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1.КОНТЕКСТ НА ДОКЛАДА

 

Настоящият Доклад  за  мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР 

на СНЦ „Местна инициативна група – Тунджа‖ е изготвен в 

съответствие с изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, 

параграф 3, буква „ж― от Регламент (ЕС) 1303/2013. и във връзка със 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите 

местно развитие (СВОМР) на „Местна инициативна група - Тунджа‖, № 

РД 50-39/23.04.2018 г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие― на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие― от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Докладът представя актуална информация и анализ от извършения 

мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 (по чл.9, ал.2, т.17 от Наредба № 1 от 22.01.2016г.. ). 

Документът  обхваща периода от подписване на Споразумение за 

изпълнение на СВОМР 23.04.2018 год.  до 20.12. 2019 год.                          

Той очертава изпълнението на основните дейности, свързани с 

процеса на прилагане на СВОМР и проследява цялостния напредък по 

изпълнение на Стратегията и постигнатите резултати. 

Мониторингът на СВОМР е важна част от управленския 

инструментариум при прилагането на СВОМР и следа да бъде 

интегрирана част от цялостната система за оценка на изпълнението, 

създадена за целите на проследяване на напредъка по балансирано 

развитие на територията на МИГ-Тунджа.   

 

Мониторингът на СВОМР е предназначен да осигури ефективно и 

ефикасно изпълнение на различните секторни и тематични политики 

за социално-икономическо развитие, които попадат в предметния 

обхват на СВОМР. Процесът на мониторинг изисква набирането на 

количествени и качествени данни за процеса по изпълнение на 
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съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат 

и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява и 

анализира с първоначалните очаквания. Целта е да се определят 

евентуалните необходими корективни действия при отчитане на 

несъответствие.  

Докладът е  предназначен за Сдружение с нестопанска цел                          

„МИГ-Тунджа‖.  

 

2.МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПОДХОД 

 
 

Методологичекият подход е разработен в съответствие с  

утвърдените методически указания за  мониторинг оценка, включени 

в Насоките за оценката на LEADER/ВОМР относно това как МИГ  да 

извърши дейностите за оценка на местно равнище. Отчетени са и 

спецификите на подхода LEADER/ВОМР в контекста на оценката на 

качеството на живот и осигуряването на добавена стойност на 

територията на МИГ-Тунджа.  

За периода 2014—2020 г. са въведени нови правни изисквания във 

връзка с дейностите за мониторинг и оценка на равнището на Местни 

инициативни групи. Съгласно правната рамка описанието на 

механизма за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР е 

задължителна задача на всички МИГ. 

Механизмът за мониторинг на МИГ-Тунджа   гарантира, че са налице 

всички данни и цялата информация, необходими за извършването на 

определените дейности за оценка. Това включва предоставянето на 

достъп до базата данни за операциите по ПРСР и Оперативните 

програми, събирането на допълнителна количествена и качествена 

информация за специфичните за МИГ индикатори. 

В рамките на мониторинга и оценката  е извършена проверка на 

съгласуваността на интервенционната логика на Стратегията за ВОМР 

и свързване на интервенционната логика с оценъчните елементи на 

Стратегията за ВОМР. 
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При изпълнението  на реализираните дейности за извършване на 

външен мониторинг и оценка е използвана комбинация от различни 

методи за осигуряване на необходимата информация и качественото ѝ 

анализиране. Използваните методи включват кабинетно проучване,  

провеждане на интервюта с членове на ОС, УС, екипа на МИГ, 

бенчмаркинг, експертен анализ, срещи с представители на 

заинтересованите страни (анализирани в СВОМР). Стремежът е да 

бъдат обхванати всички заинтересовани страни и да бъде проследено 

тяхното участие в процеса на прилагане на СВОМР. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 
МИГ-ТУНДЖА 

 
 

Общата рамка за мониторинг и оценка установява ограничен набор от 

общи показатели за всяко равнище на йерархията на целите, 

следвайки причинно-следствената връзка на логиката на намеса и 

йерархията на общите показатели, като започва от вложените ресурси 

– финансови и/или административни, които ще генерират 

количествените резултати от дейностите при изпълнението на 

Стратегията за ВОМР, преследвайки свързаните с мерките 

специфични цели.  Показателите се използват като инструменти за 

оценка доколко очакваните цели са били постигнати чрез мерките или 

цялата Стратегия. Оценката на въздействието, степента, до която е 

постигната стратегическата цел се съставя от количественото 

изражение на резултатите от индивидуалните мерки чрез йерархията 

на целите. Последващите резултати са незабавните последствия от 

намеси, които следва да допринасят за постигането на специфичните 

цели и приоритети.  Въздействията следва да допринасят за 

постигането на стратегическата цел, като отговарят на предварително 

идентифицираните нужди. Логиката на намеса за всяка мярка и 

съответстващите общи показатели са представени в раздел 9 на 

Стратегията за ВОМР за Индикатори за мониторинг и оценка. 
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Мониторингът представлява постоянен процес на натрупване на 

релевантни данни свързани с изпълнението на СВОМР на МИГ-

Тунджа. Мониторингът има за цел да следи динамичното развитие на 

индикаторите и натрупаната информация да служи за периодична 

оценка. Мониторинговите данни се събират от източниците на 

информация за мониторинг. Мониторингът е важна част от работата 

за постигане на целите, защото чрез него се следят действията в 

развитие, оценяват се успешните практики и се анализират 

неуспешните. Мониторингът генерира количествени данни. Той дава 

обратна информация за правилното изпълнение на мерките и 

дейностите, улеснявайки корекциите на отклоненията от 

оперативните цели. Мониторингът допринася за отчетността на 

публичните разходи и носи ценна информация за оценката на СВОМР. 

За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР  на 

МИГ – Тунджа, чрез своите органи за управление  осъществява процес 

на наблюдение и оценка, чиято основна задача е контрол на 

качеството на изпълнението на СВОМР  като се осигурява 

информация за финансовите параметри и резултатите от прилагането 

на СВОМР с оглед отчитането на нейното изпълнение от една страна и 

взимането на решения по отношение дейността на МИГ и 

потенциалната необходимост от актуализация, от друга. Наблюдението 

генерира количествени и качествени данни, необходими за 

извършване на оценките и дава обратна информация за прилагането 

на мерките и на СВОМР, улеснявайки идентифицирането на 

необходимите корекции. Наблюдението е свързано със систематичното 

и постоянно събиране, анализ и използване на информация за целите 

на управлението на СВОМР  и вземането на решения относно 

конкретни процеси или интервенции. 

При прилагане на СВОМР е предвидено да се осъществява мониторинг 

на следните  няколко нива: 



 

Доклад  от Мониторинг и оценка  на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 

 

7 

 

Фиг.1 Нива на мониторинг на СВОМР на МИГ-Тунджа 

 

Оценката следва да даде отговор на следните въпроси: 

1 До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки  

2 Доколко балансирано върви прилагането на мерките 

3 До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните 

приоритетни групи  бенефициенти 

4 До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти 

допринася за постигането на целите на СВОМР 

5 Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените 

проекти 

6 Какви проблеми са налице в процеса на администриране на 

стратегията 

7 Какви мерки следва да бъдат предприети 

 
Чрез мониторинга се цели да се предостави на КВО на МИГ,  на УС, на 

екипа, както и на всички заинтересовани страни -  ранна 

информация за напредъка - или липсата на напредък - по постигане 

на заложените цели, резултати и индикатори. Основната цел е да се 

идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на 

поставените задачи, като по този начин се подобри прилагането на 

СВОМР и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на 

реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се 



 

Доклад  от Мониторинг и оценка  на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 

 

8 

направят своевременни промени в Стратегията за ВОМР и подхода за 

нейното прилагане. 

На този етап на изпълнение на СВОМР, поради това, че не са 

осъществени приеми по всички мерки на СВОМР и все още няма 

сключени договори и изпълнени проекти  не могат да бъдат дадени 

отговори на част от въпросите, включени в оценъчната рамка.  

 

4.МОНИТОРИНГ НА ЦЯЛОСТНО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА 

ВОМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО БРОЙ НА СЪЗДАДЕНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

 

За периода на настоящия доклад е реализиран прием по седем  

процедури по четири от общо пет програми, включени в Стратегията 

за ВОМР на МИГ-Тунджа: 

1) Процедура № BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 

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

туристическа инфраструктура‖, финансирана от Програма за 

развитие на селските райони  2014-2020  (ПРСР 2014-2020) с общ 

бюджет    300 000 лева.  Обявена на 14 декември 2018 г. с един краен 

срок за кандидатстване – 14.01.2019 г. В рамките на определения  

краен срок за кандидатстване е подадено едно проектно предложение 

с размер на заявената БФП - 288 043,36 лв. В резултат на направената 

оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 

05.03.2019г. на  изготвения от комисията за подбор на проектни 

предложения  оценителен доклад  одобрения един проект с  обща 

стойност на одобрените разходи и БФП  288 043,36 лв. беше 

предложен за финансиране от Стратегията за ВОМР  по  ПРСР 2014-

2020. Оценителният доклад е изпратен за  одобрение от ДФЗ. Със 

Заповед № 03-РД /4908 от 04.12.2019 г на изпълнителния директор на 

ДФЗ   е одобрена като законосъобразна процедура № BG06RDNP001-

19.162 МИГ-ТУНДЖА - МЯРКА 7.5. „Инвестиции за публично ползване 

в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура‖.                      

Със заповед № РД 49-08 от 04.12.2019  на Изпълнителния директор на 
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ДФЗ е одобрена като законосъобразна  проведената процедура.                      

Със същата заповед е одобрен  подаденото от община Тунджа 

проектно предложение , като размерът на одобрената субсидия (БФП) 

е 281 013,69 лева. 

2) Процедура № BG06RDNP001-19.249 МИГ –Тунджа –мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура―, финансирана от 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-

2020) с общ бюджет 1 000 000 лева.  Обявена на 22 март 2019 г. с два 

крайни срока за кандидатстване – първи краен срок:22.04.2019 г.; 

Втори краен срок: 31.08.2019 г. По първи  краен срок за подаване на 

проектни предложения са представени шест проекта, с размер на 

заявената БФП – 1 017 240,81 лв. В резултат на направената оценка 

са одобрени 5 проектни предложения. След одобрение от 

Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 14.06.2019г. на изготвения от 

комисията за подбор на проектни предложения  оценителен доклад 

петте одобрени проекта от КППП  с  обща стойност на одобрените 

разходи и БФП – 862 322,15 лв. са предложени за   финансиране от 

Стратегията за ВОМР  по  ПРСР 2014-2020. Оценителният доклад е 

изпратен за  одобрение от ДФЗ. 

3)Процедура № BG005M9OP001-1.072 ―МИГ –Тунджа – Достъп до 

заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и 

лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за 

заетост―, финансирана от Оперативна програмата „Развитие на 

човешките ресурси 2014- 2020‖  с общ бюджет  460 000 лева. Обявена 

на 01 юни 2019 г. с един краен срок за кандидатстване – 01.07.2019  

г. В рамките на определения  краен срок за кандидатстване са 

подадени две проектни предложения с размер на заявената БФП -           

458 768,64 лв.  В резултат на направената оценка и след одобрение от 

Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 13.09.2019г.  на изготвения от 

комисията за подбор на проектни предложения  оценителен доклад    
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одобрените два проекта с  обща стойност на БФП  383 193,14 лв. бяха 

предложени за финансиране от Стратегията за ВОМР  по ОП РЧР 

2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за  одобрение от 

Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси‖ 2014-

2020.. 

С решение  № РД05-263/14.10.2019 г. на ръководителя на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси‖ е одобрен доклада на оценителната комисия за 

извършена оценка и класиране на проектните предложения  по 

процедура  BG005M9OP001-1.072 ―МИГ –Тунджа – Достъп до заетост 

за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, 

отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост―.  

С писмо с изх. № 08-1237/20.11.2019 г. на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‖  е уведомен 

кандидатът община „Тунджа‖ за сключване на административен 

договор BG005M9OP001-1.072-0001-С01 по процедура 

BG005M9OP001-1.072 ―МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за търсещите 

работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от 

пазара на труда чрез местни инициативи за заетост―. 

С писмо с изх. № 9104-468/22.11.2019 г. на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси‖  е уведомен 

кандидатът Сдружение „Читалища с бъдеще 2012 ‖ за сключване на 

административен договор BG005M9OP001-1.072 -0002- С01 по 

процедура BG005M9OP001-1.072 ―МИГ –Тунджа – Достъп до заетост за 

търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, 

отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост―. 

4) Процедура № BG005M9OP001-1.077 МИГ  Тунджа – ― Активно 

приобщаване  с оглед насърчаване  на равните възможности, 

подобряване достъпа до социални и здравни услуги и по-добра 

пригодност за заетост―, финансирана от Оперативна програмата 
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„Развитие на човешките ресурси 2014.2020‖  с общ бюджет  1 000 000 

лева. Обявена на 02 юли 2019 г. с един краен срок за кандидатстване 

– 02.08.2019 г. В рамките на определения  краен срок за 

кандидатстване са подадени пет проектни предложения с размер на 

заявената БФП - 999 854,49 лв. В резултат на направената оценка и 

след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 

07.11.2019г. на изготвения от комисията за подбор на проектни 

предложения  оценителен доклад за    одобрените пет проекта с  обща 

стойност на БФП  999 854,49 лв. бяха предложени за финансиране от 

Стратегията за ВОМР  по ОП РЧР 2014-2020. Оценителният доклад е 

изпратен за  одобрение от Управляващия орган на ОП Развитие на 

човешките ресурси. С решение № РД 05-311/19.12.2019г. на 

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси‖  е върнат  оценителния доклад  по процедура № 

BG005M9OP001-1.077 МИГ  Тунджа – ― Активно приобщаване  с оглед 

насърчаване  на равните възможности, подобряване достъпа до 

социални и здравни услуги и по-добра пригодност за заетост― на МИГ 

Тунджа за корекции. След извършване на корекциите и повторна 

оценка на етап ТФО  на проектни предложения BG005M9OP001-1.077-

0004 и BG005M9OP001-1.077-0005 и след одобрение от Управителния 

съвет на МИГ Тунджа  на 31.12.2019 г. на изготвения от комисията за 

подбор на проектни предложения  оценителен доклад    одобрените пет 

проекта с  обща стойност на БФП  982 466,49 лв. бяха предложени за 

финансиране от Стратегията за ВОМР  по ОП РЧР 2014-2020. 

Оценителният доклад е изпратен за  одобрение от Управляващия 

орган на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. 

5) Процедура № BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура― – втори прием, 

финансирана от Програмата за развитие на селските райони  с 

остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ – 137 677,85  

лева. Обявена на 01 август 2019 г. с втори краен срок за 



 

Доклад  от Мониторинг и оценка  на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 

 

12 

кандидатстване 31.08.2019 г. По втори  краен срок за подаване на 

проектни предложения са подадени две проектни предложения с 

размер на заявената БФП   247 140,18 лв.  В резултат на направената 

оценка и след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 

05.03.2019г. на  изготвения от комисията за подбор на проектни 

предложения  оценителен доклад  одобреният един проект с  обща 

стойност на одобрените разходи и БФП  135 720,88 лв. беше 

предложен за финансиране от Стратегията за ВОМР  по  ПРСР 2014-

2020. Второто проектно предложение е  класирано в Списък с 

резервни проектни предложения, които успешно преминават оценка, 

но за които не достига финансиране.  Оценителният доклад е 

изпратен за  одобрение от ДФЗ. 

6) Процедура № BG16RFOP002-2.051„МИГ Тунджа – 

Подобряване на производствения капацитет в малките и средни 

предприятия (МСП)‖, финансирана от Оперативна програмата 

„Иновации и конкурентоспособност 2014.2020‖  с общ бюджет  1 150 

000 лева. Обявена на  01 октомври 2019 г. и втори краен срок за 

кандидатстване – 31.01.2020 г. в случай, че са налични остатъчни 

средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения.                       

В рамките на първия   краен срок за кандидатстване 31 октомври 

2019 г.  са подадени четири проектни предложения с размер на 

заявената БФП – 981 144,44 лв.  В резултат на направената оценка и 

след одобрение от Управителния съвет на МИГ Тунджа  на 17.12.2019 

г. на  изготвения от комисията за подбор на проектни предложения  

оценителен доклад,   одобрените четири проекта с  обща стойност БФП  

979 794,44 лв. бяха предложени за финансиране от Стратегията за 

ВОМР  по ОПИК  2014-2020. Оценителният доклад е изпратен за  

одобрение от УО но ОПИК 2014-2020-  Главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност‖ при Министерство на 

икономиката. 
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7) Процедура № BG005M2OP001-3.014 МИГ  Тунджа – мярка 3.9 

―Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките 

населени места ―, финансирана от Оперативна програмата „Наука и 

образование за интелигентен растеж  2014.2020‖  с общ бюджет   970 

000 лева. Обявена на 12 септември 2019 г. с първи краен срок за 

кандидатстване 12 ноември 2019 г. и втори краен срок за 

кандидатстване – 30 април .2020 г. в случай, че са налични остатъчни 

средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения. 

В рамките на определения първи  краен срок за кандидатстване 12 

ноември 2019 г. са подадени пет проектни предложения с размер на 

заявената БФП – 969 119,74 лева. Петте проектни предложения 

успешно преминават етапа на АСД  в рамките на периода на 

настоящия доклад  и продължават на следващия етап – техническа и 

финансова оценка, който следва да приключи до 21 януари 2020 г. 

 
ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

Индикатор Мерна 

единица 

Планирана 

стойност 

Отчетена 

стойност 

Изпълнени

е 

Източници 

на 

информация 

Общо инвестиции (публични + 

частни) по мерките от СВОМР 

EUR 4 953 650 0,00 0,00 База данни 

МИГ;                            

ИСУН 2020 

Общо публични разходи по  

мерките от СВОМР 

EUR 3 867 770 0,00 0,00 База данни 

МИГ;                            

ИСУН 2020 

Процент населението на 

територията на действие на 

МИГ, което се възползва от 

подобрените 

услуги/инфраструктура 

процент 30 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой работни места, разкрити 

в подпомогнатите проекти 

общо по ПРСР 2014-2020 

Брой 14 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой на МСП, получаващи 

безвъзмездни средства  

Брой 5 0,00 0,00 База данни 

МИГ 
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Брой бенефициенти 

(стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански дейности 

Брой 3 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой стопанства, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

земеделски стопанства 

Брой 10 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой  подпомогнати  

дейности за  маркетинг, 

популяризиране и 

сертифициране на местното 

наследство,   изделия и храни 

Брой 10 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой създадени регионални 

марки 

Брой 1 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой сертифицирани обекти,  

лица 

Брой 12 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и 

здравни услуги 

Брой 25 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Участници с увреждания над 

18 години, получаващи услуги 

Брой 15 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Участници с увреждания над 

18 г., които са започнали да 

търсят работа или имат 

работа, включително като 

Брой 5 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой деца, ученици и 

младежи от маргинализирани 

общности (вкл.роми), 

участващи в мерки за 

образователна интеграция и 

реинтеграция 

Брой 85 0,00 0,00 База данни 

МИГ 

Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми), 

интегрирани в 

образователната система 

Брой 25 0,00 0,00 База данни 

МИГ 
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5.МОНИТОРИНГ ПО МЕРКИ НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

 ПРСР 2014-2020 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.1  ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единица 

Планиран

а 

стойност 

Изпълн

ение 

Източни

к на 

данни  

Изходен 

Брой стопанства, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в земеделски 

стопанства 

Брой 10 0,00 База 

данни 

МИГ 

Общо инвестиции в евро 

(публични и частни)  

Евро 580 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Общо публични разходи в 

евро  

Евро 300 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Резултат 

Брой създадени работни 

места  

Брой 7 0,00 База 

данни 

МИГ 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 4.2 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единица 

Планиран

а 

стойност 

Изпълн

ение 

Източни

к на 

данни  

Изходен 

Брой предприятия, 

получаващи подкрепа за 

инвестиции в преработка и 

търговия на селскостопански 

продукти 

Брой 1 0,00 База 

данни 

МИГ 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 200 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 100 000 0,00 База 

данни 
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МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Резултат 

Брой създадени работни 

места 

Брой 1 0,00 База 

данни 

МИГ 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 6.4 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единица 

Планиран

а 

стойност 

Изпълн

ение 

Източни

к на 

данни  

Изходен 

Брой бенефициенти 

(стопанства), получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

неселскостопански дейности 

Брой 4 0,00 База 

данни 

МИГ 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 330 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 250 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Резултат 
Брой създадени работни 

места 

Брой 3 0,00  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.2 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 

Мерна 

единиц

а 

Планирана 

стойност 

Изпълн

ение 

Източни

к на 

данни  

Изходен 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в 

малка по мащаби 

инфраструктура 

Брой 4 0,00 База 

данни 
МИГ, 

ИСУН 

2020 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 500 000 0,00 База 

данни 

МИГ 

ИСУН 

2020 

Общо публични разходи в 

евро 

Евро 500 000 0,00 База 

данни 

МИГ 
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ИСУН 

2020 

Резултат 

Дял на населението което  се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

%  30 0,00 База 

данни 

МИГ 

Брой създадени работни 

места 

Брой 1 0,00 База 

данни 

МИГ 

 

 ОПИК 2014-2020 и ОПРЧР 2014-2020 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2.1 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ  МАЛКИТЕ И 

СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“ 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж―, Инвестиционен приоритет 2.2: 

„Капацитет за растеж на МСП―, Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на 

местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез 

диверсификация и алтернативни дейности― от Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност― за периода 2014-2020 година 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 7.5 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Планирана 

стойност 

Изпълне

ние 

Източник 

на данни  

Изходен 

Брой операции, получаващи 

подкрепа за инвестиции в малка 

по мащаби инфраструктура 

Брой 2 0,00 База данни 

МИГ 

Общо инвестиции в евро 

(публични + частни) 

Евро 150 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Общо публични разходи в евро Евро 150 000 0,00 База 

данни 

МИГ;                            

ИСУН 

2020 

Резултат 

Дял от населението, което се 

ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 

% 15 0,00 База данни 

МИГ 

Брой създадени работни места Брой 1 0,00 База данни 

МИГ 
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№ ИНДИКАТОР МЕРНА  ЕДИНИЦА ПЛАНИРАНА 

СТОЙНОСТ 

ИЗПЪЛНЕ

НИЕ 

1. Брой на предприятията, получаващи 

безвъзмездни средства 

Предприятия 5 0,00 

2. Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства) 

EUR 65 000, 00 0,00 

ОБЩИ  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ  ПО МЯРКА 2.2.3„АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С 

ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“  ОТ  СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване‖, 

Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост‖ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси― за периода 2014-2020 година 
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 М Ж О  М Ж О   

СЦ1 Неактивни и 

безработни 

участници, които са 

започнали да търсят 

работа или имат 

работа, включително 

като самостоятелно 

заети лица, след 

осигурена грижа за 

дете 

Брой    0 Брой 2016    15 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 

0,00 

СЦ1 Деца, вкл. с 

увреждания, 

получаващи 

Брой    0 Брой 2016   25 База 

данни 

Годи

шно 

0,00 
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социални и здравни 

услуги 

МИГ 

СЦ2 Участници с 

увреждания над 18 г., 

които са започнали 

да търсят работа или 

имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети 

лица 

Брой    0 Брой 2016   5 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 

0,00 

СЦ2 Участници с 

увреждания над 18 

години, получаващи 

услуги 

     Брой 2016   15 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 

0,00 

ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО МЯРКА 2.2.3 „АКТИВНО 

ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“   ОТ  

СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване‖, 

Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост‖ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси― за периода 2014-2020 година 

ID Показател Мерна 

единица 

Фонд Целева  стойност 

(2023 г.) 

Източник на 

данни 

Честота 

на 

отчитан

ето 

Изпълнен

ие 

 М Ж О   

СЦ1 Неактивни или 

безработни участници 

Брой ЕСФ   15 База данни 

МИГ 

Годишно 0,00 

СЦ1 Деца, вкл. с увреждания Брой ЕСФ   25 База данни 

МИГ 

Годишно 0,00 

СЦ2 Хора с увреждания над 

18 г.  

Брой ЕСФ   5 База данни 

МИГ 

Годишно 0,00 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА  2.2.3 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ С ОГЛЕД 

НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ И ПО-ДОБРА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ“  ОТ  СВОМР 

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване‖, 

Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на 

равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост‖ от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси― за периода 2014-2020 година 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на данни Изпълнен

ие 

Общо инвестиции (публични + частни) EUR 510 000,00 База данни МИГ/ 

ИСУН2020  

0,00 
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Общо публични разходи  EUR 510 000,00 База данни МИГ/ 

ИСУН2020 

0,00 

Брой работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти 

Брой 8 База данни МИГ 0,00 

Общи индикатори за  изпълнението на мярка 1.1.1 „ Достъп до заетост за търсещите 

работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда 

чрез местни инициативи за  заетост от  СВОМР 

Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места―,                    

Инвестиционен приоритет 1: „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, 

включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни 

инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила‖ от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси― за периода 2014-2020 година 
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 М Ж О  М Ж О   

СЦ1 Участници на 

възраст от 30 до 54 

г. вкл., започнали 

работа, вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 

0,00 

СЦ2 Участници на 

възраст от 30 до 54 

г. вкл, с ниско 

образование (под 

средното - ISCED 3), 

започнали работа, 

вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 

0,00 

СЦ3 Участници на 

възраст над 54 

години, започнали 

работа, вкл. като 

самонаети, при 

напускане на 

операцията 

МИГ Брой   0 Брой 2016   5 База 

данни 

МИГ 

Годи

шно 
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ОПОС 2014-2020 

Индикатори по мярка  „Подобряване на придозащитното състояние на 

видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР» 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на данни Изпълнение 

Площ на  местообитания 

по видове, постигане с цел 

на по-добра степен на 

съхраненост 

хектар 8961,49 База данни МИГ 0,00 

Видове, за чието опазване 

се изпълняват дейности 

брой 12 База данни МИГ 0,00 

 

ОПНОИР 2014-2020 

Индикатори по мярка  3.9 “Осигуряване на равен достъп до качествено 

образование в малките населени места 

Индикатор Мерна 

единица 

Стойност Източник на 

данни 

Изпълнение 

За изпълнение 

Брой деца, ученици                          

и младежи от 

маргинализирани 

общности (вкл.роми), 

участващи в мерки за 

образователна интеграция 

и реинтеграция 

брой 85 База данни МИГ 0,00 

За резултат 

Брой деца, ученици и 

младежи от етнически 

малцинства (вкл.роми), 

интегрирани в 

образователната система 

брой 20 База данни МИГ 0,00 
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Изпълнение на  разпределението на средства по програми/фондове и мерки 

 Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: 

Код на 

мярката 
Име на мярката 

Общо за периода на стратегията 

лева % Изпълнение 

  
Мерки, финансирани от ПРСР 2014 

- 2020 г. (ЕЗФРСР) 
2 800 000  37,01 

0,00 

4.1 
Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства 
600 000 7,93 

0,00 

4.2 
Инвестиции в преработка/маркетинг 

на селскостопански продукти 
400 000 5,29 

0,00 

6.4.1 
Инвестиции в  подкрепа за 

неземеделски дейности 
500 000 6,61 

0,00 

7.2 

Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 000 000 13,22 

0,00 

7.5 
Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура 

300 000 3,96  

0,00 

  

Мерки, извън обхвата на мерките 

от Регламент (EC) № 1305/2013, но 

съответстващи на целите на 

регламента (финансирани от 

ЕЗФРСР) 

 133 000 1,76 

0,00 

20 

Маркетинг, популяризиране и 

сертифициране на местното 

наследство,  изделия и храни на 

територията на МИГ-Тунджа 

133 000 1,76 

0,00 

  
Мерки, финансирани от ОПОС 

(ЕФРР) 
 1 050 603.42 13,90 

0,00 

н/п 
Подобряване на придозащитното 

състояние на видове от мрежата 

Натура 2000 чрез подхода        ВОМР 

1 050 603.42 

 

           

13,90 

0,00 

  
Мерки, финансирани от ОПНОИР 

(ЕСФ) 
 970 000 12,82 

0,00 

3.9 

Осигуряване на равен достъп до 

качествено образование в малките 

населени места 

 970 000 12,82 

0,00 

  
Мерки, финансирани от ОПРЧР 

(ЕСФ) 
 1 460 000 19,30 

0,00 

1.1.1. Достъп до заетост за търсещите   460 000 6,08 0,00 
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работа и неактивните лица, трайно 

безработни и лица, отдалечени от 

пазара на труда чрез местни 

инициативи за заетост 

2.2.3 

Активно приобщаване с оглед 

насърчаване на равните 

възможности, подобряване достъпа до 

социални услуги и здравни услуги и 

по-добра пригодност за заетост 

 1 000 000 13,22 

0,00 

 
Мерки, финансирани от ОПИК 

(ЕФРР) 
 1 150 000 15,20 

0,00 

 Инвестиционен приоритет2.2  1 150 000 15,20 0,00 

2.2.1 
Подобряване на производствения 

капацитет в  малките и средни 

предприятия (МСП) 

 1 150 000 15,20 

0,00 

  ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: 7 563 603.42 100 % 0,00 

 

6. МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  

 
Процесите на мониторинг и контрол на проекта са особено важни 

функции в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР. Чрез 

процедурите за мониторинг се установяват причините за 

отклоненията, генерира се информация, предназначена за 

оперативните и управляващите органи на МИГ-Тунджа за 

предприемане на коригиращи мерки и предотвратяване на 

възможните рискове.  

За периода на настоящия доклад е реализиран прием по седем  

процедури по четири от общо пет програми, включени в Стратегията 

за ВОМР на МИГ-Тунджа. 

За периода на доклада няма сключени административни договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти  по 

мерките от Стратегията за ВОМР. 

Предвид горното не е осъществен мониторинг на проекти  по мерките 

от Стратегията за ВОМР. 

 



 

Постигнати резултати  в изпълнението на Стратегията  за ВОМР за периода  от 23.04.2018 до  20.12.2019 год. 

Бюджет по 
подмярка 19.2   

(лева ) 

Подадени 
проекти/ 

бюджет %  

Проекти 
подадени в 
МИГ (брой) 

Проекти 
подадени в 

МИГ                  
(сума 

субсидия/лева) 

Проекти 
одобрени за 
финансиран

е от МИГ 
(брой) * 

Одобрени 
за 

финансира
не 

проекти/ 
бюджет % 

Проекти 
одобрени за 
финансиране 
от МИГ (сума 

субсидия/лева) 

Проекти 
подадени 

в УО/ 
ДФЗ - РА 

(брой) 

Одобрени 
проекти от 
УО/ДФЗ - 
РА (брой) 

Проекти 
оттеглени 

от 
бенефици

ентите 
(брой) 

Отхвърл
ени 

проекти 
от УО/ 

ДФЗ - РА 
(брой) 

Одобрени 
проекти от 

УО/ДФЗ - РА 
(сума субсидия/        

лева) 

Сключе
ни 

договор
и (брой) 

Сключени 
договори/
одобрени 
проекти % 

Сключени 
договори 

(сума 
субсидия/

лева) 

Сключени 
договор
и/бюдже

т по 
подмярк

а 19.2 
(%) 

Изпълн
ени 

договор
и (бр.) 

Изпълн
ени 

договор
и (сума 
субсиди
я/лева) 

ПРСР  
 

2933000 

 

52,93 9 1552454.35 8 47,37 1389353.59 6 1  0 
 

281 013,69 
      

ОПИК 
 

1150000  
85,32 4 981144.44 4 85,20 979794.44 4 

 
0 

        

ОПРЧР 
   

1460000  
99,91 7 1458623.13 7 94,73 1383047.63 2 2 0 

 
383193.14 

      

ОПНОИР 
 

 970900 

99,82 5 969 119.74 
В процес 

на оценка 

В процес 
на 

оценка 

В процес на 
оценка   

0 
        

ОПОС  
1051603. 42 

Не е 
обявен 
прием 

                

ОБЩО 67,60 25 4961341,66 19 45,46 3752195,66 12 3 0 
 

664206,83 
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7.ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  

 

Оценката на СВОМР относно прилагането на  LEADER/ВОМР помага на 

МИГ и  бенефициерите 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). 

 
Фиг. 2 Фокус на оценката на местно равнище при прилагане на СВОМР 

 

 

С Регламента относно общоприложимите разпоредби се предвижда, всяка 

МИГ да извършва специфични дейности за мониторинг и оценка, свързани 

със стратегията за ВОМР. За тази цел от МИГ се изисква да включва в 

своята стратегия за ВОМР описание на механизма (уредбата) за 

мониторинг и оценка.  

Оценка по своята същност представлява систематичен и обективен процес  

на изследване и анализ на резултатите и въздействията, вследствие 

прилагането на  СВОМР,  като определя степента на тяхното съответствие 

с планираните е цели, ефективността и ефикасността в процеса на 

прилагане на мерките и тяхното администриране, включително отчита 

приноса към цялостното постигане на поставените цели и приоритети в 

стратегическия документ, както и тези на подхода ВОМР и съответно на 
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Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год. и 

оперативните програми, включени в Стратегията за ВОМР. 

 

Анализа на информацията в Годишните доклади за отчитане изпълнението 

на СВОМР, базата данни на МИГ-Тунджа   и други релевантни източници 

на информация  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за ВОМР‖ показва, че изпълнените до този момент дейности от 

екипа на МИГ, УС и КВО  на МИГ-Тунджа са в пълно съответствие с 

прилагането  на стратегията за ВОМР.   На този етап на оценка, те все още 

не са дали своето отражение върху постигането на заложените цели и 

индикаторите за изпълнение на стратегията, поради липсата на изпълнени 

договори.  

Дейностите на екипа на МИГ са насочени към изпълнение на следните 

основни дейности:  

 Разработване, съгласуване  и обществено обсъждане на  документите, 

свързани с обявяването на прием по процедури по мерките от 

стратегията за ВОМР;  

 Набиране и подбор на външни експерти – оценители  за извършване 

на оценка на подадените проектни предложения 

 Обявяване на приеми в ИСУН 2020 

 Оценяване на постъпилите проектни предложения; 

 Административно осигуряване на функционирането на МИГ; 

 Провеждане на  активна информационна кампания  за 

популяризиране на стратегията за ВОМР, представяне на 

възможностите за финансиране на проекти по мерките  и 

активизиране  на заинтересованите страни  да кандидатстват по 

различните мерки. 

 Проучвания и анализи  
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 Развитие капацитета на екипа, КВО, УС и местни лидери ; 

 Изпълняване на административни ангажименти в съответствие с  

подписаното Споразумение № РД50-39 от 30.04.2018 г за изпълнение 

на Стратегията за ВОМР и предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 19.2. 

МИГ-Тунджа е обявила прием по следните процедури от мерки към 

СВОМР: 

 

Програма  Мярка Обявена процедура  Брой 
планирани  
приеми  

Брой 
реализирани  
приеми  

ПРСР  
2014-2020 

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

Процедура за подбор 
на проектни 
предложения 
BG06RDNP001-
19.162 МИГ- Тунджа 
- мярка 7.5 
„.„Инвестиции за 
публично ползване в 
инфраструктура за 
отдих, туристическа 
инфраструктура 

1 1 

ПРСР 
2014-2020 

7.2. „Инвестиции 
в създаването, 
подобряването 
или 
разширяването 
на всички малка 
по мащаби 
инфраструктура. 

Процедура за подбор 
на проектни 
предложения с 
няколко крайни 
срока за 
кандидатстване 
BG06RDNP001-
19.249 МИГ- Тунджа 
– мярка 7.2. 
„Инвестиции в 
създаването, 
подобряването или 
разширяването на 
всички малка по 
мащаби 
инфраструктура. 

2 2 

OПРЧР 
2014-2020 

 Процедура на подбор 

на проекти за 

безвъзмездна 

финансова помощ: № 

BG05M9OP001-2.077 

МИГ Тунджа 

„Активно 

1 1 
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приобщаване с оглед 

насърчаване на 

равните 

възможности, 

подобряване достъпа 

до социални  и 

здравни услуги и  по-

добра пригодност за 

заетост‖ 

OПРЧР 
2014-2020 

1.1-1 МИГ – 
Тунджа „Достъп 

до заетост за 
търсещите 
работа и 
неактивните 
лица, трайно 
безработни и 
лица, отдалечени 
от пазара на 
труда чрез 
местни 
инициативи за 
заетост 

Процедура на подбор 

на проекти за 

безвъзмездна 

финансова 

помощ:BG05M9OP00

1-1.072‖МИГ Тунджа 

– Достъп до заетост 

за търсещите работа 

и неактивните лица, 

трайно безработни и 

лица, отдалечени от 

пазара на труда чрез 

местни инициативи 

за заетост‖ 

 

1 1 

ОПИК 
2014-2020 

  Процедура на подбор 

на проекти за 

безвъзмездна 

финансова помощ  с 

два BG16RFOP002-

2.051 „МИГ-Тунджа – 

Подобряване на 

производствения 

капацитет в малките 

и средни 

предприятия (МСП)―. 

2 2 

ОПНОИР 
2014-2020 

3.9 „Осигуряване 

на равен достъп 

до качествено 

образование в 

малките 

населени места―. 

  

Процедура на подбор 

на проекти за 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG05M2ОР001-3.014 

„МИГ-Тунджа – 

Мярка 3.9 

„Осигуряване на 

равен достъп до 

1 1 
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качествено 

образование в 

малките населени 

места―.   

 

 

Съгласуваност на интервенционната логика на Стратегията за ВОМР 
 
Изпълнението на Стратегията за ВОМР е най-важната дейност на                

МИГ-Тунджа. Посредством тази стратегия МИГ-Тунджа цели да постигне 

промяна в територията на МИГ и за населението на МИГ.  

Интервенциите ( мерките) в Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа са 

пригодени да отговорят на най-важните потребности,  работят за 

постигането на поставените цели и се очаква да  произведат очакваните 

резултати и въздействия, които  да допринесат за добавената стойност на 

LEADER/ВОМР на местно равнище.  

Проверката на съгласуваността обхваща следните аспекти: 

1. Проверка на съгласуваността на стратегията за ВОМР със  SWOT 

анализа на територията на МИГ  (към момента на 

оценката/самооценката) и с оценката на нейните потребности 

(уместност). 

Извод:  

 Стратегическите цели и очакваните резултати и въздействия1  

отразяват потребностите на района на МИГ;  

2. Проверка на последователността на стратегията за ВОМР чрез 

проучване дали планираните дейности и бюджети са достатъчни да 

произведат очакваните крайни продукти, резултати и въздействия. 

Изводи: 

 Дейностите  могат да допринесат за постигането на йерархията на 

целите на стратегията  - наличие на вътрешната съгласуваност 

                                                           
1
 Член 33, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 
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  Целите и дейностите на СВОМР са  в хармония  с целите за 

териториално развитие, установени на национално, регионално и 

европейско равнище – наличие на  външната съгласуваност; 

  Очакваните крайни продукти могат  да генерират очакваните 

резултати и въздействия  - наличие на вертикална последователност; 

   Очаква се възникващите ефекти да  съответстват на 

стратегическите цели на СВОМР -  наличие на  хоризонтална 

последователност. 

Налице е  вътрешна и външна съгласуваност на интервенционната логика 

на стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, формулирана в хода на 

разработването и одобрението  на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. 

Към настоящия момент не са  настъпили промени в района на  действие на 

МИГ-Тунджа или промяна в политиките на местно, национално и 

европейско ниво, свързани с развитието на селските райони и прилагането 

на подхода ВОМР.  

С оглед на гореизложеното не  се налага преразглеждане на 

интервенционната логика на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. 

 
Към момента на изготвяне на доклада не съществува риск от 

изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, което е 

следствие от добрата работа на екипа и управителния съвет на МИГ -

Тунджа и успешната координация с Управляващите органи  на 

програмите, включени в Стратегията за ВОМР, както и с ДФЗ-РА по 

отношение на ПРСР 2014-2020. 

 
8. ОЦЕНКА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

 
Оценката на добавената стойност показва какви допълнителни ползи 

(подобряване на социалния капитал, подобряване на местното управление, 

засилване на резултатите) са били създадени благодарение на правилното 

прилагане на метода ВОМР/ LEADER. посредством дейностите на МИГ и в 

частност прилагането на Стратегията за ВОМР. 
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Прилагането на принципите на ВОМР и изпълнението на Стратегията за 

ВОМР подобрява социалния капитал и местното управление на 

територията на МИГ-Тунджа, като предизвика промяна в поведението на 

ключови участници от заинтересованите страни и големи групи от 

населението. Промените в поведението са свързани с:  

o Промяна в модела на мислене и нагласите - чувство на 

принадлежност към територията,  по- висока мотивация,  оправдано 

самочувствие, които са необходими за формирането на определено 

поведение;  

o  Развитие на способностите и капацитета на индивидуалните и 

колективните участници в процесите на развитие на територията и 

прилагането на Стратегията за ВОМР - доверие, реципрочност, 

сътрудничество и мрежи;  

o  Появата на нови възможности - достъп до ресурси и социална 

подкрепа (умения, знания, съвети). 

Прилагането на принципите на ВОМР и изпълнението на Стратегията 

за ВОМР  води до  подобряване на местното управление, което се 

изразява в:  

o  Разширяване социалната база на процесите на вземане на решения 

чрез включване на по-големи части от общностите и на повече 

заинтересовани страни при зачитане на социалното, географското, 

институционалното равенство и равновесието между половете;  

o  Повишаване на способността и капацитета за споделено 

ръководство на територията на МИГ-Тунджа; 

o  Развиване на капацитета за управление на средства от различни 

публични и частни източници (многофондова Стратегия за ВОМР);  

o   Укрепване на капацитета за изграждане на партньорства и за 

сътрудничество в управлението на територията. 
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Добавената стойност на подхода ВОМР и прилагането на СВОМР  следва да 

се прояви и под формата на засилване на резултатите, (т.е. видът и 

качеството на изпълняваните проекти следва да водят до различни 

резултати от онези, които се изпълняват или теоретично биха могли да 

бъдат изпълнени по различни други програми/мерки). Тези различия могат 

да се изразяват в нови организатори на проекти, в различни видове 

проекти, които възникват благодарение на по-ниския праг за получаване 

на достъп до финансиране, в проекти, които предоставят по-голяма и по-

трайна подкрепа за местното население, тъй като отговарят по-добре на 

техните потребности и са вградени в местните структури, което придава 

по-голяма устойчивост на тях и на допълнителните ефекти, които могат да 

предизвикат. На този етап това  направление няма как да  бъде оценено, 

тъй като все още  на територията на МИГ не са налице изпълнени проекти 

по Стратегията за ВОМР за периода 2014-2020 г.  

Оценка на добавената стойност, създадена посредством 

механизма за изпълнение и дейностите за популяризиране;   

 

В процеса на прилагане на СВОМР на МИГ-Тунджа е постигната добавена 

стойност (укрепване на местния капацитет, нови  за  територията 

дейности, методи и/или подходи за овластяване на местната общност и 

др.,) и проактивна комуникация с многообразие от комуникационни 

канали,   които се изразява в изпълнението на следните дейности и 

резултати: 

 
Индикатор 2018 год. 2019 год. Общо 

Брой консултирани потенциални 
бенефициенти 

24 12 36 

Брой на участниците в обучения 84 73 157 

Брой на участниците в семинари 
и информационни срещи 

93 86 179 

Брой  проведени проучвания и 
анализи на територията 

1 1 2 

 
 



 

Доклад  от Мониторинг и оценка  на Стратегията за ВОМР на МИГ Тунджа за изпълнение на 
задълженията на МИГ по чл.34 пар.1 буква Ж от Регламент (ЕС)1303 /2013 

 

33 

9.ПРЕПОРЪКИ: 

 

 Осъществяване на непрекъснат мониторинг, текущ и последващ 

контрол от страна на МИГ-Тунджа на одобрените проекти, 

финансирани по мерките към СВОМР с цел осигуряване на база 

данни за процеса на планиране през следващия програмен 

период. 

 Предприемане на превантивни мерки за организационно и 

финансово обезпечаване на  управлението на МИГ -Тунджа през 

оставащия период от прилагането на СВОМР. 

 Предприемане на превантивни мерки за минимизиране на 

възможни рискове, породени от странични ефекти при 

изпълнение на проектите чрез оказване на консултативна, 

методическа и логистична подкрепа на бенефициентите. 

 Осигуряване на по-голяма публичност и информиране на 

заинтересованите страни за резултатите от прилагането на СВОМР 

и постигането на заложените цели и приоритети. 

 Осигуряване на устойчивост по отношение на създадената 

добавена стойност за територията чрез прилагането на подхода 

ВОМР 

 Осигуряване на публичност  на внедрените от МИГ-Тунджа  добри 

практики по отношение на прилагането на СВОМР и управлението 

на МИГ. 

 


