по-добро използване на факторите за производство, за въвеждане на нови 

продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка, както и за 

подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост в 

преработвателната промишленост.  

Дейностите по приоритет 1.1 ще бъдат осъществени чрез под-мерки на МИГ „Павликени - 

Полски Тръмбеш“ - 4.1 и 4.2. 



Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период не е започнало, но са 

поставени първи стъпки чрез обществено обсъждане на критериите за оценяване на 

кандидатите с подадени проектни предложения при равен брой точки по мерките 4.1 

„Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“.  

Проведено е публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-

19.357 – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и 

публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ 

„Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“. 

Приоритет 1.2. 

Стимулиране на предприемаческите дейности и разнообразяване на бизнеса чрез 

инвестиции в местния туризъм, занаятчийство и дребно производство.  

Специфична цел 1.2.1: Насърчаване създаването на местни продукти и услуги и 

развитие на туризъм на целевата територия на МИГ. 

Разнообразяването на бизнеса и нуждата от осигуряване на условия за инвестиции в 

неземеделски дейности са застъпени в идентифицираните потребности. Специфичната 

цел е насочена към развитието на услуги във всички сектори, на занаяти и дребно 

производство, разнообразяване към неземеделски дейности за оползотворяване на 

наличния туристически потенциал, осигуряващи растеж и устойчива заетост.. 

Дейностите по приоритет 1.2 ще бъдат осъществени чрез под-мерките на ПРСР - 6.4. 

Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период не е започнало. 

Стратегическа цел 2:  

Подобряване на средата за живот чрез развитие на инфраструктурата, разгръщане 

на потенциала на  културното и природното наследство и възможностите за 

туризъм. 

Тази цел е насочена към подобряването на местната  инфраструктура, поддържане и 

развитие на урбанизираната среда осигуряването на по-добра, съвременна и качествена 

образователна, социална среда, както и подобряване на  туристическата инфраструктура, 

валоризация на природното и културното наследство основа за  развитие на 

туристическите услуги.   

Приоритет 2.1. 

Подпомагане на инвестиции в инфраструктура, насърчаващи икономическото 

съживяване, социалното и културно развитие на населените места 

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1225
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Специфична цел 2.1.1: Подобряване на съществуващата публична 

инфраструктура,  средата за живеене и достъпа до предлаганите публични, 

социални услуги. 

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване на идентифицираните потребности за 

подобряване на публичната инфраструктура, с което ще се подпомогне дейността на 

местните власти да осигуряват качествени базови услуги на населението и достъпа до тях. 

Инвестициите във физическата среда и малките по мащаб инфраструктурни обекти ще 

доведат до подобряване на привлекателността на малките населени места и ще 

стимулират местното социално- културно развитие. В целта е включено и изграждане и 

подобряване на туристическа инфраструктура. 

Дейностите по приоритета  ще бъдат осъществени чрез под-мерки 7.2  и 7.5 на ПРСР. 

Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период не е започнало, но са 

поставени първи стъпки чрез обществено обсъждане на критериите за оценяване на 

кандидатите с подадени проектни предложения при равен брой точки по мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от СВОМР на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. 

Проведено е публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-

19.158 – МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и 

публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.263 – Мярка 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура”. 

Приоритет 2.2. 

Насърчаване развитието  на потенциала на културното и природното 

наследство и възможностите за туризъм. 

Специфична цел 2.2.1: Развитие на териториална идентичност по отношение на 

културното и природното наследство и туристическия потенциал. 

Специфичната цел е насочена към идентифицираните нужди от инвестиции за 

възстановяване, опазване и популяризиране на културното наследство на територията на 

МИГ. Целта ще удовлетвори потребностите за опазване и съхранение на традициите и 

валоризиране на местната идентичност и на тази база да подпомогне развитието на 

неусвоения местен туристически потенциал. 

Дейностите по приоритета ще бъдат осъществени чрез Мярка МИГ 01- Мерки, извън 

обхвата на мерките от Регламент (EC) № 1305/2013, но съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от ЕЗФРСР). 

Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период не е започнало. 
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Стратегическа цел 3:  

Насърчаване на устойчива заетост, подобряване качеството на човешките ресурси и 

възможността за социално включване, както и осигуряване на благоприятни условия на 

труд.  

Стратегическата цел е насочена към преодоляване на негативните процеси на 

територията,  свързани високите нива на безработица и ниска заетост, наличието на висок 

риск от социално изключване на уязвими групи, намален достъп до интегрирани социални 

и здравни услуги, подобряване на условията на труд и възможността за заетост на най- 

уязвимите групи на пазара на труда. Целта е насочена също към създаване на условия за 

подобряване на достъпа до качествено образование в труднодостъпни места. Целта и 

приоритетите ще се постигнат, чрез реализиране на мерки с публичен ресурс от ОПРЧР и 

ОПНОИР. 

Приоритет 3.1. 

Подобряване на достъпа до устойчива заетост, включително и на най- 

уязвимите групи и повишаване на атрактивността и качеството на работните 

места  

Той ще се реализира с мерките: МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Павликени и Полски Тръмбеш”, МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на 

заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ 

и МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на 

пазара на труда“. 

Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период се счита за задоволително, 

а интересът към работа и дейности в тази посока, демонстриран от местните 

заинтересовани страни и потенциални бенефициенти е висок. Доказателство за това е 

активното участие на местни лидери в обученията със специфична насоченост към 

мерките на тема „ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ ПО СВОМР ЗА МЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014 

– 2020“ и “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. 

Проектен цикъл. Мултифондово финансиране“, които пряко отговарят на фиксираните в 

рамките на този приоритет специфични цели. Мащабен брой информационни срещи са 

организирани във връзка с обявен прием на проектни предложения по процедура № 

BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно 

социално включване” от ОПРЧР, процедура BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията 

на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР, процедура № 

BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР, процедура 



№ BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Павликени и Полски Тръмбеш” от ОПРЧР. 

През 2019 г. за мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш” има една отворена покана, а подадените проектни 

предложения в рамките на първи прием по процедурата са 4 /четири/: 

ПП рег. номер Наименование 

КП по 

КИД 

2008 

Кандидат 

КО по 

КИД 

2008 

BG05M9OP001-

1.064-0001 

„Осигуряване на обучение и 

заетост на хора от уязвимите групи 

в община Павликени” 

0 Община Павликени 

(Булстат: 

000133901) 

84.11 

BG05M9OP001-

1.064-0002  

Местна инициатива за заетост на 

уязвими групи в "ДИКЕ КОНСУЛТ" 

ЕООД 

70.22 "ДИКЕ КОНСУЛТ" 

ЕООД (ЕИК: 

205677481) 

70.22 

BG05M9OP001-

1.064-0003 

Подобряване достъпа до заетост в 

община Полски Тръмбеш 

81.29 Община Полски 

Тръмбеш (ЕИК: 

000133933) 

84.11 

BG05M9OP001-

1.064-0004 

За по-добра заетост и качество на 

работните места в "КИМ Съпорт" 

ЕООД 

17.29 "КИМ Съпорт" 

ЕООД (ЕИК: 

205657692) 

17.29 

 

Подадените проектни предложения заявяват интерес за получаване на 96,69 % от 

заложеното в СВОМР финансиране.  

№ Рег. № на проектното 

предложение 

Наименован

ие на 

кандидата 

Наименование на 

проектното 

предложение 

Среден 

резулта

т (Брой 

точки) 

Общо 

допустими 

разходи на 

проекта 

(лв.) 

Общ размер 

на 

безвъзмездн

ата 

финансова 

помощ (лв.) 

% на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ 

спрямо 

общите 

допустими 

разходи 

1 BG05M9OP001-

1.064-0003 

Община 

Полски 

Тръмбеш 

Подобряване достъпа 

до заетост в община 

Полски Тръмбеш 

90.5 149 975,27 149 975,27 100% 

2 BG05M9OP001-

1.064-0004  

"КИМ 

Съпорт" 

ЕООД 

За по-добра заетост и 

качество на работните 

места в "КИМ Съпорт" 

ЕООД 

83 74 684,35 74 684,35 100% 

3 BG05M9OP001-

1.064-0002  

"ДИКЕ 

КОНСУЛТ" 

ЕООД 

Местна инициатива за 

заетост на уязвими 

групи в "ДИКЕ 

82 64 200,25 64 200,25 100% 



КОНСУЛТ" ЕООД 

4 BG05M9OP001-

1.064-0001  

Община 

Павликени 

„Осигуряване на 

обучение и заетост на 

хора от уязвимите 

групи в община 

Павликени” 

67.5 97 911,42 97 911,42 100% 

 

Подадените проектни предложения – общо 4 – са изпълнили заложения индикатор от 2 

броя проекти, финансирани по мярката.  

Разглеждайки заложените в СВОМР индикатори за мярка 02 за целия период 

наблюдаваме следното: 

Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и 

Полски Тръмбеш“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Постигнато в 

рамките на 

периода на МО 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 2 4 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 4 

Общ обем на публичния принос  Лева 400 000 386 771,29 

Проекти, осигуряващи свързаност/синергия на 

проекта с друг проект от Стратегията или 

проекта решава проблем идентифициран като 

такъв при анализите на територията 

% 100 0 

Създадени зелени работни места (работни 

места, които допринасят за опазване и 

възстановяване на околната среда, също така в 

сферата на екологията, рециклирането и 

благоустройството. 

Брой 30 

15 
/5 работни 

места 
„градинар” и 
10 работни 

места 
"работник 

озеленяване"/ 
 
 

Създадена устойчива заетост на местно ниво за 

безработни и неактивни лица, които ще получат нов 

шанс за работа, нови или усъвършенствани 

професионални знания и умения, придобити на 

работното място, както и придобиване на 

професионална квалификация. 

% 100 100 

Увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивни лица на възраст 

между 30 и 54 г. 

% 30 30 

Увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивни лица с ниско 

образование на възраст между 30 и 54 г.; 

% 30 30 

Увеличаване броя на започналите работа 

безработни или неактивните лица над 54 

годишна възраст. 

% 30 30 



Проектите създават условия за Реинтегрирането 

на продължително безработните и неактивните 

лица 

% 100 100 

Проектите спомагат за натрупване на  ценен 

професионален опит и възможностите за 

продължителна заетост 

% 100 100 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 100 

 

По отношение на тази мярка е осъществена активна промоция и информация за всички 

възможности, консултирани са всички възможни потенциални бенефициенти, което даде 

възможност на голям брой кандидати да реализират своите проектни намерения. 

Интересът към мярката е очевиден и това се дължи най-вече на “мекия” й характер, който 

дава възможност за голямо разнообразие от дейности в сферата на подкрепа за 

осигуряване и насърчаване на субсидирана заетост и обучение на безработни лица над 30 

г., както и създаване на необходимите и достатъчни условия за достъп на групи в 

неравностойно положение до обучение и заетост. 

През 2019 г. за мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ има една 

отворена покана, а подадените проектни предложения в рамките на първи прием по 

процедурата са 10 /десет/: 

 Наименование  

КП по КИД 

2008  Кандидат  

BG05M9OP00

1-1.069-0001 

Осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд 

в ЮНИГАЗ - ВТ ООД 

28.11 ЮНИГАЗ - ВТ ООД (ЕИК: 

104611563) 

BG05M9OP00

1-1.069-0002 

За по-добро здраве и 

повишена работоспособност 

на заетите лица в 

"Индивидуална практика за 

първична медицинска помощ 

Медиана" ЕООД 

86.21 "Индивидуална практика за 

първична медицинска помощ 

Медиана" ЕООД (ЕИК: 204433830) 

BG05M9OP00

1-1.069-0003 

Инвестицията в безопасни 

условия на труд- гаранция за 

качествени работни места 

86.22 МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 

"МЕДИАНА" ЕООД (ЕИК: 

104503808) 

BG05M9OP00

1-1.069-0004 

Подобряване на условията на 

труд и работната среда в 

"СТРОЙКО-Д" ООД 

47.52 СТРОЙКО-Д ООД (ЕИК: 

104620590) 

BG05M9OP00 Висока работоспособност и 

жизнеспособност на 

47.73 "Кармон Фарма" ЕООД (Булстат: 



 Наименование  

КП по КИД 

2008  Кандидат  

1-1.069-0005 служителите в "Кармон 

Фарма" ЕООД 

203978009) 

BG05M9OP00

1-1.069-0006 

Безопасни условия на труд и 

подобряване на работната 

среда в Личев-Генов ООД 

10.61 ЛИЧЕВ-ГЕНОВ ООД (ЕИК: 

104037214) 

BG05M9OP00

1-1.069-0007 

По-добро здраве и 

работоспособност на заетите 

лица в "Толи" ЕООД 

46.39 "Толи" ЕООД (Булстат: 104673664) 

BG05M9OP00

1-1.069-0008 

За по-добро здраве и 

работоспособност на заетите 

лица в Специализирана 

болница за продължително 

лечение и рехабилитация 

"Минерални бани" Полски 

Тръмбеш 

87.10 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ/СБПЛР/"МИНЕ

РАЛНИ БАНИ"-ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ (ЕИК: 203650343) 

BG05M9OP00

1-1.069-0009 

Подобряване условията на 

труд, оптимизация на 

работните процеси и 

предоставяне на социални 

придобивки на персонала в 

снек-бар "Славей" гр. Полски 

Тръмбеш 

56 ЕТ КРЕ-МИ-ДИМКА АТАНАСОВА 

(Булстат за свободни професии 

(ЕГН): 6509191416) 

BG05M9OP00

1-1.069-0010 

Инвестициите в "Универсал – 

Полиграф" ЕООД гаранция за 

по-добро здраве и 

работоспособност на заетите 

лица 

17.21 "Универсал – Полиграф" ЕООД 

(ЕИК: 814211809) 

 

 

Подадените проектни предложения заявяват интерес за получаване на 87,69 % от 

заложеното в СВОМР финансиране.  

Одобрените проектни предложения – общо 10 – са изпълнили заложения индикатор от 3 

броя проекти, финансирани по мярката.  

Разглеждайки заложените в СВОМР индикатори за мярка 03 за целия период 

наблюдаваме следното: 

Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“. 



Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Постигнато 

в рамките на 

периода на 

МО 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 3 9 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 9 

Общ обем на публичния принос  Лева 336 000 294 650,33 

Брой включени в проектите  лица на възраст 

над 54 години и/или хора с увреждания” 
Брой 30 25 

В проектите са предвидени мерки за 

насърчаване развитието в областта на 

политиката по околната среда, политиката 

по изменение на климата, ресурсна 

ефективност, вкл. прилагане на 

изискванията на законодателството на ЕС  

% 100 77,77 

Проекти за насърчаване на географската 

мобилност на работната сила 
Брой 1 2 

Повишаване нивата на устойчива заетост, 

когато работното място е извън населеното 

място на тяхната месторабота 

% 100 100 

Увеличаване броя на обхванатите заети в 

предприятията с въведени нови системи, 

практики и инструменти за развитие на 

човешките ресурси и подобряване на 

организацията и условията на труд. 

% 30 100 

Проекти, които допринасят за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост ще  допринесе за 

съчетаване на професионалния и личния 

живот 

% 2 1,11 

Проектите подобряват  качеството на работ-

ните места и влияят  положително върху 

производителността на труда в предприятията 

% 100 100 

В проектите има иновативни елементи % 100 33,33 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 100 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на МИГ 
% 100 100 

Проекти за въвеждане на ефективно 

управление на човешките ресурси 
% 30 30 

 

Интересът към мярката е очевиден и това се дължи на структурата на местния бизнес на 

територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ и възможностите за работодателите, 

които мярката предлага. Тя дава възможност на голям брой кандидати да реализират 

своите проектни намерения, както и предлага възможност за голямо разнообразие от 

дейности в сферата на осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на 



работната среда в предприятията, както и закупуване на на оборудване, отговарящо на 

нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа. 

 

През 2019 г. за мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост 

на уязвими групи на пазара на труда“ има една отворена покана, а подадените проектни 

предложения в рамките на първи прием по процедурата са 3 /три/: 

ПП рег. номер Наименование 

КП по 
КИД 
2008 Кандидат 

КО по 
КИД 
2008 

BG05M9OP001-
2.063-0001 

Създаване и развитие на 
Общинско социално 
Предприятие "Зелени системи" 
в община Павликени 

0 ОБЩИНА 
ПАВЛИКЕНИ 
(Булстат: 
000133901) 

84.11 

BG05M9OP001-
2.063-0002 

„Създаване на Общинско 
социално предприятие 
„Поддръжане на зелените 
системи на територията на 
община Полски Тръмбеш” 

84.11 ОБЩИНА 
ПОЛСКИ 
ТРЪМБЕШ 
(Булстат: 
000133933) 

84.11 

BG05M9OP001-
2.063-0003 

Забавление и радост за децата 
в Полски Тръмбеш 

85.51 Сдружение 
"ЕТНИКА" (ЕИК: 
104677876) 

94.99 

 

Подадените проектни предложения заявяват интерес за получаване на 64,63 % от 

заложеното в СВОМР финансиране.  

Одобрените проектни предложения – общо 2 – са изпълнили заложения индикатор от 2 

броя проекти, финансирани по мярката.  

Разглеждайки заложените в СВОМР индикатори за мярка 05 за целия период 

наблюдаваме следното: 

Мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на 

уязвими групи на пазара на труда“ 

Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Цел до края на 

стратегията 

Постигнато 

в рамките 

на периода 

на МО 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 2 2 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 2 

Общ обем на публичния принос  Лева 300 000 193 905,60 

Брой проекти за социални предприятия във 

връзка с осигуряване на подкрепена заетост 
Брой 2 2 

Брой оборудвани и адаптирани работни 

места 
Брой 50 8 

Брой обучени и квалифицирани лица, за които 

се осигурява заетост в социалните предприятия 
Брой 20 16 



Социална и професионална интеграция на 

представители на уязвимите групи в сектора 

на социалната икономика 

% 100 100 

Брой  уязвими лица в социалната икономика, 

вкл. „подкрепена” заетост за хората с 

увреждания - подкрепа за осигуряване на 

заетост за период до 12 месеца 

Брой 12 15 

Подкрепа за междуобщинско сътрудничество 

и разпространение на добри практики 
% 100 100 

Подобрен социален маркетинг и популя-

ризиране на социалната икономика 
% 100 100 

Брой проекти за социални иновации Брой 2 0 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 100 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на МИГ 
% 100 100 

Брой проекти за насърчаване на социалната 

и солидарна икономика с цел улесняване на 

достъпа до заетост 

Брой 2 2 

Повишени възможности за пазарна 

реализация на изработваните стоки и 

предоставяните услуги 

% 100 100 

Проектите решават основните причини за 

бедност и социално изключване 
% 100 100 

 
По отношение на тази мярка е осъществена активна промоция и информация за всички 

възможности, консултирани са всички възможни потенциални бенефициенти, Мярката 

дава възможност за голямо разнообразие от дейности за улесняване на достъпа до 

заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи. С 

реализирането на проектните дейности са създадени нови възможности за заетост и 

професионална интеграция в социалните предприятия  на хора от рисковите групи, като 

важна предпоставка за намаляване на бедност и риска от социално идключване. Развива 

се социалната икономика и се насърчава социалното предприемачество. 

Специфична цел 3.1.1: Осигуряване на условия и стимули на бизнеса да разкриват 

нови работни места, вкл. и за уязвими групи и да подобряват условията на 

съществуващите.  

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване на посочените потребности и нужди в 

социално-икономическия анализ на целевата територия на МИГ за създаване на устойчива 

заетост и повишаване качеството на работната сила сред безработните лица над 30 год. 

чрез осигуряване на заетост, професионални знания и умения, и придобиване на 

професионална квалификация. Тази цел удовлетворява и още две идентифицирани нужди 

за осигуряване на достъп на най-уязвимите групи от хора до пазара на труда чрез развитие 

на социално предприемачество и постигане на социално въздействие от добавената 



стойност от дейността на социалните предприятия, както и нуждата от подобряване на 

качеството на работните места чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд.  

Приоритет 3.2. 

Постигане на социално приобщаване чрез по-добър достъп до интегрирани 

социални и здравни услуги и подходяща заетост на хората с увреждания и 

техните семейства. 

Приоритетът е фокусиран към подобряване достъпа на хора в неравностойно положение 

до услуги за социално включване в общността и повишаване равнището на заетост на тези 

хора и членовете на техните  семействата, полагащи грижи за тях. Приоритетът ще се 

реализира с мярка: МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване”. 

Специфична цел 3.2.1: Подобряване на достъпа на хора с увреждания, техните 

семейства, хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск 

до услуги за социално включване. 

Специфичната цел е насочена към удовлетворяване потребностите на уязвимите групи от 

целевата територия на МИГ (семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; хора с 

увреждания и техните семейства; възрастни в риск) от иновативни, интегрирани и 

многосекторни социални, здравни услуги и качествена грижа за преодоляване на 

социалното изключване и повишаване като цяло качеството на живот, активното 

приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие за по-

добра пригодност за заетост. Ще бъдат подкрепени дейности към развитие на иновативни 

и мобилни услуги - отговор на основното предизвикателство за достъп до услуги на 

населението в малките населени места. Както и мерки за осигуряване на по-високо 

качество на живот и пригодност за заетост, като напр. иновативни междусекторни услуги, 

включващи рехабилитация, трудотерапия, социална услуга в общността и други, според 

индивидуалните потребности на човека с увреждане. 

През 2019 г. за мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване“ има 

една отворена покана, а подадените проектни предложения в рамките на първи прием по 

процедурата са 2 /две/: 

ПП рег. номер Наименование 

КП по 
КИД 
2008 Кандидат 

КО по КИД 
2008 

BG05M9OP001-

2.074-0001 

Социални иновации за активно 

социално включване в община 

Павликени 

0 ОБЩИНА 
ПАВЛИКЕНИ 
(Булстат: 
000133901) 

84.11 

BG05M9OP001-

2.074-0002 

Социални иновации за активно 

социално включване в община 

Полски Тръмбеш 

0 ОБЩИНА 
ПОЛСКИ 
ТРЪМБЕШ 
(Булстат: 

84.11 



000133933) 

 

Подадените проектни предложения заявяват интерес за получаване на 63,58 % от 

заложеното в СВОМР финансиране.  

Одобрените проектни предложения – общо 2 – са изпълнили заложения индикатор от 2 

броя проекти, финансирани по мярката.  

Разглеждайки заложените в СВОМР индикатори за мярка 04 за целия период 

наблюдаваме следното: 

Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Постигнато в 

рамките на 

периода на МО 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 2 2 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 2 

Общ обем на публичния принос  Лева 450 000 286 099,77 

Брой проекти, осигуряващи свързаност с 

друг проект от Стратегията или проекта 

решава проблем идентифициран като такъв 

при анализите на територията 

Брой 2 2 

Брой проекти, свързани с подходите за пре-

доставяне на социални услуги с общинска/ 

областна стратегия за социалните услуги 

Брой 2 2 

Проектите предвиждат дейности за хора с 

увреждания и техните семейства 
% 50 100 

Проектите предвиждат дейности за 

възрастни в риск 
% 100 100 

Предоставяне на възможности за 

връщането на пазара на труда на лицата, 

които полагат грижи за близките си с 

увреждания 

% 30 100 

Проектите осигуряват комплексни услуги за 

социално включване, осигуряване на по-високо 

качество на живот и пригодност за заетост 

% 100 100 

Брой проекти с интегрирани комплексни 

мерки, вкл.мобилни услуги в общността 
Брой 2 2 

Брой проекти прилагащи социални иновации Брой 3 2 

Проектите имат принос към целите на СМР % 100 100 

Проектите са устойчиви инициативи и 

пилотни практики за територията на МИГ 
% 100 100 



Проектите водят до подобряване на достъпа 

на хора в неравностойно положение до 

услуги за социално включване в общността, 

както и подобряване на достъпа до 

социални и здравни услуги и повишаване 

равнището на заетост на хората с 

увреждания 

% 100 100 

 

Изпълнението на този трети приоритет в рамките на оценявания период може да се 

счете за оптимално. Демонстрираният интерес към мярката е задоволителен. 

Приоритет 3.3. 

Подобряване на качеството на образование на деца и ученици от 

маргинализираните групи.  

Приоритетът е насочен към осигуряване достъпа до качествено образование на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш на деца и ученици от 

маргинализираните групи. Ще се реализира с мярка: МИГ 06 „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони 

Специфична цел 3.3.1: Осигуряване на достъп до качествено образование на 

територията на МИГ на деца и ученици от маргинализираните групи. 

Изпълнението на приоритета в рамките на оценявания период не е започнало. 

 

Финансирането на стратегията се осигурява с публичен ресурс от ПРСР, ОПРЧР и 

ОПНОИР, който възлиза на 5 396 745,00 лв. (2 759 354,00 евро), без текущи разходи и 

разходи за популяризиране. Общият планиран бюджет е разпределен по мерки, както 

следва:  

 за мерките по ПРСР е 2 933 745,00 лв.;  

 за мерките по  ОПРЧР е 1 486 000,00 лв.; 

 за мерките по ОПНОИР е 977 000,00 лв. 

Съобразно предвидения бюджет се предвижда да бъдат финансирани 51 проекти по ПРСР 

и 7 проекта общо за мерките по ОПРЧР и ОПНОИР. 

За периода на мониторинг са постигнати следните разултати: 

 

Стратегичес

ки цели 

Брой 

проекти 

Постигнато 

в рамките на 

периода на 

МО 

БФП 

(лв.) 

Постигнато в 

рамките на 

периода на МО 

 

% 

Постигнато в 

рамките на 

периода на МО 

Цел 1  22 0 1 500 000,00 0 28 % 0 



Цел 2 29 0 1 433 745,00 0 27 % 0 

Цел 3 7 17 2 463 000,00 1161426,99 45 % 22 % 

Общо: 

 

17 5 396 745,00  100 %  

 

3.3 Анализ на факторите за успех и неуспех във връзка с постигането на целите 
на стратегията за ВОМР 

Факторите, които оказват влияние за постигане на успех най-често са свързани с 

ограничения на действията на МИГ. Липсата на достатъчно права по отношение на 

прилагането на процедурите и вземане на решение за избор на проекти затруднява 

работата на екипа.  Неудовлетвореността на екипа на МИГ идва и от прекалено многото 

бюрократична работа. По-сериозният проблем обаче е липсата на достатъчно 

независимост на МИГ. 

Налага се изводът, че местната общност вече е информирана и има търсене на експертни 

консултации от МИГ. На този етап от изпълнение на СВОМР, през който все има входирани 

проекти само по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, могат да се 

посочат някои положителни тенденции, както и конкретни  резултати и постижения от 

работата единствено на екипа на МИГ: 

 Сформиран професионален екип в МИГ Павликени – Полски Тръмбеш; 

 Високо ниво на информиране на населението за подхода ЛИДЕР/ВОМР и МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш; 

 Повишен капацитет на потенциални кандидати пред МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш и регулярно надграждане на капацитета на местната общност (в началото 

обученията и семинарите са били повече информативни, постепенно се надгражда 

с включване на обучения по конкретни теми, посветени на разработването и 

управлението на проекти за публични и частни бенефициенти, предстоят и 

обучения за  изпълнение и отчитане на проекти); 

 Създадено доверие на местната общност към МИГ Павликени – Полски Тръмбеш; 

 Високо ниво на професионално консултиране от екипа на МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш. 

Планиране и осъществяване на приемите по мерките от СВОМР по различните програми, 

финансиращи Стратегията за ВОМР: 

Към месец декември 2019 г. МИГ Павликени – Полски Тръмбеш няма договорени средства 

за проекти по ПРСР и ОПНОИР към Стратегията за ВОМР, тъй като няма обявени приеми 

и оценка на проекти. Причината за това е, че съставът на колективния управителен орган, 

одобрил обявите и насоките за кандидастване не отговаря на регистрирания състав в 

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ. Поради тази причина от Управляващи орган е 

издаден отказ за активиране на процедурите в ИСУН 2020. Екипът на МИГ Павликени – 



Полски Тръмбеш е предприел мерки, като е подал в Управляващия орган на ПРСР искане 

за промяна на УС на МИГ, но тя не е отразена в ТРРЮЛНЦ през 2018 г. През 2019 г. са 

предприети стъпки за наваксване на изоставането, като са обявени обществени 

обсъждания на сайта на МИГ с цел обявяване на прием по процедурите по ПРСР и 

ОПНОИР: 

- процедура BG06RDNP001-19.357 – Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти“; 

- процедура BG06RDNP001-19.263 – Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”; 

- процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до 

качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“; 

- критериите за оценяване на кандидатите с подадени проектни предложения при 

равен брой точки по мерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура” от СВОМР на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“; 

- процедура BG06RDNP001-19.158 – МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“: Мярка 

МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“; 

- процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. 

„Инвестиции в земеделски стопанства“. 

 

3.4 Оценка на дейностите на МИГ за популяризиране, т.е. способността на МИГ да 

извършва действия за популяризиране с цел повишаване на осведомеността, 

готовността на местните хора, сътрудничеството между тях и изграждането на 

мрежи 

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението във връзка с изпълнението 

на дейностите за популяризиране 

Във връзка с изпълнението на стратегията, екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и 

органите, вземащи решения (Управителен съвет и Колективен върховен орган), са 

реализирали следното в рамките на изпълнение на стратегията:  

През 2018 г.: 

- обучение на част от административния екип на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и 

членове на Управителния съвет  с практическа насоченост в гр. Палермо, Италия в 

периода 12-15 декември 2018 г. По време на посещението в Сицилия са се осъществили 

срещи с представители на три Местни инициативни групи в градовете Енна, Алкамо и 

Кастеламаре дел Голфо. Целите на тези посещения са няколко – да се почерпи опит от 

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1225
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1225
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1223
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1223
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1193
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1193


организации, които прилагат успешно подхода Лидер, да се обменят добри практики за 

прилагане на стратегиите за местно развитие и оживяване на територията, да се видят 

приложени на практика добри проектни идеи и не на последно място да се осъществят 

контакти за бъдещо сътрудничество и изготвяне на съвместни проекти. 

- провеждане на информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери 

във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в 

стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш на 13.11.2018 г. в кметството на с. 

Паскалевец, община Павликени. 

- провеждане на двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, 

разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. 

Мултифондово финансиране“ в гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 ноeмври 2018 г. 

Обучението е насочено към земеделски производители, представители на 

микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или 

свободна професия, а също така и представители на кметствата, читалища и 

неправителствени организации, на общинските и социални институции. Целта на 

обучението е информиране на потенциалните кандидати относно възможностите за 

финансиране, допустимост, подготовка, разработване и управление на проекти към 

Стратегията за ВОМР на МИГ ”Павликени – Полски Тръмбеш”. 

Обучаемите са запознати с основните етапи при разработването на проекти, подготовка и 

организиране на основните дейности. 

Представени са възможностите за мултифондово финансиране по мерките, включени в 

Стратегията за ВОМР на МИГ”Павликени – Полски Тръмбеш”, общите условия и 

изисквания за кандидатстване по мерките, финансирани от всеки един от подкрепящите 

фондове. 

- провеждане на обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при 

подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“ 

на 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш. Целта на обучението е повишаване на 

административния капацитет на екипа на МИГ, ОС и УС на МИГ „Павликени – Полски 

Тръмбеш” за прилагане на СВОМР. В обучението са разгледани следните теми: основни 

правила и изисквания за работа със системата ИСУН 2020, използване на системата от 

различни видове потребители, качване и публикуване на процедура за кандидатстване с 

проекти в системата ИСУН 2020, активиране на процедура за прием на проектни 

предложения. Особен интерес е предизвикала темата за информиране и подпомагане на 

потенциалните кандидати за подготовка и подаване на проекти чрез системата ИСУН 2020. 

- провеждане на двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални 

бенефициенти в периода от 25-26 октомври 2018 г. в град Павликени на тема: “Подготовка, 

разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. 

Мултифондово финансиране.“ В обучението са взели участие общо 23 представители на 



публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число служители на общинска 

администрация, читалища и НПО, земеделски производители и представители на бизнес 

сектора от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Присъстващите са 

запознати с изискванията за подготовката, приема и реализирането на проекти, с 

нормативната уредба и прилагането на Стратегия за ВОМР, като по този начин повишиха 

компетенциите си. 

- провеждане на обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, насочено към членовете 

на управителния съвет, колективния върховен орган на МИГ – Общо събрание и екипа на 

сдружението на тема “Прилагане на Стратегия за ВОМР“ на 27 и 28 септември в гр. 

Павликени. Целта на обучението е да се подобрят уменията и компетенциите на 

участниците, отговорни за управлението на процеса по прилагане на Стратегията за ВОМР 

на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш. Основните акценти в 

обучението са насочени към следните теми: 

 Процес на прилагане на мултифондова Стратегия за ВОМР: планиране и 

организиране на дейностите по прилагане на СВОМР. 

 Дейности за повишаване на информираността на населението и насърчаване 

активното участие в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР. 

 Ред за одобряване на планирани дейности и разходи. Изменение и допълнение на 

одобрени дейности и разходи. 

 Подготовка и организиране на прием на проекти към Стратегията за ВОМР. 

Изисквания на финансиращите фондове. 

 Подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. Процес на оценка на проектни 

предложения. Изготвяне на оценителен доклад. 

- провеждане на работна среща с екипите на СНЦ „МИГ – Павликени – Полски Тръмбеш”, 

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево “ на 20 и 21 август 2018 г., в гр. Балчик. Срещата е 

организирана по инициатива на екипа на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш с цел  обмен 

на опит по разработване на проекти, които допринасят за развитието на териториите, 

обхванати от местните инициативни групи. Обсъдени са възможностите за изготвяне и 

реализиране на съвместен проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. В хода на 

работната среща са представени териториите на действие на МИГ, общите характеристики 

и различия на общините, идентифицираните в проучванията проблеми, потребности и 

потенциал.  

- участие в Общото събрание на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“, на 

което МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се присъедини към „Асоциация Българска 

национална Лидер мрежа“ на 23-24 август 2018 г. в град Казанлък. Екипът на „МИГ- 



Павликени – Полски Тръмбеш“ присъства на заседанието, на което са приети молбите за 

членство на десет Местни инициативни групи, сред които и заявлението на Местна 

инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш. 

През 2019 г.: 

- участие на 05 – 06 декември 2019 г. в гр. Стара Загора на екипа на МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш в информационно събитие за Прилагане на подхода водено от 

общностите местно развитие, организирано от МЗХГ. Гости на събитието са Стефан 

Спасов н-к отдел ВОМР и експерти от МЗХГ, ДФЗ, представители на МС и УО на ОПИК, 

ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР. 

- провеждане на информационни срещи във връзка с представяне на ВОМР и 

възможностите за кандидатстване с проекти на територията на МИГ „Павликени – Полски 

Тръмбеш“ в периода 04.12 – 09.12.2019 г. на територията на МИГ в гр. Бяла Черква, в с. 

Лесичери, в с. Климентово и в с. Павел. В срещите са взели участие представители на 

целевите групи – земеделски производители, бизнеса и представители на 

неправителственият сектор и са преминали при голям интерес и внимание. Чрез тях 

участниците са успели да се запознаят с начина за кандидатстване, основните приоритети 

и мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г., включени в стратегията на МИГ Павликени – 

П. Тръмбеш. По време на провежданията им кандидат бенефициентите са имали 

възможност да обменят идеи и опит относно най-добрите практики, които всеки може да 

приложи. 

- провеждане на двудневно обучение в гр. Полски Тръмбеш за местни лидери и 

потенциални бенефициенти на 23-24 ноември 2019 г. във връзка с прилагането на 

стратегия за ВОМР в град Полски Тръмбеш на тема: “ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ ПО 

СВОМР ЗА МЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014 – 2020“. В обучението са взели участие общо 10 

представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число служители 

на НПО, земеделски производители и представители на бизнес сектора от територията на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Присъстващите са се запознали с изискванията за 

подготовката, приема и реализирането на проекти по мерките от ПРСР, с нормативната 

уредба и прилагането на Стратегия за ВОМР, като по този начин са повишили 

компетенциите си. Много полезни за потенциалните бенефициенти са били отговорите на 

поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите. 

След приключване на обучението на участниците са връчени Сертификати за преминато 

обучение. 

- провеждане на двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални 

бенефициенти на 16-17 ноември 2019 г., във връзка с прилагането на стратегия за ВОМР 

на тема: “ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТИТЕ ПО СВОМР ЗА МЕРКИТЕ ОТ ПРСР 2014 – 2020“. 



В обучението са взели участие общо 10 представители на публичния, стопанския и 

нестопанския сектор, в това число служители на НПО, земеделски производители и 

представители на бизнес сектора от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. 

Присъстващите са запознати с изискванията за подготовката, приема и реализирането на 

проекти по мерките от ПРСР, с нормативната уредба и прилагането на Стратегия за ВОМР, 

като по този начин са повишили компетенциите си. Много полезни за потенциалните 

бенефициенти са отговорите на поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни 

примери от опита на обучаващите. След приключване на обучението на участниците са 

връчени Сертификати за преминато обучение. 

- участие в информационно събитие за Прилагане на подхода водено от общностите 

местно развитие, организирано от МЗХГ на 14 – 15 ноември 2019 г. във в.с. Албена, Екипът 

на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. 

- участие на екипа на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в международна 

конференция „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“ в гр. 

Разлог, организирана от МЗХГ на 22 – 25 октомври 2019 г. Гости на събитието са 

Десислава Танева – Министър на земеделието, храните и горите и Васил Грудев – 

Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. 

- участие на екипа на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш в обучение на местните 

инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), 

организирано от УО на ОП НОИР на 08 октомври 2019 г. в град София. Темата на 

обучението беше „Подбор на проектни предложения от МИГ по подхода ВОМР“. Срещата е 

открита с регистрация на участниците, краткото им представяне, представяне на дневния 

ред и дискусия по панелите: Принципи при сформиране на комисиите за подбор на 

проектни предложения; Правила за работа на комисиите за подбор, назначавани от МИГ; 

Администриране на оценителни сесии в ИСУН 2020; Договаряне на одобрените за 

финансиране проектни предложения. 

- участие в двудневно обучение на 10 и 11 октомври 2019 г. в залата в сградата на Община 

Полски Тръмбеш на екипа, членовете на управителния съвет и членовете на колективния 

върховен орган на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, във връзка с прилагането на 

стратегията за местно развитие. Темата на обучението е „ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ“, а основната цел: Повишаване административния капацитет на екипа на 

МИГ, ОС и УС за прилагане на СВОМР. 

- участие на 19.09.2019 г. в офиса на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в 

тристранна работна среща между представители на УО на ОПРЧР , представители на 

одобрените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.064 



МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски 

Тръмбеш” и екипа на МИГ. По време на срещата бенефициентите са представили на 

кратко планираните дейности и разходи по проектите си. Представителите на УО на ОП 

РЧР са разяснили отговорностите по изпълнение на проекта на страните по договорите. 

Разяснени са изискванията на УО относно: Управление на проекта чрез ИСУН 2020 и 

създаване на профил за достъп на екипа по проекта; Водене на кореспонденция; Промени 

и изменения в договорите; Съхранение на документацията по проектите; Информация и 

публичност; Избягване на двойно финансиране; Конфликт на интереси; опростено 

отчитане на разходи и други. Задавани са въпроси от страна на бенефициентите към 

представителите на УО и са получени компетентни отговори. 

- провеждане на 18-19 август 2019 г., в гр. Полски Тръмбеш на двудневно обучение за 

местни лидери и потенциални бенефициенти във връзка с прилагането на стратегия за 

ВОМР на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за 

ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране“. В обучението са взели участие 

общо 10 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число 

служители на читалища и НПО, земеделски производители и представители на бизнес 

сектора от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Присъстващите са се 

запознали с изискванията за подготовката, приема и реализирането на проекти, с 

нормативната уредба и прилагането на Стратегия за ВОМР, като по този начин са 

повишили компетенциите си. Особен интерес за присъстващите са били темите, свързани 

с условията за допустимост на кандидатите, както и използването на националната 

система за мониторинг и наблюдение /ИСУН/ – работа с електронния формуляр за 

кандидатстване. Много полезни за потенциалните бенефициенти са били отговорите на 

поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите. 

След приключване на обучението на участниците са връчени Сертификати за преминато 

обучение. 

- провеждане на 16-17 август 2019 г. в гр. Павликени на двудневно обучение за местни 

лидери и потенциални бенефициенти във връзка с прилагането на стратегия за ВОМР на 

тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. 

Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“ В обучението са взели участие общо 14 

представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число служители 

на читалища и НПО, земеделски производители и представители на бизнес сектора от 

територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Присъстващите са се запознали с 

изискванията за подготовката, приема и реализирането на проекти, с нормативната уредба 

и прилагането на Стратегия за ВОМР, като по този начин са повишили компетенциите си. 

Особен интерес за присъстващите са били темите, свързани с условията за допустимост 

на кандидатите, както и използването на националната система за мониторинг и 



наблюдение /ИСУН/ – работа с електронния формуляр за кандидатстване. Много полезни 

за потенциалните бенефициенти са били отговорите на поставените от тях въпроси, 

подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите. След приключване на 

обучението на участниците са връчени Сертификати за преминато обучение. 

- провеждане на информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ във 

връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, 

Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации 

за активно социално включване” от ОПРЧР. 

Информационните събития са проведени на следните дати и места: 

– 22.08.2019 г., място: Община Павликени, гр. Павликени; 

– 23.08.2019 г., място: Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш. 

- провеждане на информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ във 

връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, 

BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР. 

Информационните събития са проведени на следните дати и места: 

– 27.06.2019 г., място: Община Павликени, гр. Павликени; 

– 28.06.2019 г., място: Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш. 

- провеждане на информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни 

предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ 

Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост 

на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР. 

Информационните събития са проведени на следните дати и места: 

– 24.06.2019 г., място: Община Павликени, гр. Павликени; 

– 25.06.2019 г.,място: Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш. 

- провеждане на информационни срещи във във връзка с обявен прием на проектни 

предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 

„Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски 

Тръмбеш” от ОПРЧР. 

Информационните събития са проведени на следните дати и места: 



– 08.05.2019 г., място: гр. Павликени; 

– 09.05.2019 г., място: Кметство Бяла Черква, гр. Бяла Черква; 

– 10.05.2019 г., място: гр. Полски Тръмбеш. 

- участие на екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ на 28 и 29 март 2019 г. в град 

Плевен в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Срещата е 

организирана от външен изпълнител, с който министерството има сключен договор за този 

тип мероприятия, и се състоя в хотел Балкан, гр. Плевен. На информационната среща са 

присъствали представители на всички УО, финансиращи стратегиите за ВОМР, ДФЗ и ЦКЗ 

включително и представители от ИСУН. На срещата е споделен опит и са обсъдени 

текущи въпроси по изпълнение на Стратегиите за ВОМР. 

- провеждане на 20.03.2019 г. в град Полски Тръмбеш на информационна среща за 

консултиране и информиране на бъдещи бенефициенти във връзка с възможностите за 

кандидатстване от тяхна страна по мярка 06 „Осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, включена в 

стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. На срещата са присъствали 

представители на училища и детски градини от Община Полски Тръмбеш. 

- участие на екипа на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ в работна среща, във връзка с 

предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от 

обучения и посещения в ЕС. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ е взел участие в работна 

среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване 

на тематиките от обучения и посещения в ЕС. Срещата се е състояла на 14.03.2019 г. в гр. 

Дряново в залата на МИГ Дряново- Трявна. 

- на 28 февруари и 01 март 2019 г. в град Велинград, екипа на „МИГ- Павликени – Полски 

Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода 

ВОМР. Срещата беше организирана от външен изпълнител, с който министерството има 

сключен договор за този тип мероприятия, и се състоя в хотел Камена, гр. Велинград. На 

информационната среща присъстваха представители на всички УО, финансиращи 

стратегиите ни, ДФЗ и ЦКЗ включително и представители от ИСУН. На срещата е споделен 

опит и са обсъдени текущи въпроси по изпълнение на Стратегиите за ВОМР. По време на 

събитието са презентирани и местни продукти от териториите на МИГ в Централен южен 

район за планиране. 

- създаване и публикуване на сайта на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш на 

необходимите документи, като например: Ред за оценка на проектни предложения към 

стратегията за ВОМР на Сдружение ”Местна инициативна група Павликени – Полски 

Тръмбеш”, Вътрешни правила за документооборота и съхранение на информацията на 

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”, Правила за реда за осъществяване на 

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Ред-за-оценка-на-проекти-МИГ-Павликени-П.Тръмбеш.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Ред-за-оценка-на-проекти-МИГ-Павликени-П.Тръмбеш.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Ред-за-оценка-на-проекти-МИГ-Павликени-П.Тръмбеш.pdf
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http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-документооборот.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-дейност.pdf


общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на СНЦ „МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш”, Инструкция за организация на деловодната дейност и 

архив на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”. Освен това текущо адаптиране на 

пакетите документи съобразно промени в приложимото законодателство; Публично 

обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.357 – Мярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.263 – 

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура” 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M2OP001-3.023 

Мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони“. 

 Обществено обсъждане на критериите за оценяване на кандидатите с подадени 

проектни предложения при равен брой точки по мерките 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ и Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на територията 

на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.158 – 

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“. 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.212 

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-2.074 

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално 

включване” 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-1.069 

„МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на 

заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски 

Тръмбеш“. 

 Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001- 2.063 

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ 

 Публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи 

за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”; 
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- изготвяне и публикуване на резултатите от проведенконкурс за избор на независими 

външни експерти-оценители с цел създаване на база данни с независими външни 

експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за 

извършване проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа 

и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения с цел последващо 

финансиране по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие 

на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“. 

- информиране на населението и популяризиране дейностите по СВОМР чрез отпечатване 

и разпространение на информационни и рекламни материали, множество публикации и 

съобщения в местни медии, реализиране на информационни събития, публикуване на 

актуална информация на сайта http:www.migpavlikenipolskitrambesh.bg; 

- активно предоставяне на консултации на бенефициенти, както на място в офиса на МИГ, 

така и посредством организирани информационни срещи на територията на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш; 

- създаване на база данни с присъствали на информационните срещи. 

3.5 Оценка на механизма за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на 
прилагането на метода LEADER   

Мерките за прилагане на принципа на партньорство. 

Принципът на партньорство и по-конкретно принципите на публично-частното 

партньорство4 се прилагат чрез следните конкретни мерки: 

- принцип на равнопоставеност и пропорционалност – в общото събрание и в УС на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш представителите на участващите сектори (местна 

власт, бизнес, неправителствени организации, граждани) гласовете на всички участници 

имат еднаква тежест и важност, а пропорционалността е гарантирана посредством 

спазването на квотния принцип, заложен в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за 

прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие" от ПРСР.  Процесите на обсъждане и вземане на решения 

по текущи въпроси протичат в дух на взаимно зачитане и уважение. 

- принцип на публичност и прозрачност – всички решения на органите на МИГ и 

всички действия на изпълнителния екип се огласяват публично и се обсъждат с местната 

общност. МИГ Павликени – Полски Тръмбеш използва всички възможни канали за 

комуникация, за да разгласява своята дейност и резултатите от нея – интернет сайт на 

организацията, както и на организациите партньори в рамките на ОС. Освен това, 

изпълнителният екип на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш участва във всички 

провеждани обучения и ги използва като трибуна за разгласяване и консултиране на 

своята дейност с местните заинтересовани лица и лидери. МИГ Павликени – Полски 

                                  
4 ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО - http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135798101  

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135798101


Тръмбеш е прозрачно функционираща организация, чиито представители и членове 

вярват в значението на индивидуалните действия за общия напредък и дейно допринасят 

за активизиране на процесите на местно развитие. 

- принцип на свободна и лоялна конкуренцията – със своите действия и стриктно 

спазване на правила и процедури, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш доказва, че по 

отношение на достъпа до средства в стратегията за водено от общностите местно 

развитие не може да има никакви съмнения. Към МИГ вече има интерес от страна на 

местната общност. Бъдещите участници с проекти са широк кръг местни заинтересовани 

лица от най-разнообразни сфери на действие – икономически, неикономически, 

обществени. Всички те имат равен достъп до консултиране и подпомагане в процеса на 

разработване на проектни предложения и свободно и лоялно се конкурират за средствата 

в СВОМР. За гарантиране на тази конкуренция МИГ Павликени – Полски Тръмбеш поставя 

изискване в комисия за оценка да не могат да участват лица в конфликт на интереси с 

някой от кандидатите с проекти, а МИГ разполага с механизъм и капацитет да заменя един 

или повече членове на комисията за оценка.  

- принцип на недопускане на дискриминация – равните възможности, равният достъп до 

и реално предоставяне на услуги и подкрепа са водещ принцип в МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш. Те автоматично изключват дискриминацията – без значение по какви причини – 

от методите на работа, вземане на решения и предоставяне на подпомагане. Всички 

местни общности и групи се радват на еднакво внимание и отдаденост от страна на 

изпълнителния екип на МИГ и на справедливи, прозрачни и мотивирани решения от страна 

на управляващите органи.  

Оценка на координацията на СВОМР  

Фунционирането на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и всички нейни органи и звена за 

периода на оценката може да се каже, че е безупречно. Това е една от малкото МИГ, при 

която предприеманите действия са ориентирани само и единствено към общия, взаимен 

напредък, посредством възможностите, които подходът ЛИДЕР/ВОМР предлага. Не може 

да не отбележим, че при подаването на проектни предложения от двете общини с цел 

избягване на конфликт на интереси е извършена промяна в длъжностите на членове от УС 

на сдружението: на Георги Чакъров, представляващ община Полски Тръмбеш с Петър 

Георгиев, представляващ „Интеграл ПТ“ ООД. Георги Чакъров излиза от длъжност 

заместник-председател и заема длъжността член на УС на сдружението, а Петър Георгиев 

заема длъжността заместник-председател. 

Дискусията и излагането на всички гледни точки е подходът, който въвлечените в идеята 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш прилагат в ежедневната си работа и взаимодействие. 

Вземането на решения от оправомощените се извършва единствено след координация с 

административното звено, а административното звено предлага на вниманието на УС 

всички текущи въпроси с цел прозрачност на действията и информираност сред всички 



заинтересовани лица. Изпълнителният директор е предложил на заседание на УС на 

30.08.2018 г. да бъдат прехвърлени повече права и правомощия от председателят на УС 

на изпълнителния директор, както и отпадане на Контролния съвет и намаляване на броя 

на членовете на управителния съвет от 7 на 5 броя. Предложенията на изпълнителния 

директор са отхвърлени. С това решение на УС обаче не е отнета напълно възможността 

за гъвкавото оперативно функциониране на административния екип, който е натоварен със 

задачата да реализира стратегията за водено от общностите местно развитие на практика, 

тъй като председателят на УС е упълномощил изпълнителния директор да взема 

самостоятелни решения по определени въпроси. 

Комуникацията между различните звена в МИГ се изразява в проведените 3 общи 

събрания през 2018 г. на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, свързани с промяна на 

състава на УС на Даню Ангелов, представител на «Екзотика» ЕООД и Иван Бакалов, 

представител на ПЛВК «Грозд»; приемане на план на годишния бюджет за действие на  

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за 2018 г.; приемане на годишен финансов отчет за 

2017 г. и годишен доклад за дейността за 2017 г., изготвен по реда на чл. 40, ал.2 от 

ЗЮЛНЦ; приемане на годишния бюджет за действие на  МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш за 2019 г.; промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за периода 2017  - 2023 г. в частта за намаляване на 

минималния праг за кандидастване за мерки МИГ 4.1 «Инвестиции в земеделски 

стопанства», МИГ 6.4 «Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности», МИГ 7.5 

«Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура», МИГ 06 «Осигуряване на достъп до качествено образование в малките 

населени места и в трудно достъпните райони», МИГ 02 «Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш», МИГ 03 «По-добро здраве и 

работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш», МИГ 04 «Социални иновации за активно социално 

включване», МИГ 05 «Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на 

уязвими групи на пазара на труда»; коригиране на техническа грешка, касаеща членовете 

на СНЦ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, а именно – членовете на МИГ са 

юридическите лица, а не физическите лица. През 2019 г. са проведени 2 общи събрание и 

са взети решения относно приемане на годишния бюджет за действие на  МИГ Павликени 

– Полски Тръмбеш за 2020 г., приемане на план-график за дейностите за 2020 г., приемане 

на заявление за отказ от членство на ЗК «Напредък I», с. Климентово, промяна в 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш за периода 2017  - 2023 г. в частта за критериите за оценка по мярка 4.1, 4.2, 6.4, 

7.2, 7.5, МИГ 01 и МИГ 06, приемане на молби за отказ от членство в МИГ, приемане на 

годишен финансов отчет за 2017 г. и годишен доклад за дейността за 2017 г. и 2018 г. 



В допълнение към това, за текущата работа на МИГ са били необходими 4 заседания на 

УС, като основната на тези заседания задача е: 

- приемане на ИГРП на МИГ за 2018 г.; 

- приемане на  списък на планираните, в процес на провеждане и проведени 

обществени поръчки, независимо от източника на финансиране; 

- приемане на годишен план за действие на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за 

2018 г.; 

- обсъждане и приемане на вътрешни документи: 

 Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на Сдружение 

”Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”, 

 Вътрешни правила за документооборота и съхранение на информацията на СНЦ 

„МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”,  

 Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и 

разходване на имуществото на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”,  

 Инструкция за организация на деловодната дейност и архив на СНЦ „МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш”, 

 Счетоводна политика на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”; 

- обсъждане и приемане на нов индикативен график на процедурите на СНЦ „МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш”; 

- промени в състава на УС и административния екип на СНЦ „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш”:  

 промяна на състава на УС на Даню Ангелов, представител на «Екзотика» ЕООД и 

Иван Бакалов, представител на ПЛВК «Грозд» 

 прекратяване на трудовите правоотношения поради лични причини на 

изпълнителния директор Борислав Апостолов и назначаване на нова кандидатура в 

лицето на Юлиян Вълчев; 

- обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидастване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по мярка 7.2 «Инвестиции в създаването, 

подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» от 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Павликени 

– Полски Тръмбеш; 

- промяна в бюджета за 2018 г.; 

- промяна в устава на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”; 

- приемане на план график на дейностите и бюджет за 2019 г.; 

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Ред-за-оценка-на-проекти-МИГ-Павликени-П.Тръмбеш.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Ред-за-оценка-на-проекти-МИГ-Павликени-П.Тръмбеш.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-документооборот.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-документооборот.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-дейност.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Правила-за-дейност.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Инструкция-за-деловодство-и-архив.pdf
http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/wp-content/uploads/2018/06/Инструкция-за-деловодство-и-архив.pdf


- промяна на индикативна годишна програма за 2018 г.; 

- актуализация на Стратегията за ВОМР поради промяна на приложимата нормативна 

уредба; 

- приемане на процедура за подбор на външни експерти и оценители и представители от 

общо събрание в КИПП; 

- съгласуване на предварителен график за обучения и информационни срещи за 2018 г. и 

2019 г.; 

- подготовка на документи за авансово плащане; 

- свикване на общи събрания на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”; 

- обсъждане и утвърждаване на проект на насоки за кандидастване за провеждане на 

процедура за подбор на проектни предложения по мярка 2 «Местни инициативи за заетост 

на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш» от Стратегията за водено от 

общностите местно развитие на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш; 

- промяна в длъжностите на членове от УС на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”. 

В СВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, както и в устава на сдружението 

подробно са разписани отговорностите и правата на всички страни и звена в 

организацията. Спазването на правилата за добро партньорство допринася за отличната 

координация и в крайна сметка резултати, които са постигнати до момента.  

През 2019 г. са проведени 21 заседания на УС, като основната на тези заседания задача е: 

- приемане на насоки по мерки МИГ 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, МИГ 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства, МИГ 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти, 7.5 Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, МИГ 06 Осигуряване на 

достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони, Социални иновации за активно социално включване; МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш 05 Насърчаване на социалното предприемачество за 

заетост на уязвими групи на пазара на труда; МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – 

По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; 

- решение за обществено обсъждане на критериите за оценяване на кандидатите с 

подадени проектни предложения при равен брой точки по мерките 4.1, 4.2 и 

7.5;одобрение на оценителни доклади по процедури МИГ Павликени и Полски 

Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията 

на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; МИГ 02 Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; 



МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Мярка Социални иновации за активно социално 

включване; МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 05 Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда; МИГ 02 Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; 

- удължаване на срока на оценителния процес по МИГ 02 Местни инициативи за 

заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; МИГ Павликени 

– Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в 

предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; МИГ 02 

Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски 

Тръмбеш; 

- определяне на структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за 

достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедури за подбор на 

проектни предложения МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Мярка Социални 

иновации за активно социално включване; МИГ Павликени – Полски Тръмбеш – По-

добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията 

на общините Павликени и Полски Тръмбеш; МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 05 

Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на 

пазара на труда; МИГ 02 Местни инициативи за заетост на територията на 

общините Павликени и Полски Тръмбеш; 

- включване на допълнителен помощник оценител в КППП по процедура МИГ 

Павликени и Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите 

лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш; 

- приемане на годишния бюджет за действие на  МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

за 2020 г., приемане на план-график за дейностите за 2020 г., приемане на 

заявление за отказ от членство на ЗК «Напредък I», с. Климентово; 

- промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие; 

- приемане на кандидатури от външни и вътрешни оценители; 

- кандидатстване за кредит в размер до 100 000 лв.. 

3.6 Оценка на добавената стойност, създадена посредством механизма за 

изпълнение и действията за популяризиране, т.е. при правилното прилагане 

на метода LEADER  

Повишаването на капацитета за прилагане на подхода от административното звено е 

добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение и действията за 

популяризиране. 

Както посочихме екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и членовете на УС/ОС са 

взели участие в множество специализирани обучения за повишаване на капацитета за 

прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР. Членовете на административното звено на МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш споделят, че включването им в този екип е изключително 



значимо за изграждането им както в личен, така и в професионален план, както и че 

знанията, уменията и компетенциите, с които са се сдобили, както и мрежите, в които са се 

включили са безценни.  

Благодарение на заложените обучения, екипът е натрупал компетенции в сферата на 

управлението на изпълнението на СВОМР и извършването на всички свързани с това 

дейности: подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР, 

проектен цикъл, мултифондово финансиране, работа със системата ИСУН 2020, 

специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в 

електронна среда. Освен тези обучения, екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш е 

неизменен участник и във всички обучения за местни лидери, макар че неговите членове 

не са длъжни да присъстват, а само да подпомогнат организацията и провеждането на 

обученията. Последното говори за зрелост и самоопределяне като «местен лидер», 

активен човек, от чийто бъдещи действия и умения зависи развитието на територията и 

благоденствието на далеч повече хора освен непосредственото домакинство. 

Благодарение на участията в обученията за местни лидери, екипът на МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш се превърна в отлично подготвено консултантско звено, което успешно 

мотивира потенциалните бенефициенти за подготвяне на кандидатури с проектни 

предложения към стратегията.  

Освен всички обучения, заложени за изпълнение в стратегията за водено от общностите 

местно развитие на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, реализирани пълноценно от екипа 

на МИГ и от органите за управление на организацията през оценявания период, екипът на 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш е взел участие още в допълнителни семинари, работни 

и дискусионни срещи, някои от които са: участие в Общото събрание на Асоциация 

„Българска национална Лидер мрежа“, където е проведена среща, на която е споделен 

опит и са обсъдени текущи въпроси по изпълнение на мярка 19  „Водено от общностите 

местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година; 

провеждане на работна среща с екипите на СНЦ „МИГ – Павликени – Полски Тръмбеш”, 

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево “ на 20 и 21 август 2018 г., в гр. Балчик с цел  обмен 

на опит по разработване на проекти, които допринасят за развитието на териториите, 

обхванати от местните инициативни групи, където са обсъдени възможностите за 

изготвяне и реализиране на съвместен проект по подмярка 19.3; обучение на част от 

административния екип на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и членове на Управителния 

съвет  с практическа насоченост в гр. Палермо, Италия с цел да се почерпи опит от 

организации, които прилагат успешно подхода Лидер, да се обменят добри практики за 

прилагане на стратегиите за местно развитие и оживяване на територията, да се видят 

приложени на практика добри проектни идеи и не на последно място да се осъществят 

контакти за бъдещо сътрудничество и изготвяне на съвместни проекти; участие в гр. Стара 

Загора в информационно събитие за Прилагане на подхода водено от общностите местно 



развитие, организирано от МЗХГ; участие в международна конференция „Сътрудничество 

– инструмент за промотиране на местното развитие“ в гр. Разлог, организирана от МЗХГ; 

участие в обучение на местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от 

общностите местно развитие“ (ВОМР), организирано от УО на ОП НОИР в град София на 

тема „Подбор на проектни предложения от МИГ по подхода ВОМР“; участие в офиса на 

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в тристранна работна среща между 

представители на УО на ОПРЧР , представители на одобрените за финансиране проектни 

предложения по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” и екипа на МИГ; участие в град 

Плевен в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР; участие в 

работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за 

решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС; в град Велинград участие в 

информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР, където са обсъдени 

текущи въпроси по изпълнение на Стратегиите за ВОМР.  

Всички тези обучения, дискусионни и работни срещи неминуемо са довели до 

разширяване на светогледа на екипа на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по отношение 

на основополагащите принципи на работа по подхода ЛИДЕР/ВОМР и методите за 

постигане на оптимални резултати.  

Следва да посочим, че работата до момента и следваните методи за изпълнение на 

стратегията и заложените в нея дейности, както и активното участие в допълнителни 

срещи, обучения, обмени и дебати значително са повишили капацитета на ангажираните в 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш изпълнителен директор, 2 експерти по прилагане на 

стратегия за ВОМР, счетоводител и технически асистент. За бъдещия успех на 

изпълнението на последващи стратегии за местно развитие, следващи принципите на 

подход ЛИДЕР/ВОМР, от съществено значение ще бъде устойчивото участие на екипа, 

ангажиран в настоящия програмен период. Не не последно място, голямо значение за този 

успех на екипа ще изиграе роля и членството в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 

мрежа”, която e неправителствена организация, в която участват местните инициативни 

групи (МИГ), създадени по подхода ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони, 

реализиращи своите стратегии за местно развитие.  

Оценка на общите условия за изпълнението на СВОМР 

Общите условия за изпълнението на СВОМР в рамките на територията на МИГ Павликени 

– Полски Тръмбеш можем да определим като изключително благоприятни – екипът, 

ангажиран с ежедневните задачи на МИГ е изграден от млади експерти с опит в сферата 

на регионалното развитие и местното самоуправление, които работят в тясно 

взаимодействие, както помежду си, така и с органите, вземащи решения – ОС и УС. 

Целият административен екип е нает на пълно работно време, с изключение на технически 



асистент и не пести усилия в предоставянето на консултации по места, в офисите в гр. 

Павликени и Полски Тръмбеш, в организиране на информационни кампании, обучения и 

семинари за потенциални бенефициенти и местни лидери, провеждане на обмени и 

обучителни посещения в рамките на България и ЕС. В лицето на екипа, състоящ се от 

изпълнителен директор, 2 експерти по прилагане на стратегия за ВОМР, технически 

асистент и счетоводител, местни заинтересовани лица от региона имат стабилен помощ 

във всички идеи, планове и инициативи за местно развитие.  

И обратно, екипът и структурите и органите към МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, се 

радват на широка обществена подкрепа до момента, без която никоя от поставените пред 

изпълнението на подход ЛИДЕР/ВОМР задачи не би била възможна. Факт е естествено, 

наличие на все още слаб интерес от страна на частните потенциални кандидати и 

подкрепа, поради забавяне на стартирането на приемите на МИГ в България. Това 

донякъде затруднява работата на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.  

От страна на местната власт следва да отбележим завидна подкрепа и разбиране, 

включително и чрез отпускане на финансиране от двете общини, което да предоставя 

решения в периодите на дълго чакане на одобрение на разходи и извършване на 

плащания. И двете общини са отпускали безлихвени заеми за текущи разходи и 

популяризиране на СВОМР. 

Що се отнася до бизнеса и неправителствените организации, които са както главни 

помощници, така и основни потенциални бенефициенти на МИГ Павликени – Полски 

Тръмбеш, можем да кажем, че територията се радва на добро представителство и от 

двата сектора. Наличните сравнително стабилни във финансово отношение местни бизнес 

структури и широка читалищна мрежа, която също се радва на финансово гарантиране и 

подкрепа от страна на местната власт, е положителен фактор, който обуславя до известна 

степен големия брой получени проектни предложения към момента.  

 

4 ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ 
 

Заключенията и изводите в настоящата секция ще бъдат групирани по отношение на 

релевантност, ефективност, ефикасност, полезност и устойчивост.  

4.1 Релевантност 

Стратегическите цели на СВОМР отговарят на потребности, които са били реални и 

открито заявени в рамките на периода на подготвителната фаза и които не демонстрират 

промени нито по отношение на своето значение за територията, нито до наличните 

ресурси за тяхното постигане. Те са все още в пълно съответствие с местните, национални 

и Европейски политики. В рамките на 2019 г. тяхната промяна не би довела до нищо 

конструктивно за територията, още повече, че местните потенциални бенефициенти 



очевидно демонстрират готовност да работят заедно с МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 

за постигането на всяка една от тях.  

4.2 Ефективност 

Целите, предвиждаме че ще бъдат успешно постигнати. Интервенциите и използваните от 

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш инструменти са довели до очакваните ефекти – 

местната общност е информирана, подготвена и активирана да се включи в процесите на 

местно развитие. Проектните предложения се очаква да са факт през 2020 г., както и 

съответните одобрения от страна на самата МИГ и ДФЗ/УО. Със съжаление трябва да 

споделим, че ефектите биха станали моментално осезаеми, а не все още хипотетични, 

каквито реално са, в случай, че МИГ имат право да финансират проектите директно – така 

както това се случва в други европейски държави. Разбира се, не може да не отчетем 

факта, че това са правилата на новата ПРСР, в която прилагането на подход 

ЛИДЕР/ВОМР вече не е пожелателно, а задължително, а и успешното поемане на подобни 

отговорности е може би спорно в случаи на новостартиращи МИГ, които не притежават, 

поне в самото начало на своята работа, капацитета да се справят. 

Изпълнението на заложените в СВОМР дейности се извършва при спазване на графика и 

полагане на всички необходими усилия от страна на екипа, както в посока оживяване на 

територията с цел реализиране на проекти по стратегията и динамично участие на 

местното население във всички процеси на местно развитие, така и промоциране на 

предимствата и активите на територията и осъзнаване на необходимостта от 

предприемане на мерки за неутрализиране на недостатъците.  

В рамките на оценявания период, екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш разгърща 

своя потенциал в допълнителни ангажименти и задачи, които в процеса на работа е 

установено, че биха допринесли за успешната реализация на стратегията.  

Екипът на МИГ е в постоянен контакт с потенциалните бенефициенти, вследствие на което 

се очаква много голяма част от бъдещите входирани проекти към Стратегията за водено от 

общностите местно развитие да са от бенефициенти, които нямат опит с кандидатстване с 

проекти към ПРСР. 

Територията на МИГ е обхваната в много голяма степен. Чрез информационните срещи, 

различните канали за пренос на информация, медиите, информираните чрез обучения 

местни лидери се достигна до всички заинтересовани лица от територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш.  

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш успя да постигне широка разгласа за своята дейност на 

територията на населените места на общините Павликени и Полски Тръмбеш посредством 

обучения за местни лидери, реклами в местни и регионални печатни медии и други. 

Допълнително улеснение за потенциалните кандидати би било техните проекти да се 

считат за входирани дори, дори и ако част от задължително изискуемите документи 



липсват, при положение разбира се, че кандидатите се ангажират с предоставяне на 

изискуемите документи в срока, който им е посочен от оценителната комисия.  

4.3 Ефикасност 

Разработеният бюджет за изпълнение на подмярка 19.4 за 2018 г. и 2019 г. е изключително 

икономичен по отношение на всички компоненти, където това би могло да се постигне и 

при които тази икономия не би навредила на резултатите. Извършваните обучения, 

семинари и информационни дейности винаги се радват на широк обществен интерес и 

посещаемост, което прави съотношението разход – ефекти изключително прилично като 

резултат. Изпълнените анализи и проучвания обхващат теми и сфери на развитие, които 

са от голямо значение, както в настоящия програмен период, така и за следващия такъв, 

за който ще трябва да се разработи нова стратегия за местно развитие. В случай на добро 

разпространение и представяне на резултатите от тези анализи и проучвания, местните 

заинтересовани страни и потенциални бенефициенти ще получат множество добри идеи и 

ще разширят познанията си в сфери, които ги интересуват.   

Що се отнася до „ефикасност” по отношение на мярка 19.2 – не можем да посочим никакви 

изводи, поради факта, че все още няма нито един входиран, финансиран и съответно в 

процес на изпълнение проект. Не е коректно да се прави предполагаема оценка на 

несъществуващи резултати.  

Заложените в част от индикаторите по изпълнението на стратегията стойности подлежат 

на осъвременяване през 2020 – 2021 г. Условията, при които местна инициативна група 

функционира не са статични и ако в даден предходен момент определени очаквания за 

бъдещето е можело да бъдат обосновани количествено с определена стойност, то към 

момента на настоящата оценка тези стойности следва да бъдат променени и адаптирани 

към изменилата се реалност. 

4.4 Полезност 

Ефектите по отношение на работата на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш от гледна точка 

на преките и непреките бенефициенти са задоволителни. Нивото на информираност е 

високо, екипът и органите на МИГ работят прозрачно и консултират своите действия с 

местната общност, а по-голямата част от включените в СВОМР мерки и предвидени 

средства са привлекателни за местните потенциални и реални кандидати. Компетенциите 

на човешкия капитал в територията са подобрени, повишени и разнообразени 

благодарение на обученията и семинарите, организирани от МИГ и външни изпълнители. 

Що се отнася до ефектите от направените постъпки за оформяне, входиране и получаване 

на резултат от оценка на проектни предложения не може да се каже, че преките и 

непреките бенефициенти са удовлетворени. Преките бенефициенти са отложили 

предвидена инвестиция и дейности с цел да ги включат като проект в рамките на СВОМР 

на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. Очаква се да предпочетат поканата на МИГ 



Павликени – Полски Тръмбеш пред централизираните покани на МЗХГ и в момента все 

още се намират в очакване на прием на проекти. Голяма част от потенциалните 

бенефициенти, чиито проекти са в процес на разработване на проектните предложения за 

входиране в МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, сега са обезкуражени по отношение на 

темповете, с които техните планове може да се реализират през МИГ, а и все още не 

разполагат с никакви реални доказателства, че това изобщо е възможно. Непреките 

бенефициенти са удовлетворени от повишената си информираност относно 

възможностите за местно развитие – икономическо, социално, културно и прочие – 

подобрени познания, подобрен достъп до информационни материали, анализи, 

проучвания и консултации на местна почва. Те обаче също трудно биха променили статуса 

си от непреки бенефициенти в реални кандидати при сегашните условия. Усещане на 

икономически или други ползи от работата на МИГ непреките бенефициенти усещат най-

вече благодарение на извънредната активност на изпълнителния екип, предоставяните 

консултации и подкрепа, които подпомагат местни производители и бизнеса като цяло. 

Икономически ефекти от финансирани проекти не са налични.  

4.5 Устойчивост 

Получените нови умения, знания, компетенции, светоглед и промененото разбиране 

относно ролята на индивида в общата схема на плана за местно развитие са един 

устойчив и изключително полезен резултат от работата на МИГ до момента. 

Въздействието на стратегията ще скочи от неопределена в количествено отношение 

стойност до сериозна такава в момента, в който третата страна по договора финализира 

своята позиция по отношение одобрението и финансирането на проектите към СВОМР. 

Институционални промени са налице – нова и стабилна структура е самата МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш. Към настоящия момент може да кажем, че приключването 

на финансирането по програмен период 2014-2020 г. все още е много далеч – екипът на 

МИГ предстои да приема и одобрява проекти до края на 2020г. и да следи тяхното 

изпълнение до средата на 2023г. като междувременно кандидатства по други програми, 

изпълнява одобрени проекти за сътрудничество по мярка 19.3 с български и/или 

чуждестранни МИГ.  

Функционирането на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се счита за успешно до този 

момент и оценителите не виждат причини, поради които тази тенденция да не се задържи 

както в настоящия, така и в следващия програмен период, при съхраняване и доразвиване 

на качествата и вдъхновението, които са част от характеристиките на ангажираните с МИГ 

експерти.  

 

 

 



5 ПРИЛОЖЕНИЕ 

Въпросник  

 

Каква е връзката ви с МИГ Павликени – Полски Тръмбеш?  

 Бенефициент 

 Член на УС/ОС  

 Друго ...... (моля посочете) 

 

В кой сектор работите? 

 Селско и/или горско стопанство  

 Хранително-вкусова промишленост 

 Услуги 

 Туризъм, настаняване, ресторантьорство 

 Местна власт  

 Читалище  

 Неправителствена организация 

 Училище 

 Друго ...... (моля посочете) 

 

Как разбрахте за дейностите, извършвани от МИГ? 

 По време на техническата помощ  

 От екипа на МИГ 

 От колеги в сектора, в който работя  

 От интернет 

 Друго  

 

Какво е нивото ви на удовлетворение от: 

- Участие в обучение/я – високо / средно / ниско 

- Участия в информационни дейности - високо / средно / ниско 

- Получени консултации във връзка с подготовка на проектно предложение - високо / 

средно / ниско / неприложимо 

- Цялостната комуникация с екипа на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш - високо / 

средно / ниско / неприложимо 

- Прозрачността в работата на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и ръководните 

органи - високо / средно /ниско 

 

Сега в началото на популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно 

развитие /СВОМР/ на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш според вас до каква степен 



планираните мерки, както и съпътстващите дейности по СВОМР на МИГ, са релевантни?  - 

висока / средна / ниска / 

 

До каква степен планираните мерки в СВОМР, както и съпътстващите дейности по СВОМР 

на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш са съобразени с нуждите на целевите групи? - 

висока / средна / ниска / 

 

Какви са според вас потенциалните ползи за целевите групи, които могат да се възползват 

от финансиране по СВОМР?  

 Подобрени пазарни позиции и конкурентоспособност 

 Изграден капацитет за разработване и изпълнение на проекти 

 Получени кови компетенции, знания и умения 

 Нови партньорства и сътрудничества 

 Друго .... (моля посочете) 

 

Ще участвате ли отново в дейности, свързани с местното развитие в рамките на ПРСР 

2014-2020г.  

 Да 

 Не 

 

Ако не желаете да останете анонимен/анонимна, моля оставете ни данни за контакт. 

Име ...................................... 

Имейл ................................. 

Телефон .............................. 

Благодарим ви за отделеното време и внимание! 


