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1. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
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ОП НОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОП РЧР Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 

МИГ Местна инициативна група 

СВОМР Стратегия за водено от общностите местно развитие 

УО Управляващ орган 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ 

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. Документът обхваща периода от подписване на Споразумението за 

изпълнение на СВОМР от 03.05.2018 год. до 31.12.2020 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. 

Под мониторинг се разбира комплекс от три основни дейности – наблюдение, анализ и оценка на 

цялостния процес по изпълнение и реализация на стратегическия документ. 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 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-Радомир-Земен.  

Оценката е процес на разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията за местно 

развитие и определяне на степента на тяхното съответствие с поставените цели, ефективността и 

ефикасността в процеса на прилагане на мерките и администрирането й, както и приноса към 

цялостното постигане на целите на Подхода ВОМР.  

Мониторингът и оценката на СВОМР са насочени към анализ на напредъка и въздействието в 

процеса на реализиране на целите, на постигнатата ефективност, ефикасност, очаквани резултати и 

индикатори. Оценката разглежда резултатите и постигането на целите, вследствие прилагането на 

СВОМР и се стреми да представи изводи, които да подпомогнат избора на адекватни политики за 

развитие на територията на действие на МИГ в дългосрочен времеви период. 

 

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

Методологическият 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.  

В рамките 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.  

За целите на настоящия мониторинг и оценка са използвани следните източници на информация: 

➢ Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен (2014-2020 г.) 

➢ Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД50-48 от 03.05.2018 година и 

сключени допълнителни споразумения към него; 
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➢ Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2018 г., 2019 г., 2020 г. (подмярка 19.2); 

➢ Годишен доклад на МИГ-Радомир-Земен за дейностите по управление и популяризиране на 

Стратегията за ВОМР за 2018 г., 2019 г., 2020 г. (подмярка 19.4); 

➢ Регистър на подадените проекти от бенефициенти към Стратегията за ВОМР (база данни на 

МИГ-Радомир-Земен) 

➢ ИСУН 2020; 

➢ Интернет страница на МИГ-Радомир-Земен; 

➢ Друга информация, предоставена от МИГ-Радомир-Земен. 

Концепцията на мониторинга и оценката се обуславя от структурата на СВОМР на МИГ-Радомир-

Земен, която е една многофондова Стратегия. Тя включва мерки по четири оперативни програми 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР),  Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОП ПЧР), Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Те са подбрани, за да отговорят на нуждите на 

територията и местното население, както и за да се преодолеят слабостите с цел превръщането на 

района в конкурентоспособен и стабилен. Целта, приоритетите, специфичните цели и включените 

за тяхното постигане мерки, т.е. Стратегическата рамка на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен са 

показани в табл. 1. 
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Таблица 1 – Структура на Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен 
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Няколко характеристики на разработената СВОМР на МИГ „Радомир – Земен” представят нейната 

иновативност:  

1. Първата иновативна характеристика е прилагането на многофондово финансиране на СВОМР на 

МИГ „Радомир – Земен”, тъй като това е иновативен по своята същност териториален и 

интегриран подход за местно развитие, насочен към удовлетворяване потребностите на местната 

общност и решаване на идентифицираните в социално-икономическия анализ проблеми на групите 

заинтересовани страни. Чрез прилагане на многофондово финансиране на СВОМР с 

инструментариума на Подхода ВОМР се осигуряват нови методи и механизми за определяне и 

водене на целенасочена и интегрирана местна политика за съхраняване на спецификата на 

територията и преодоляване на наличните разнопосочни проблеми.  

2. При разработване на Стратегията е приложена иновативност на подходите за удовлетворяване 

на идентифицираните потребности от целенасочено и интегрирано оползотворяване на местното 

наследство и идентичност чрез включване на мярка извън ПРСР и Регламент 1305. Мерките, 

включени в ПРСР 2014-2020 и в Регламент 1205, не дават възможност за удовлетворяване на тези 

потребности. За целта е разработена собствена мярка: Мярка 19.5. Съхраняване, развитие, 

валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност, чрез което се предоставя 

възможност за нова за територията форма на използване на природните и културно-исторически 

ресурси: подкрепа за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на 

местните културно-исторически и природни ресурси и местната идентичност.  

3. Директна подкрепа за иновативността на бизнеса се осигурява чрез включването в СВОМР на 

мярка, финансирана от ОПИК 2014-2020 по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и 

иновации“ – мярка 1.1.1. (ОПИК) Повишаване на иновационната дейност на предприятията от 

територията на МИГ – Радомир – Земен, насочена към постигане на специфична цел „Повишаване 

на иновационната дейност на предприятията“. Чрез мярката се предвижда инвестиционна 

подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на иновации в 

предприятията на територията на МИГ „Радомир – Земен”.  

4. Четвъртият аспект на иновативните характеристики на Стратегията е включването на 

интегриран подход към иновациите чрез определяне на критерии за оценка на проекти, предвидени 

в СВОМР, насърчаващи и подпомагащи иновациите като въвеждане на нови продукти (стока или 

услуга), нов производствен процес, нов метод на територията на МИГ. По-конкретно, в критериите 

за оценка на проектите по мерки 2.1.6., 2.1.7., 2.2.3, 4.1., 4.2, 6.4.1., е предвиден критерий, който 

цели даване на приоритет на проектите с иновативен за територията характер. 

 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

4.1. Реализирани дейности по прилагане на СВОМР 

Основният предмет на дейност на Сдружение „Местна инициативна група-Радомир-Земен“ е 

прилагането на Стратегия за местно развитие, чрез която да се стимулира устойчивото социално-

икономическо развитие и подобряването качеството на живот на територията на общините 
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Радомир и Земен, както и ефективно прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие 

чрез изпълнението на мерките, включени в Стратегията за местно развитие, финансирани по ПРСР 

2014-2020 г., ОП НОИР 2014-2020 г., ОП РЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. Главната цел от 

дейността по прилагане на СВОМР на МИГ Радомир-Земен е постигане на желаната визия за 

развитие на територията - конкурентноспособна икономика, устойчива заетост, достойни доходи и 

добри условия на живот, за чиято реализация са определени три стратегически цели, а именно: 

• Стратегическа цел 1. ИКОНОМИКА: Развитие на конкурентноспособна, иновативна, с 

висока добавена стойност, генерираща доходи и заетост икономика на територията на МИГ 

– Радомир – Земен; 

• Стратегическа цел 2. РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ: Повишаване на 

икономическата активност на населението и осигуряване на качествена заетост и социално 

включване; 

• Стратегическа цел 3. УСЛОВИЯ НА ЖИВОТ: Подобряване качеството на живот чрез 

устойчиво и ефективно използване и съхраняване на местните ресурси. 

За изпълнение и постигане на главните цели, от съществено значение са дейностите, които екипа 

на МИГ-Радомир-Земен е реализирал. Една от важните и значими дейности, с която може да бъде 

измерен напредъка по прилагане на СВОМР, е свързана с подготовката и осъществяване на 

процедурите за прием на проекти, наред с информиране и консултиране на потенциалните 

кандидат-бенефициенти. Тази дейност може да се нарече административно управление на процеса 

по реализацията на СВОМР. Извършените административни дейности през 2018, 2019 и 2020 

година са следните: 

• Разработване на насоки за кандидатстване по мерки от СВОМР; 

• Организиране и провеждане на процедури за прием на проектни предложения; 

• Администриране на оценителни сесии; 

• Организиране на семинари, информационни срещи, обучения; 

• Изготвяне на годишни доклади и справки; 

 

4.2. Осъществени приеми по мерки от СВОМР 

Основната задача на МИГ-Радомир-Земен в процеса по управление и прилагане на Стратегията, 

финансирана по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), е свързана с прием и 

оценка на проектни предложения, както мониторинг и контрол по отношение на одобрените и 

изпълнявани проекти по отделните мерки. За управление и прилагане на СВОМР са извършени 

следните дейности: 
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• Изготвяне на насоки, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение 

на одобрените проекти; 

• Съгласуване на документите с УО на програмите; 

• Публикуване на проектите в ИСУН; 

• Администриране на процеса по оценка на постъпилите проекти; 

За периода от 03.05.2018 г. до 31.12.2020 г. са разработени 14 броя Насоки за кандидатстване по 

мерки от Стратегията за ВОМР, както следва: 

✓ Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-

2020 г.; 

✓ Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.1 „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на 

МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на 

територията на МИГ-Радомир-Земен“ ОПИК 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от 

всички възрастови групи “ ОП РЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.2.3 „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване“ ОП РЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените“ ОП РЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.1.6 „Повишаване квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на 

бизнеса знания и умения на заетите лица от всички възрастови групи“ ОП РЧР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 2.4.1 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и 

в трудно достъпните райони“ ОП НОИР 2014-2020 г.; 

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

инфраструктура“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и 

подобряване на културното и природно наследство на селата“ ПРСР 2014-2020 г.; 

✓ Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и 

идентичност“ ПРСР 2014-2020 г. 

 

В резултат на изпълнените дейности по прилагане на СВОМР, до края на 2020 г. са осъществени 

общо 20 приема по мерки, както следва: 

През 2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ стартира прием по 9 от общо 14 мерки от СВОМР, по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
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✓ Отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“; 

2. Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г.: 

1. Процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

г.: 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за 

заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови 

групи“; 

2. Процедура № BG05M9OP001-2.055 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.2.3. „По-добра 

грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“; 

3. Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите лица от всички възрастови групи“; 

4. Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г.: 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.043 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване 

на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“; 

2. Процедура № BG16RFOP002-1.014 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване 

на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-

Земен“. 

 За 2020 година броят на реализираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ е 11 (единадесет).  

✓ Отворени процедури по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: 
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1. Процедура № BG06RDNP001-19.266 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.1 „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“, втори краен срок; 

2. BG06RDNP001-19.458 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“; 

3. Процедура № BG06RDNP001-19.282 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 6.4.1 

„Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“; 

4. BG06RDNP001-19.358 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“; 

5. BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно 

наследство на селата“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

г.: 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.083 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите лица от всички възрастови групи“, втори краен срок; 

2. Процедура № BG05M9OP001-1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

втори краен срок; 

3. Процедура № BG05M9OP001-1.108 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.6. „Повишаване 

квалификацията и постигане на адекватни на изискванията на бизнеса знания и 

умения на заетите лица от всички възрастови групи“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020 г.: 

1. Процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване 

на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-

Радомир-Земен“; 

2. Процедура № BG16RFOP002-1.024 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване 

на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-

Земен“. 

✓ Отворени процедури по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г.: 



 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на  
„Местна инициативна група – Радомир – Земен“  № РД 50-48 / 03.05.2018 г. 

 

12 

1. Процедура № BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване 

на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно 

достъпните райони“. 

Броят на приключилите оценка процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

общо за двете години 2019 и 2020 е 13 (тринадесет) - 4 (четири) за 2019 г. и 9 (девет) за 2020 

година, като по тях са подадени проектни предложения от две групи заинтересовани страни – 

публичен сектор и стопански сектор.  

В резултат от реализираните приеми през 2019 и 2020 година, общият брой на постъпилите 

проектни предложения по СВОМР от кандидати от територията на МИГ-Радомир-Земен са 41, от 

които 18 са за мерките от ПРСР, 4 за мерки от ОП НОИР, 13 за мерки от ОП РЧР и 6 по ОПИК. 

Одобрените от страна на МИГ проекти са 25, като от тях 11 са по ПРСР, 3 по ОП НОИР, 7 по ОП 

РЧР и 4 са по ОПИК. Одобрените от страна на ДФЗ/УО проекти са 15, като от тях 2 са по ПРСР, 3 

по ОП НОИР, 7 по ОП РЧР и 3 са по ОПИК. Сключените административни договори за БФП за 

периода до 31.12.2020 са общо 13 на брой, 1 от тях е по ПРСР, 3 са по ОП НОИР, 7 по ОП РЧР и 2 

по ОПИК. Данните са систематизирани в изобразената по-долу диаграма. 

 

 

Фигура 1   Постъпили, одобрени ПП и сключени договори 
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4.3. Изпълнение по оперативни програми 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

• Бюджет по мярка 19.2  - 2 933 700,00 лв. 

• Брой подадени проекти – 18 броя 
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• Сума на субсидията на подадените проекти в МИГ – 2 247 180,49 лв. 

• Одобрени за финансиране проекти от МИГ – 11 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от МИГ проекти – 1 333 474,02 лв. 

• Проекти, подадени в ДФЗ – 11 броя 

• Размер на субсидията на подадените в ДФЗ проекти – 1 333 474,02 лв. 

• Брой одобрени проекти от ДФЗ – 2 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от ДФЗ проекти – 106 141,75 лв. 

• Брой сключени договори – 1 брой 

• Стойност на сключените договори – 77 531,50 лв. 

• Размер на изплатената субсидия – 0,00 лв. 

 

Фигура 2    % на изпълнение ПРСР, съгласно договорени средства 

бюджет

скл. договори

изпълнение 2,83%

 

 

Фигура 3   % на изпълнение ПРСР, съгласно реално изплатени средства 

бюджет

изплатени средства

изпълнение 0 %
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Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 

• Бюджет по мярка 19.2  - 977 915,00 лв. 

• Брой подадени проекти – 4 броя 

• Сума на субсидията на подадените проекти в МИГ – 1 299 766,21 лв. 

• Одобрени за финансиране проекти от МИГ – 3 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от МИГ проекти – 976 555,66 лв. 

• Проекти, подадени в УО – 3 броя 

• Размер на субсидията на подадените в УО проекти – 976 555,66 лв. 

• Брой одобрени проекти от УО – 3 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от УО проекти – 976 555,66 лв. 

• Брой сключени договори – 3 брой 

• Стойност на сключените договори – 976 555,66 лв. 

• Размер на изплатената субсидия – 195 311,13 лв. 

 

Фигура 4    % на изпълнение ОП НОИР, съгласно договорени средства 

бюджет

скл. договори

изпълнение 99,86 %
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Фигура 5   % на изпълнение ОП НОИР, съгласно реално изплатени средства 

бюджет

изплатени средства

изпълнение 19,97 %

 

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

• Бюджет по мярка 19.2  - 1 486 408,00 лв. 

• Брой подадени проекти – 13 броя 

• Сума на субсидията на подадените проекти в МИГ – 2 074 785,98 лв. 

• Одобрени за финансиране проекти от МИГ – 7 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от МИГ проекти – 1 070 843,57 лв. 

• Проекти, подадени в УО – 7 броя 

• Размер на субсидията на подадените в УО проекти – 1 070 843,57 лв. 

• Брой одобрени проекти от УО – 7 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от УО проекти – 1 070 843,57 лв. 

• Брой сключени договори – 7 брой 

• Стойност на сключените договори – 1 070 843,57 лв. 

• Размер на изплатената субсидия – 576 361,50 лв. 
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Фигура 6   % на изпълнение ОП РЧР, съгласно договорени средства 

бюджет

скл. договори

изпълнение 72,04 %

 

 

Фигура 7   % на изпълнение ОП РЧР, съгласно реално изплатени средства 

бюджет

изплатени средства

изпълнение 38,78 %

 

 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 

• Бюджет по мярка 19.2  - 1 955 800,00 лв. 

• Брой подадени проекти – 6 броя 

• Сума на субсидията на подадените проекти в МИГ – 2 053 867,59 лв. 

• Одобрени за финансиране проекти от МИГ – 4 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от МИГ проекти – 1 371 942,07 лв. 

• Проекти, подадени в УО – 4 броя 

• Размер на субсидията на подадените в УО проекти – 1 371 942,07 лв. 

• Брой одобрени проекти от УО – 3 броя 

• Размер на субсидията на одобрените от УО проекти – 1 035 670,58 лв. 
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• Брой сключени договори – 2 брой 

• Стойност на сключените договори – 703 776,74 лв. 

• Размер на изплатената субсидия – 351 403,20 лв. 

 

Фигура 8   % на изпълнение ОПИК, съгласно договорени средства 

бюджет

скл. договори

изпълнение 35,98 %

 

 

Фигура 9   % на изпълнение ОПИК, съгласно реално изплатени средства 

бюджет

изплатени суми

изпълнение 17,97 %

 

 

 

Анализът на данните, съпоставени спрямо началното положение, показва ясно напредъка в процеса 

по прилагане на СВОМР. От данните на диаграмата по-долу, се вижда изпълнението по 

Оперативни програми от сключването на Споразумение РД50-48/03.05.2018 г. до момента.  
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Фигура 10 Изпълнение по Оперативни програми 
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За мярката от СВОМР, която е финансирана от ОП НОИР, изпълнението съгласно договорените 

средства е почти 100%. За мерките, финансирани от ОП РЧР изпълнението е 72,04%, за ОПИК е 

35,98 % и за ПРСР – 2,83%. По всички сключени договори за предоставяне на БФП по мерките от 

СВОМР, отчитането, верифицирането и наблюдението на проектите се извършва в ИСУН. Към 

31.12.2020 г. броят на изпълнените проекти е 4, в т.ч. 1 по ОПИК, 3 по ОП РЧР. 

 

4.4. Информиране и публичност 

Дейностите по информиране и публичност, в процеса по управление и прилагане на СВОМР, са в 

основата за успешното реализиране на приемите и информиране на всички заинтересовани страни. 

МИГ-Радомир-Земен е осъществил разнообразни дейности както за популяризиране на СВОМР, 

така и за повишаване на знанията, уменията и информираността на населението и кандидатите.  

Дейности по информиране и публичност през 2018 г. 

10 броя проведени информационни срещи, на които са присъствали 144 участника. 

10 броя консултации от служители, проведени в офиса на „МИГ-Радомир-Земен“, и  около 110 

консултации, дадени по телефона на потенциални бенефициенти, проявили интерес за 

подготовката на проектни предложения от територията на МИГ-Радомир-Земен. Консултациите са 

по ПРСР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г. 

1 брой  проучвания и анализи 
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Дейности по информиране и публичност през 2019 г. 

10 броя проведени информационни срещи, на които са присъствали 223 участника, представители 

на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в т.ч. земеделски стопани, служители на 

общинска администрация, физически лица, търговски дружества, читалища, училища, детски 

градини и др. 

1 брой обучение на местни лидери от стопанския сектор относно възможности за финансиране на 

местния бизнес чрез проекти по СВОМР. Правила, процедури и кандидатстване, на което са 

присъствали 30 участника 

16 броя консултации от служители, проведени в офиса на МИГ, и над 300 консултации, дадени по 

телефона на потенциални бенефициенти, проявили интерес за подготовката на проектни 

предложения от територията на МИГ-Радомир-Земен. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., ОП 

РЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020 г.  

2 броя събития в Радомир и Земен - годишно информационно събитие - Празник на МИГ-Радомир-

Земен тематичен форум и публично събитие на открито за популяризиране на Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие и МИГ. 

1 брой  проучвания и анализи 

 

 

Дейности по информиране и публичност през 2020 г. 

10 броя обучения на местни лидери от стопанския и нестопански сектор, относно възможности за 

финансиране на местния бизнес, местните общности и нестопанския сектор чрез проекти по 

СВОМР. Общ брой участници в проведените обучения – 112. 

 3 броя проведени информационни срещи, на които са присъствали 34 участника 

19 броя консултации от служители, проведени в офиса на МИГ и над 230 консултации, дадени по 

телефона на потенциални бенефициенти, проявили интерес за подготовката на проектни 

предложения от територията на „МИГ-Радомир-Земен. Консултациите са по ПРСР 2014-2020 г., 

ОП РЧР 2014-2020 г. и ОП НОИР 2014-2020. 

2 броя проучвания и анализи 

 

Данните са систематизирани в табличен вид, както следва: 
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Таблица 2  Проведени дейности за популяризиране на СВОМР 

Статистически данни от проведени 

дейности за популяризиране Стратегията 

за ВОМР на МИГ Радомир - Земен 2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 

проведени инф. срещи и обучения на 

бенефициенти, екип на МИГ и местни 

лидери 10 11 13 

брой обучени 144 253 146 

проведени консултации в офиса на МИГ 10 16 19 

брой консултирани по телефона 110          300 230 

брой проучвания и анализи 1 

1

1          2 

 

 

 

Фигура 11  Проведени дейности по популяризиране на СВОМР на МИГ-Радомир-Земен 
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От представените данни, онагледени в гореизложената таблица и диаграма, може да се заключи че  

в МИГ-Радомир-Земен е извършена значителна по обем работа по информирането на местната 

общност и популяризирането на СВОМР. За периода на мониторинга са проведени: 23 броя 

информационни срещи с общо 411 участника в тях; 11 броя обучения с общо 142 участника; 

годишно информационно събитие - Празник на МИГ-Радомир-Земен тематичен форум и публично 

събитие на открито за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и 

МИГ в град Радомир и град Земен; над 40 публикации в местна медия „Мироглед“ ООД; 

публикувани и разпространени голям брой рекламни материали; 45 консултации от служители, 

проведени в офиса на МИГ и над 600 консултации, дадени по телефона на потенциални 
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бенефициенти, проявили интерес за подготовката на проектни предложения от територията на 

„МИГ-Радомир-Земен и др. В допълнение към горната информация може да се изтъкне, че през 

2018, 2019 и 2020 г. са проведени четири целеви проучвания и анализи, които са от базово 

значение за осигуряване на изпълнението на СВОМР, както следва: 

1. Проучване на информираността относно СВОМР и мненията на потенциалните бенефициенти за 

предпочитаните начини на получаване на информация относно СВОМР и работата на МИГ-

Радомир-Земен с оглед осигуряване на адекватна осведоменост и успешно изпълнение. 

2. Проучване и анализ на възможностите за устойчиво и ефективно местно развитие чрез 

биологично и друго алтернативно земеделие. Практики от ЕС и възможности на територията на 

МИГ-Радомир-Земен. 

3. Проучване и анализ на възможностите за създаване на организации на производителите на 

територията на МИГ-Радомир-Земен: настоящо състояние, добри практики от други региони и 

предложения за създаване на организации на производителите за общ маркетинг и къси вериги на 

доставка. 

4. Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на 

Стратегията за ВОМР с оглед на оптимизиране дейността на МИГ-Радомир-Земен. 

За периода на мониторинг и оценка, МИГ е популяризирала СВОМР и напредъка чрез публикации 

в една местна медия „Мироглед“. Публикувани са 42 бр. прессъобщения, материали и обяви за 

приеми, които са отразени на интернет страницата на медията. 

В своята работа и реализираните дейности за информиране и публичност, екипът на МИГ-

Радомир-Земен се е ръководил от принципите за прозрачност и своевременно е отразял актуална 

информация на интернет страницата на Сдружението .  

Изработени са рекламни материали, във връзка с популяризиране, информиране и публичност на 

СВОМР на територията на МИГ-Радомир-Земен при спазване на изискванията на Единен наръчник 

на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 

Допълнително към това, през 2020 г. са изработени и отпечатани брошури с информация и 

материали за подготовка и отчитане на проектни предложения за получаване на финансова помощ 

в тираж 800 бр., които са разпространявани сред населението. Изработени са и 200 бр. каталози с 

информация за кампания „Подкрепи местната общност“, насочена към популяризиране на 

местните продукти и информация за  одобрени проектни предложения, кратка информация за 

основните дейности по отделните проекти. 

В резюме на детайлизираната картина за съдържанието на информационните кампании и продукти 

по видове и количество може да се обобщи, че в МИГ-Радомир-Земен е структурирана подходяща 

система и са изпълнявани съдържателни мероприятия за информиране и популяризиране на 

СВОМР. Това е следствие както от сериозния експертен и организационен капацитет на Екипа на 

МИГ, така и от ефикасната организация за вътрешен мониторинг и контрол от страна на УС на 

МИГ. 
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4.5. Индикатори по СВОМР 

По отношение извършеното наблюдение на ниво постигане на индикаторите, също може да се 

направи извод, че към 31.12.2020 г. има значителен напредък. От данните в таблицата по-долу, се 

вижда постигнатия напредък за периода на извършения мониторинг и оценкa. 
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ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СВОМР 

 

Вид 

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 
Цел 2023 

Източник на    

информация 

Планирано 

за периода 

на 

прилагане 

на СВОМР, 

съгласно 

подадени 

заявления за 

подпомагане 

одобрени от 

МИГ 

Постигнато към 

31.12/2020 г., 

съгласно 

сключени 

договори 

Постигнато 

към 

31.12.2020 г., 

съгласно 

изплатени  

проекти 

Изходен 

Общ брой финансирани проекти Брой 35 
Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
25 13 11 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за производство, 

преработка  и търговия със селскостопански продукти 
Брой  6 

Доклади и БД 

МИГ 
5 1 - 

Брой бенефициенти, получаващи подкрепа за неземеделски 

дейности 
Брой 5 

Доклади и БД 

МИГ  
5 - - 

Брой МСП с повишена иновативност Брой  2 
Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - - 

Брой МСП с повишена производителност и експортен 

потенциал  
Брой 5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
4 2 1 

Брой бенефициенти / операции, получаващи подкрепа за 

развитие на човешките ресурси 
Брой  5 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
7 7 7 

Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в условия 

на живот и публична инфраструктура 
Брой 6 

Доклади и БД 

МИГ  
1 - - 

Брой операции за осигуряване на достъп до качествено 

образование в малките населени места 
Брой 3 

Доклади и БД 

МИГ, ИСУН 
3 3 3 

Общо инвестиции в евро  

(публични + частни) 
Евро  4 271 111,00 

Доклади и БД 

МИГ  
2 967 009,27 1 525 941,50 - 

 

Общо публични разходи в евро 

 

Евро  3 760 000,00 Доклади МИГ  2 430 113,16 1 446 317,35 574 228,36 

Резултат 

Брой създадени нови работни места по мерките от стратегията, 

финансирани от ЕЗФРСР 
Брой  10  Годишен доклад 19 - - 

Общ брой създадени нови работни места по мерките от 

стратегията, вкл. безработни, започнали работа 
Брой  35 Доклади МИГ  65,75 18,5 18,5 

Брой жители, които се ползват от подобрени 

услуги/инфраструктура 
Брой  10 000 

Доклади и БД 

МИГ  
2008 - - 

Общо безработни участници с повишена квалификация Брой  45 
Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
40 40 20 

Заети лица, придобили квалификация и умения Брой  100 
Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  
- - - 
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Лица с увреждания и над 65г., с подобрен достъп до услуги Брой  
60 лица/ 1 

доставчик 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

53 лица / 2 

доставчика 

74 лица / 2 

доставчика 
- 

Брой предприятия / заети лица,  въвели нови системи, практики 

и инструменти за РЧР 
Брой  

2  

/ 100 лица 

Доклади и БД 

МИГ, ДБТ  

3 

предприятия/ 

1014 лица 

3 предприятия/ 

1014 лица- 
- 

Брой МСП с внедрени иновации Брой 2 
Доклади МИГ, 

ИСУН 
- - - 

Брой МСП с повишена производителност Брой  5 
Доклади МИГ, 

ИСУН 
4 2 - 
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5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ. 

Въз основа на осъществения мониторинг и междинна оценка на изпълнението на СВОМР на МИГ-

Радомир-Земен за периода 03.05.2018 – 31.12.2020 г., анализираните данни и информация може да 

се обобщи, че моментното състояние на изпълнението е добро и към този момент не е необходимо 

предприемане на мерки от страна на МИГ. Наблюдава се забава при сключването на договорите с 

бенефициентите по одобрените от МИГ-Радомир-Земен проекти от страна на ДФЗ, което е външен 

фактор. В заключение логично може да се обобщи, че за периода 2018 – 2020 г. МИГ-Радомир-

Земен е постигнал значими резултати по изпълнението на стратегията за ВОМР. 

 

 

 


