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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
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Водено от общностите местно развитие

ЕЗФРСР

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
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Европейски съюз

ЕСФ

Европейски социален фонд
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Европейски фонд за регионално развитие

ИГП

Индикативен график за приеми

ИГРП

Индикативна годишна работна програма

КВО

Колективен върховен орган

МИГ

Местна инициативна група

МФ

Министерство на финансите

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

ОС

Общо събрание

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

РУО

Ръководител на управляващия орган

СВОМР

Стратегия за водено от общностите местно развитие

УО

Управляващ орган

УС

Управителен съвет
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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Тази оценка прави преглед на изпълнението на Стратегията за Водено от общностите
местно развитие на Местна инициативна група – Община Марица за периода 2016-2019г.
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 2019г.;
- в секторен план оценката обхваща разнообразие от сектори – социален, индустриален,
селскостопански, селски и прочие;
- в географски план оценката обхваща селска територия в рамките на ЕС – територията на
община „Марица“, област Пловдив.

1. Обща информация за СВОМР
Сдружение „Местна инициативна група – Община Марица“ изпълнява споразумение за
изпълнение на многофондова Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50195/29.11.2016 г., финансирана от три фонда – от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони чрез ПРСР 2014-2020г., от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ и от Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на
човешките ресурси“, със следния бюджет:

ФИНАНСИРАНЕ

ЛЕВА

от ЕЗФРСР чрез ПРСР 2014-2020г.

2 933 745

от ЕФРР чрез ОП Иновации и конкурентоспособност

1 955 830

от ЕСФ чрез ОП Развитие на човешките ресурси

1 486 000
ОБЩО

6 375 575

Целта, приоритетите, специфичните цели и включените мерки за тяхното постигане в
СВОМР на МИГ – Община Марица са:
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„Територия на МИГ-община
Марица
– икономически
и социално
ЕЛ 1:Стратегическа
Повишаване нацел:
конкурентоспособността
и ресурсната
ефективност
в сектор
земеделие,жизнена
животновъдство
територия
със
съхранена
местна
идентичност,
високо
качество
на
живот,
осигурено
развитие за
и преработващата промишленост
младите хора, конкурентни земеделие и бизнес, съхранена околна среда и местен потенциал“
ЦЕЛ 1: Повишаване на
конкурентоспособността и ресурсната
ефективност в сектор земеделие,
животновъдство и преработващата
промишленост
Приоритет 1: Модернизация на
активите в земеделските стопанства и
развитие на устойчиво земеделие

ЦЕЛ 2: Повишаване устойчивостта и
диверсификацията на местната икономика,
създаване на качествена заетост и добавена
стойност чрез насърчаване на иновациите
Приоритет 1: Улесняване
диверсификацията на местната
икономика и разкриване на нови
работни места за местното население,
вкл. и за представителите на
уязвимите групи

Приоритет 2: Насърчаване на
качеството и добавената стойност
чрез иновации в производството и
преработката и маркетинга на
земеделски продукти.

Приоритет 2: Подкрепа на
традиционните и перспективни отрасли
от местната икономика, на
предприемачеството и повишаване на
производителността на местни МСП
чрез насърчаване навлизането на
иновации.

Приоритет 3: Укрепване на връзките
в хранителната верига за изграждане
на конкурентни предимства на база
качество и добавена стойност на
продуктите и иновации

Приоритет 3: Повишаване на
образованието и квалификацията на
работната сила на територията на МИГ,
за привличане на инвестиции за
създаване на качествена заетост

ЦЕЛ 3: Надграждане на условията за местно развитие на
територията на МИГ, повишаване на социалното включване
и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР
Приоритет 1: Подобряване на социалната,
спортната и техническата инфраструктура за
предоставяните услуги в общността и
благоустрояване на населените места

Приоритет 2: Укрепване и запазване на
териториалната и общностна идентичност и
съхранение на социалните и културни традиции и
обичаи, за предаването им към бъдещите
поколения.

Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на
местната общност и заинтересованите страни за
участие в прилагането на подхода ВОМР
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Мерки, бюджети и дялове на средствата по мерки на СВОМР на
МИГ – Община Марица:
Код на
мярката
М4.1
М4.2
М6.4.1
М7.2
М7.5

Име на мярката
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
„Инвестиции в земеделски стопанства“
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“
„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за
отдих, туристическа инфраструктура“

Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (EC) №
1305/2013, но съответстващи на целите на регламента
(финансирани от ЕЗФРСР)
М01
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на
селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура.“
Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
М02
„Активно включване - младежи“
М03
„Добри и безопасни условия на труд“
М04
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“
М05
„Активно включване – уязвими групи“
Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)
„Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи
М06
предприятия“
„Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото
М07
на оцеляване на МСП от територията на МИГ“
„Подобряване производствения капацитет в МСП от
М08
територията на МИГ“
ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от
ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4)

Общо за периода
на стратегията
лева
%
2 933 745
46.01
700 000
23%
300 000

10%

500 000

17%

800 000

27%

400 000

13%

233 745

10%

1 486 000
400 000
500 000
300 000
286 000
1 955 830

23.31
26%
33%
22%
19%
30.68

355 830

18%

700 000

35%

900 000

47%

6 376 005

100%

977 915,00
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2. Обобщение на текущото състояние по прилагане на СВОМР
Прилагането на Стратегията започва с подписването на Споразумението за изпълнение на
СВОМР на 29 ноември 2016 г. След подписване на Споразумението СНЦ „МИГ – Община
Марица“ депозира в Министерство на земеделието и храните Заявление за одобрение на
финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020г. в размер на 977 915,00 лв.
Основно осъществените дейности през 2016г. са свързани с администриране и управление на
сдружението, популяризиране и публичност.
2017г.
Същинските дейности по изпълнение на СВОМР започват през 2017г.
Изготвена и входирана е ИГРП за 2017г. в УО на ОП и на ПРСР. Във връзка с промяна в
нормативната база и с цел по-добра информираност на местната общност и публичност на
мерките от СВОМР са извършени актуализации на ИГРП като за направените актуализации са
уведомени УО на ОП и ПРСР. Изготвена и съгласувана е ИГРП за 2018г, като са взети предвид
указанията, дадени от УО на ОП.
През 2017г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е съгласувало с УО на ОПИК и с Министерство
на финансите пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура за
подбор по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП от територията на
МИГ“.
На 30.11.2017г. е обявен първи прием по процедура за подбор на проекти BG16RFOP0022.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на
територията на МИГ“ с краен срок за подаване на проектни предложения до 30.01.2018г.,
съгласно заложените срокове в ИГРП за 2017г. Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ, обявен по приема по процедурата, е 900 000 лева. Към 31.12.2017г. няма постъпили
проектни предложения от потенциални бенефициенти.
През 2017г. местната инициативна група е съгласувала с Министерство на финансите
документи за кандидатстване с проектни предложения по процедури за подбор и по следните
мерки от Стратегията:
- М03 „Добри и безопасни условия на труд“;
- М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура“;
- М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на
културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната култура“.
Сдружението е входирало за съгласуване с УО на ОПРЧР и пакет документи за
кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор по мярка М03 „Добри и
безопасни условия на труд“.
През 2017г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е провело подбор на външни експертиоценители на проектни предложения, в резултат на което е създадена база данни с одобрените
кандидати за външни оценители, които МИГ да използва в оценителния процес.
През 2017г. сдружението е извършило и значителен обем от дейности, свързани с
необходимата подготовка за реализиране на стратегията – дейности за популяризиране,
информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати. Проведени
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са 5 обучения за местни лидери, за потенциални кандидати, както и за членовете на екипа и
колективния върховен орган на МИГ. Проведен е отворен форум преди обявяване на прием на
проектни предложения по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП от
територията на МИГ“. Проведена е мобилна кампания за микропредприятия и земеделски
производители, като са посетени всички 19 населени места на територията на Община Марица.
Осъществени са 19бр. информационни срещи – във всяко едно от 19-те населени места в
община Марица , организирани като информационни дейности от типа „от врата до врата“ за
всяка потенциална заинтересована страна.
Наред с изброените дейности през 2017г. в офиса на МИГ-Община Марица са
предоставени и разяснения на потенциални кандидати по СВОМР относно допустимост на
кандидатите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията. В
помощ на потенциалните кандидати по време на подготовката на проектни предложения и в
рамките на нормативно установения срок МИГ-Община Марица е предоставила разяснения по
7 постъпили запитвания от заинтересовани кандидати с искане на разяснения относно
процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ-Община Марица М08 „Подобряване на производствения
капацитет в МСП на територията на МИГ“.
Осъществени са и две проучвания в сферите на интервенция на СВОМР. Реализирана е 1
публикация в местна и регионална медиа. Изготвени и разпространени са информационни и
рекламни материали.
През 2017г. СНЦ „МИГ – Община Марица“ е инициирало изменение на СВОМР.
Промяната в Стратегията касае допустимите получатели по мярка М04 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи“ и индикаторите по Мярка М4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
Промяната е одобрена като на 31.01.2018г. е сключено Допълнително споразумение №
РД50-195/31.01.2018г. към Споразумението за изпълнение на стратегията № РД50195/29.11.2016г.
2018г.
През 2018г. във връзка с промяна в нормативната база, промяна в споразумението за
изпълнение на стратегията и с цел по-добра информираност на местната общност и публичност
на мерките от СВОМР са извършени няколко актуализации на ИГП.
През 2018г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е подготвило и реализирало приеми на
проектни предложения по следните процедури:
На 30.01.2018г е приключил първия прием по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет
в МСП на територията на МИГ“ по ОПИК с бюджет по процедурата 900 000лв. Входирани и
оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни
предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения
подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПИК. През месеците юни
и юли 2018г. са сключени първите 3 административни договора по процедурата с общ размер
на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 465 543,40лв. и размер на
одобрените разходи 685 062,00лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок за
подаване на проектни предложения до 31.03.2018г. Входирани и оценени са 6 проектни
предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения.
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На 01.02.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.031 МИГОБЩИНА МАРИЦА М03 „Добри и безопасни условия на труд“ по ОПРЧР с три крайни срока
за кандидатстване и общ бюджет по процедурата 500 000лв. В първия прием по процедурата с
краен срок за кандидатстване до 03.04.2018г. и бюджет на приема 500 000лв. са входирани и
оценени 13 проектни предложения. Одобрени за финансиране са 7 проектни предложения.
Оценителният доклад на комисията за подбор на проектни предложения подадени по първи
краен срок по процедурата е одобрен от РУО на ОПРЧР. Подписани са 7 административни
договора с бенефициенти с общ размер на БФП 456 764,81лв. Не се предвижда обявяване на
втори и трети прием по процедурата, поради наличие на резервни проектни предложения и
недостатъчно остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием.
На 30.03.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.019 МИГ –
Община Марица Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и
валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” с общ бюджет по
процедурата 233 745,00лв. и първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до
31.05.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до 30.06.2018г. Входирани и
оценени са 10 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 9 проектни
предложения с общ размер на БФП 170 333,78лв. По процедурата е обявен и втори прием с
краен срок за подаване на проектни предложения до 01.11.2018г. Входирани и оценени са 4
проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3 проектни предложения с общ
размер на БФП 57 550,40лв.
На 22.06.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.032 МИГ –
Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“, с общ бюджет по процедурата 800 000,00лв.
и първоначален краен срок за подаване на проектни предложения до 31.07.2018г., но удължен
със Заповед на председателя на УС до 19.08.2018г. Входирани и оценени са 3 проектни
предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 2 проектни предложения с общ размер на
БФП 297 178,74 лв. По процедурата е проведен и втори прием с краен срок за подаване на
проектни предложения до 30.11.2018г., но удължен със Заповед на председателя на УС до
31.01.2019г. В проведения втори прием са входирани и оценени 5 проектни предложения.
Одобрени от МИГ за финансиране са 4 проектни предложения с общ размер на БФП 495
698,50лв.
На 24.07.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.043 МИГ –
Община Марица М02 „Активно включване – младежи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“
с първи краен срок за кандидатстване до 30.09.2018г. и общ бюджет по процедурата 400 000лв.
Входирани и оценени са 6 проектни предложения. Одобрени от МИГ за финансиране са 3
проектни предложения с общ размер на БФП 166 857,79 лв. Оценителният доклад на комисията
за подбор на проектни предложения подадени по първи краен срок по процедурата е одобрен от
РУО на ОПРЧР.
На 16.11.2018г. е обявена процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.009 МИГОБЩИНА МАРИЦА М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ с първи краен срок за кандидатстване до
28.12.2018г. и общ бюджет по процедурата 355 830,00лв. Входирани и оценени са 2 проектни
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предложения с размер на заявени допустими разходи 385 455,37 и размер на заявен БФП 346
909,83лв.
През 2018г., наред с проведените приеми по мерки от СВОМР, е извършен и значителен
обем от дейности, свързани с необходимата подготовка за реализиране на стратегията –
дейности за популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на
потенциалните кандидати.
Проведени са 6 обучения за местни лидери, за потенциални кандидати, както и за
членовете на екипа и колективния върховен орган на МИГ.
Проведена е работна среща за обмяна на опит и добри практики между екипите на „МИГОбщина Марица“ и „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин“. Организирано е посещение на екипа на
местната инициативна група от района на Южен Валдвиртел -Нибелингенау (Австрия) на
територията на СНЦ „МИГ-Община Марица“, като целта на посещението е запознаване с
особеностите на района и добрите практики в прилагането на Стратегията за местно развитие
на територията на МИГ-Община Марица.
Проведени са 2 бр. пътуващи семинари в населените места на територията на МИГ на
тема „Популяризиране на стратегията на СНЦ „МИГ-Община Марица“. Местната общност в
полза на местното развитие. Как да участвам?“.
Организирани и проведени са 2 дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие
с цел популяризиране на хоризонталните политики на ЕС при прилагането на фондовете.
Проведени са информационни събития без бюджет, в т.ч. ден на отворени врати и 2бр.
информационни срещи във връзка с отворени приеми по процедури на МИГ-Община Марица.
Наред с изброените дейности през 2018г. в офиса на МИГ-Община Марица са предоставени и
разяснения на потенциални кандидати по СВОМР относно допустимост на кандидатите,
допустимост на дейностите и разходите по проекти по мерките от Стратегията. В помощ на
потенциалните кандидати по време на подготовката на проектни предложения и в рамките на
нормативно установения срок МИГ-Община Марица е предоставила разяснения по постъпили
общо 50 въпроса по следните процедури:
o Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
o М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие
и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура“
o М02 „Активно включване – младежи“
o М03 „Добри и безопасни условия на труд“
o М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“.
През 2018г. са осъществени 20 публикации в местни и регионални медии. Изготвени и
разпространени са наръчници за бенефициенти по мерки от Стратегията за ВОМР;
информационни и рекламни материали. Изградени са информационни терминали в 19-те
населени места на територията, където се поставят текущо информационни и други материали
за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за
масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно покритие на
цялата територия.
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За осигуряване на публичност СНЦ „МИГ-Община Марица“ публикува на интернет
страницата си – www. leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
В изпълнение на иновативен метод за информираност, публичност и популяризиране на
СВОМР, през 2018г. местната инициативна група е създала интерактивна информационна
платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ.
През 2018г. СНЦ „МИГ-Община Марица“ е инициирало ново изменение на СВОМР във
връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на
земеделските производители и отпадането на правно основание за издаване на Наредбите по
Чл.9а от ЗПЗП за прилагане на мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020г. и в изпълнение на
препоръки дадени с писмо с изх. № 91-417/27.03.2018г. от д-р Лозана Василева – Зам.министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г., както и във връзка с допуснати
технически грешки в СВОМР. Изменението касае и интензитета на подпомагане по мярка
М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”.
На 13.09.2018г. е подписано Допълнително споразумение №РД50-195/13.09.2018г. към
Споразумение за изпълнение на СВОМР №РД50-195/29.11.2016г., изменено с доп.
Споразумение №РД50-195/31.01.2018г.
2019г.
Изготвен и съгласуван е ИГП за 2019г., който през 2019г. е актуализиран във връзка с
промяна в нормативна база, във връзка с предприети действия по изменение на Споразумението
за изпълнение на стратегията, във връзка с продължителния период на съгласуване на мерките,
финансирани по ОПРЧР и с цел постигане на по-добра информираност на местната общност и
публичност на мерките от СВОМР на МИГ – Община Марица.
През 2019г. от РУО на ОПИК е одобрен оценителния доклад на комисията за подбор на
проектни предложения подадени по втори краен срок по процедура BG16RFOP002-2.013 МИГ
– Община Марица М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на
МИГ“. Сключени са още 3 договора с одобрени кандидати като общите допустими разходи на
одобрените 3 проектни предложения е 666 806,60лв., а общия размер на БФП е 422 965,06лв.
През същия период ДФЗ е одобрил проведените от сдружението процедури за подбор на
проекти №BG06RDNP001-19.019 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА мярка М01 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и опазване на културното и природното
наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна
идентичност и местната култура“ – първи и втори прием и №BG06RDNP001-19.032 МИГ –
Община Марица - Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи и втори прием. Сключени са 2
договора с одобрени кандидати с общо допустими разходи в размер на 119 658,10лв. и
съответно общ размер на БФП 119 658,10лв. Проектните предложения на останалите кандидати
са в процес на проверка от ДФЗ.
През 2019г. са сключени 2 договора с одобрени кандидати по първи прием по процедура
за подбор на проекти BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община Марица М02 „Активно включване –
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младежи“ като общите допустими разходи на одобрените 2 проектни предложения са на
стойност 134 463,44лв. и съответно общият размер на БФП е 134 463,44лв.
Извършена е оценка на 2 проектни предложения по процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.009 МИГ-ОБЩИНА МАРИЦА М06 „Подкрепа за разработване на иновации
от стартиращи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Одобрени от МИГ за
финансиране са 2 проектни предложения. Оценителният доклад на комисията за подбор на
проектни предложения, подадени по първи краен срок по процедурата, е одобрен от РУО на
ОПИК. Сключени са 2 административни договора по процедурата с общ размер на
предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 344 721,70лв. и размер на
одобрените разходи 383 024,11лв. По процедурата не се предвижда обявяване на втори прием,
поради недостатъчно остатъчен финансов ресурс след проведения първи прием.
На 20.02.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община
Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“. В периода на прием не са постъпили
проектни предложения.
На 27.03.2019г. е обявен втори прием по процедура BG05M9OP001-1.043 МИГ – Община
Марица М02 „Активно включване – младежи“ с краен срок за подаване на проектни
предложения до 30.04.2019г. Входирано и оценено е 1 проектно предложение на кандидата
община „Марица“. Сключен е административен договор с кандидата с размер на
предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 96 995лв. Остатъчният бюджет по
процедурата след проведения втори прием е в размер на 168 541,56лв.
През 2019г. са съгласувани с МФ и УО на ОПИК насоки за кандидатстване по процедура
за подбор на проекти BG16RFOP002-2.048 МИГ-Община Марица М07 „Насърчаване на
предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“. На 01.04.2019г. е обявен прием по процедурата с
първи краен срок за кандидатстване до 06.05.2019г. и общ бюджет по процедурата 700 000,00лв.
Входирани и оценени са 2 проектни предложения. Сключен е 1 административен договор по
процедурата с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на
140 000,00лв. и размер на одобрените разходи 200 000,00лв. По процедурата е проведен и втори
прием с краен срок 30.09.2019г. Входирани и оценени са 7 проектни предложения. Одобрени от
МИГ за финансиране са 4 проектни предложения. Оценителния доклад на КППП е в процес на
проверка от УО на ОПИК.
На 22.10.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ - Община
Марица М05 „Активно включване – уязвими групи“ с два крайни срока за кандидатстване и с
общ бюджет по процедурата 286 000лв. В първия краен срок за подаване на проектни
предложения до 30.11.2019г. е входирано и оценено 1 проектно предложение на стойност 285
999лв. на кандидата община „Марица“. Оценителния доклад на КППП е в процес на проверка
от УО на ОПРЧР.
На 01.11.2019г. е обявен първи прием по процедура BG05M9OP001-2.068 МИГ - Община
Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с два крайни срока за
кандидатстване и с общ бюджет по процедурата 300 000лв. В първия краен срок за подаване на
проектни предложения до 30.12.2019г. са входирани 2 проектни предложения на стойност 435
620,30лв. Оценителният процес предстои да започне през 2020г.
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През 2019г. е разработен и съгласуван с Министерство на финансите пакет документи за
кандидатстване с проектни предложения по процедура за подбор BG 06RDNP001-19.056 МИГ –
Община Марица - Мярка М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
Процедурата е програмирана в ИСУН 2020 и е в процес на проверка от УО на ПРСР.
Разработен е и пакет документи за кандидатстване с проектни предложения по процедура
за подбор BG06RDNP001-19.292 МИГ-Община Марица - Мярка М7.5. Инвестиции за публично
ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура. Процедурата е
програмирана в ИСУН 2020 и е проверена от УО на ПРСР. Предстои обявяване на прием.
През 2019г., наред с проведените приеми по мерки от СВОМР са извършени дейности за
популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати. Проведени са 3 обучения за местни лидери, както и 1 обучение за членовете на
екипа и колективния върховен орган на МИГ. Проведени са информационни събития без
бюджет – ден на отворени врати и 1бр. информационна среща във връзка с отворени приеми по
процедури на МИГ - Община Марица. Наред с изброените дейности през 2019г. в офиса на
МИГ-Община Марица са предоставени и разяснения на потенциални кандидати по СВОМР
относно допустимост на кандидатите, допустимост на дейностите и разходите по проекти по
мерките от Стратегията.
За постигане на визуална идентичност на местната инициативна група през 2019г. в
изпълнение на сключен договор от 18.10.2019г. за външна услуга за изработка лого на МИГ са
изработени няколко работни варианти на лого. След проведено проучване на мнението на
местната общност чрез интерактивната информационна платформа на МИГ е избрано лого,
което се асоциира с дейността и идентичността на сдружението и изобразява обединение на
общности, което кореспондира с дейностите по прилагане на подхода ВОМР.
През 2019г. са осъществени 23 публикации в местни и регионални медии. Изготвен и
разпространен е наръчник за бенефициенти „Как се реализира успешен проект“;
информационни и рекламни материали. Периодично през годината е организирано захранване
на информационните терминали в 19-те населени места на територията с информационни и
други материали за местните заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни
материали и др., за масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното
информационно покритие на цялата територия.
През 2019г. за осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на
интернет страницата си www. leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА № 22 от
14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г.
Чрез различни методи и средства, в т.ч. и чрез създаване на фейсбук страница на
сдружението, е популяризирана създадената през 2018г. интерактивна информационна
платформа за публично-частните партньори и участниците в МИГ.
През 2019г. са подписани три Допълнителни споразумения за изменение на
Споразумението за изпълнение на СВОМР №РД50-195/29.11.2016г. Измененията касаят
промяна в размера на допустимите разходи за едно проектно предложение по мярка М04
„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ и по мярка М05 „Активно включване –
уязвими групи“ и промяна на индикатори по мерките във връзка с промяната на финансовите
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параметри за проектите; прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ОПРЧР в
размер на 10 на сто от одобрения от ЕСФ бюджет по подмярка 19.2.; промяна в интензитета на
подпомагане на проекти за развитие на туризъм; промяна в критериите за оценка на проектните
предложения по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“, мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности”, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”.
Изготвен и съгласуван е ИГП за 2020г.

II. ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНКАТА
Настоящата методология разглежда извършването на оценка на напредъка на основа на
универсални постановки с приложимост при извършването на междинната оценка, като са взети
предвид Насоките за оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от Европейската комисия (EUROPEAN
COMMISSION – Directorate-General for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017):
Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD. Brussels.)

1. Цели и съдържание
Оценката е процес на:
- отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията чрез наблюдението по заложените
индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане на мерките и
администриране на Стратегията;
- разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията, вкл. определяне на степента
на тяхното съответствие с поставените цели, приноса към постигането на целите, цялостно
въздействие върху местната общност, устойчивост на постигнатото.
Оценката разглежда и възникнали положителни и отрицателни тенденции и/или
предизвикателства, които се включват като база за разработените препоръки – в случая на
междинната оценка – за оставащия период на прилагане и с оглед успешно реализиране на
стратегията.
Насоките за оценка на LEADER/ВОМР (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – Генерална
дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ – Отдел C.4, 2017 г.: Насоки. Оценка на
LEADER/ВОМР. Брюксел) препоръчват освен горното, на ниво местна СВОМР да се извърши и
оценка на:
a) популяризирането на МИГ/СВОМР
Популяризирането на МИГ/СВОМР допринася както към прекия ефект от прилагането –
реализирани проекти по различните мерки, изпълнение на заложения бюджет, респективно
целите на стратегията, така и към дългосрочния ефект/въздействие, които включват
изграждането на капацитет, придобиване на знания на индивидуално и организационно
равнище, повишаване на уменията, както и в ползите, свързани с подобряването на социалния
капитал и местното управление. „Популяризирането“ включва различни по вид инициативи,
които са насочени към повишаване на капацитета, информираността и готовността на местните
участници, но не са пряко свързани с конкретен проект, а са насочени към територията и
населението като такива;
14

б) механизма за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на прилагането на метода
LEADER
При разглеждане на механизма за изпълнение се разглеждат дейностите на МИГ както във
връзка с популяризирането, така и във връзка с изпълнението на стратегията. Оценката на
механизма за изпълнение разглежда предизвикателствата, свързани с правилата и процедурите
за прилагане на СВОМР.
в) добавената стойност на LEADER/ВОМР.
Оценката на добавената стойност показва какви допълнителни ползи са били създадени
благодарение на правилното прилагане на метода LEADER посредством дейностите на МИГ –
подготовка и подбор на проекти изпълнение на проектите от бенефициентите и
популяризиране. Добавената стойност се изразява в 1) подобряване на социалния капитал, 2)
подобряване на местното управление и 3) засилване на резултатите от проектите.
Оценката на добавената стойност дава информация за това какви промени настъпват в
територията на действие на МИГ, различни от онези, които биха били постигнати без
прилагането на метода LEADER.

2. Методи
Наблюдение
Оценката се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез наблюдението
(мониторинг). Наблюдението представлява систематично проследяване на дейността на МИГ в
двете основни насоки: подготовка и подбор на проекти и популяризиране. Наблюдението
генерира количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава
обратна информация за прилагането на мерките и на Стратегията като цяло, улеснявайки
идентифицирането на необходимите корекции в плана за действие на изпълнението на
стратегията.
Индикатори
Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били
постигнати чрез мерките. Те трябва да бъдат специфични, измерими и достъпни/постижими по
рентабилен начин.
Оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния
характер на подкрепата, целите на СВОМР, социално-икономическата ситуация на територията.
Има няколко различни равнища на индикатори:
- Индикатори за вложените ресурси (изходни): те се отнасят до бюджета и другите
ресурси, отпуснати на всяко равнище на подпомагане (например: разходи по мерки, разходи за
управление на СВОМР);
- Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко
реализираните дейности по мерките. Тези дейности са първата стъпка към реализирането на
целите и се измерват във физически или парични единици (например: Брой информационни
дейности/събития, брой на одобрените заявления по всички фондове в Стратегията, стойност на
подадените заявления).
- Индикатори за резултат: измерват преките и незабавни последствия от намесата.
Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или резултатите на
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преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици (например:
предприети инвестиции).
- Индикатори за въздействие: те се отнасят до ползите от намесите не само на равнище
подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по-широките цели на една
програма (например: увеличаване на заетостта в територията, подобрена конкурентоспособност
на предприятия от хранително-преработвателната промишленост и др.).
От особена важност в процеса на междинна оценка е да се анализира напредъка спрямо
заложените цели, както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста на
актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване на
стратегията.
Въпроси за оценка
Основен инструмент за извършване на оценката за установяване на връзката между
заложените цели и постигнатите резултати между показателите (индикаторите) и степента на
постигане на целите, са въпросите за оценка. Въпросите включват т.нар. хоризонтални (за
цялата стратегия) и специфични (по приоритети) въпроси за оценка, които следва да бъдат
съгласувани с интервенционната рамка на стратегията и целите на стратегията, като се търси
връзка и с показателите за оценка.
Настоящата междинна оценка предлага формулирането на следните въпроси за оценка:
 До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки / до каква степен се
изпълняват заложените цели?
 До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи
бенефициенти?
 До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането
на целите на СВОМР?
 До каква степен механизмът за изпълнение и дейностите за популяризиране са
довели до създаване на добавена стойност?
 Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията и в процеса
на прилагане на договорените проекти?
 Какви мерки следва да бъдат предприети за оставащия период на прилагане или за
следващ програмен период?
Източници на информация
Източници на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се обобщят,
както следва:
- база данни на МИГ – основен източник на информация
- информация от бенефициентите – за проследяване на индикатори като брой създадени
работни места, земеделски стопанства, в които е въведена модернизация или иновация и др. За
събиране на данни за проследяване изпълнението на индикаторите МИГ ползва от
бенефициентите информация в процеса на наблюдение на проектите (резултатите от
наблюдението на проектите на бенефициентите, което се извършва от МИГ става също част от
базата данни на МИГ). В допълнение може да се набира и допълнителна информация от
бенефициентите – напр. за нагласи, впечатления, препоръки и др., под формата на
анкети/интервюта.
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- от външни източници и сравнение с базови данни, както и например чрез извършване на
проучвания – за проследяване ефективността на дейностите по оживяване на територията и
мониторинг на нагласите както на потенциалните бенефициенти от територията, така и на
косвените бенефициенти – населението/определени обществени групи от територията.
МИГ-Община Марица предвижда да изготви „Анализ/изследване за резултатите от
прилагане на мерките в СВОМР в публичния/НПО сектора, в частния сектор и сектора на
селското стопанство. Мнения, резултати, заключения, препоръки.“, който би могъл да се
използва като инструмент за набиране на информация. Анализът към момента на изготвяне на
настоящата оценка не е възложен. По тази причина същият може да предвиди набиране на
информация, релевантна към целите на мониторинга, отчитането и финалната оценка.

III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
1. Процедури за подбор на проекти
Процедурите за подбор на проекти са основният елемент на изпълнението на СВОМР и
част от механизма за прилагане на подхода ЛИДЕР, респективно от задачите на МИГ по
прилагане на стратегиите.
В периода 2016-2019г. са подготвени документи за кандидатстване с проектни
предложения по 11 мерки от СВОМР МИГ – Община Марица. Подготвените пакети документи
са съгласувани с МФ (с изключение на Насоките за кандидатстване по мярка М7.5. Инвестиции
за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, които не се
съгласуват с МФ). Подготвените документи са съгласувани и с УО на съответните програми.
Обявени са 15 приема по 9 мерки от Стратегията.
Реализираните приеми по процедури за подбор на проекти към СВОМР на „МИГ –
Община Марица“ за периода 2016-2019г. са както следва:
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Процедури за подбор на проекти / Мярка

Бюджет по
процедурата

Брой
приеми

Брой
постъпили
проектни
предложения

От тях
на
жени

От тях
на хора
до 40 г.

Стойност на
постъпилите
проектни
предложения

Брой на
одобрените
проекти

BG06RDNP001-19.019 МИГ – Община Марица Мярка М01
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддър-жане, възстановяване
и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване,
развитие и вало-ризиране на специфичната местна идентичност и
местната култура”

233 745,00

2

14

10

2

264 718,18

12

227 884,18

227 884,18

BG06RDNP001-19.032 „МИГ – Община Марица“ - Мярка М7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“

800 000,00

2

8

3

0

991 894,31

6

792 877,24

792 877,24

355 830,00

1

2

0

1

385 455,37

2

383 024,11

344 721,70

700 000,00

2

9

5

2

1 774 619,60

51

1 022 607,912

715 825,553

900 000,00

2

12

3

0

2 438 694,60

6

1 351 868,60

888 508,46

BG05M9OP001-1.043- МИГ - Община Марица М02 „Активно
включване – младежи”

400 000,00

2

7

0

0

655 142,90

4

263 853,37

263 853,37

BG05M9OP001-1.031 МИГ - Община Марица М03 „Добри и
безопасни условия на труд“

500 000,00

1

13

2

1

1 174 597,47

7

456 764,81

456 764,81

BG05M9OP001 – 2.068 МИГ - Община Марица М04 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи“.

300 000,00

1

2

0

0

435 620,30

---4

---

---

BG05M9OP001-2.039 МИГ – Община Марица М05 „Активно
включване – уязвими групи“

286 000,00

1

0

0

0

0,00

0

0

0

BG05M9OP001-2.067МИГ – Община Марица М05 „Активно
включване – уязвими групи“

286 000,00

1

1

0

0

285 999,00

1

285 999,00

285 999,00

BG16RFOP002-1.009 МИГ – Община Марица М06 „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи предприятия“
BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица М07 „Насърчаване на
предприемачеството и подобряване нивото на оцеляване на МСП от
територията на МИГ“
BG16RFOP002-2.013 МИГ – Община Марица М08 „Подобряване на
производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“

Стойност на
Стойност на
одобрените
одобрена
проектни
БФП
предложения

В броя на одобрените проекти по процедура BG16RFOP002-2.048 е включено одобрено проектно предложение, за което има отказ от страна на кандидата за сключване на договор.
В стойността на одобрените проекти по процедура BG16RFOP002-2.048 е включена стойността (28070,71лв.) на проектно предложение, за което има отказ от страна на кандидата за сключване на договор.
3
В стойността на одобрената БФП по процедура BG16RFOP002-2.048 е включена одобрена БФП (19 649,51лв.) по проектно предложение, за което има отказ от страна на кандидата за сключване на договор.
4
Оценителният процес предстои да започне през 2020г.
1
2

18

Видно от таблицата е, че са проведени приеми по всички мерки по ОПИК.
Договорен е бюджетът по мярка М06 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия“ и по мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет
в МСП на територията на МИГ“. И по двете мерки има незначителни остатъчни
средства, които не са достатъчни за финансиране на резервни проектни предложения или
за провеждане на нови приеми.
По мярка М07„Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на
оцеляване на МСП от територията на МИГ“ в проведените два приема са подадени
достатъчно проектни предложения, които въз основа на информацията от извършената
от МИГ оценка ще изчерпят бюджета по мярката. Към момента не е приключила
проверката на УО на ОПИК на оценителния процес по втория прием по процедурата, но
не съществува риск по процедурата да остане неусвоен бюджет.
По всички мерки по ОПРЧР също са проведени приеми. Договорен е бюджетът по
мярка М03„Добри и безопасни условия на труд“, след проведен само един прием от
предвидените общо три. По процедурата има остатъчен ресурс, който обаче не е
достатъчен за финансиране на резервни проектни предложения.
По мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ са проведени два приема.
В периода на първия прием не са постъпили проектни предложения. Причините за
това могат да се разглеждат в няколко посоки. На първо място в процеса на съгласуване
на документите по чл.26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ от допустимите съгласно СВОМР
кандидати, УО на ОПРЧР като допустими кандидати е съгласувал само община Марица,
доставчици на социални услуги и доставчици на здравни услуги, тоест ограничени са
допустимите кандидати по мярката.
На второ място може да се посочи ограничението в размера на допустимите
разходи за едно проектно предложение. В потвърждение на това е постъпилото в
периода на приема в СНЦ „МИГ – Община Марица“ писмо от допустимия по
процедурата кандидат – община Марица. С писмото община Марица уведомява МИГ, че
предвид големият брой лица, представители на допустимите по процедурата целеви
групи, които общината иска да включи в проектни дейности по процедурата
определеният максимален размер на допустимите разходи за едно проектно предложение
е крайно недостатъчен.
Във връзка с горното, с цел успешната реализация на мерките от СВОМР, екипът
на МИГ е предприел адекватни действия за изменение на СВОМР като в резултат е
сключено допълнително споразумение, с което е изменен размерът на допустимите
разходи за едно проектно предложение за мярка М04 „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи“ и мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“,
както и индикаторите по мерките във връзка с промяната на финансовите параметри за
проектите.
По мярка М05 „Активно включване – уязвими групи“ е проведен още един прием
на проектни предложения. Постъпило е едно проектно предложение, което въз основа на
информация от извършената от МИГ оценка ще изчерпи бюджета по мярката. Към
момента не е приключила проверката на УО на ОПРЧР на оценителния процес по
проведения прием по процедурата.
По мярка М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ към
момента на извършване на оценката се провежда първи прием на проектни предложения.
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Подадени са 2 проектни предложения. Оценителният процес предстои да започне през
2020г.
Проведени са и два приема по мярка М02 „Активно включване – младежи“. В
първия прием по процедурата са подадени 6 проектни предложения. Одобрени са 3
проектни предложения, а сключените договори с одобрените кандидати са 2 на обща
стойност 134 463,44лв. /Единият от одобрените кандидати не е представил изискуемите
документи за сключване на договор за БФП./ Остатъчният ресурс след проведения първи
прием по процедурата е 265 536,56лв.
В проведения втори прием по процедурата е подадено само едно проектно
предложение на стойност 96 995,58лв. Сключен е договор с одобрения кандидат на
стойност 96 995,58лв. Остатъчният ресурс по процедурата след проведените два приема
е в размер на 168 540,98лв.
В проведения втори прием по процедурата МИГ е отчела намален интерес към
процедурата в резултат на въведените ограничения по искане на УО на ОПРЧР относно
допустимите разходи за материални активи, а именно: „Разходи за обзавеждане и
оборудване - Тези разходи са допустими само за оборудване на нови работни места за
хора с увреждания.“ В резултат на въведеното ограничение мярката е станала
неатрактивна за потенциалните кандидати на територията.
Предвид гореописаните обстоятелства, с цел успешната реализация на мерките от
СВОМР на 11.06.2019г. МИГ-Община Марица е входирала в УО на ОП РЧР заявление за
промяна на споразумението за изпълнение на СВОМР като в заявлението е включено
искане за прехвърляне на средства между мерките, финансирани от ОПРЧР в размер на
остатъчния ресурс след провеждане на планираните приеми по мерките. Сключено е
Допълнително споразумение, с което МИГ може да прехвърля до 10 на сто от одобрения
от ЕСФ бюджет – между мерките, финансирани от ЕСФ, със средства от ОПРЧР.
По ПРСР са проведени два приема по Мярка М01 „Проучвания и инвестиции,
свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на
селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и
местната култура”. ДФЗ е одобрил проведената от сдружението процедура за подбор на
проекти. Сключен е 1 договор с одобрен кандидат на стойност 19 880,40лв. Предстои
сключване на договори с останалите одобрени кандидати.
Проведени са и два приема по Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
ДФЗ е одобрил проведената от сдружението процедура за подбор на проекти. Сключен е
1 договор с одобрен кандидат на стойност 99 777,70лв. Предстои сключване на договори
с останалите одобрени кандидати. Към момента на оценката МИГ не предвижда
провеждане на нови приеми по мерките, предвид наличието на резервни проектни
предложения.
Предстои провеждане на приеми на проектни предложения по следните мерки:
 М4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
 М4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
 М6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
 М7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура
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Приеми по М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” и М7.5.
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура са планувани за м. Януари 2020г.

2. Дейности за популяризиране
Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и
подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; действия по
информиране и публичност. В разглеждания период от МИГ-Община Марица са
проведени:
- 15 бр. обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти и членове на КВО
на МИГ и на екипа;
- 19 информационни срещи – във всяко едно от 19-те населени места в община
Марица, организирани като информационни дейности от типа „от врата до врата“ за
всяка потенциална заинтересована страна;
- 1бр. мобилна кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ
открива работно място“, като са посетени всички 19 населени места на територията на
Община Марица;
- 1бр. отворен форум във връзка с обявяване на прием на проектни предложения по
мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ“
- 2бр. дни на отворени врати (информационни събития без бюджет) във връзка с
обявяване на прием на проектни предложения по мерки от СВОМР;
- 2 бр. пътуващи семинари в населените места на територията на МИГ на тема
„Популяризиране на стратегията на СНЦ „МИГ-Община Марица“. Местната общност в
полза на местното развитие. Как да участвам?“;
- 2 дни на мултиетническо и мултикултурно взаимодействие с цел популяризиране
на хоризонталните политики на ЕС при прилагането на фондовете;
- 3бр. информационни срещи (информационни събития без бюджет) във връзка с
отворени приеми по процедури на МИГ - Община Марица;
- обсъдени с обществеността и съгласувани с МФ и УО на съответната програма
Насоки за кандидатстване по 11 мерки от Стратегията;
- осъществени 44 публикации в местни и регионални медии;
- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали;
- консултирани 55 потенциални бенефициенти;
- предоставени разяснения на 57 постъпили въпроси по електронна поща от
заинтересовани кандидати по обявени приеми по следните мерки от СВОМР:
 М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
 М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
опазване на културното и природното наследство на селата. Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната
култура“
 М02 „Активно включване – младежи“
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М03 „Добри и безопасни условия на труд“
М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на
МИГ“
- изградени информационни терминали в 19-те населени места на територията,
където се поставят текущо информационни и други материали за местните
заинтересовани страни, обяви за приеми, съобщения, рекламни материали и др., за
масовото осведомяване на местната общност и за пълноценното информационно
покритие на цялата територия;
- изработени банери за популяризиране на проектните дейности на МИГ;
- за осигуряване на публичност СНЦ „МИГ – Община Марица“ публикува на
интернет страницата си www. leader-maritsa.eu изискуемата информация по НАРЕДБА №
22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от
общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 – 2020г;
- създадена интерактивна информационна платформа за публично-частните
партньори и участниците в МИГ в изпълнение на иновативен метод за информираност,
публичност и популяризиране на СВОМР;
- създадена фейсбук страница на сдружението, за популяризиране на създадената
интерактивна информационна платформа за публично-частните партньори и
участниците в МИГ и за повишаване на информираността на местната общност;
- изготвено лого за постигане на визуална идентичност на местната инициативна
група.
Проведени обучения:
Година

Тема на обучение

2017

Мотивиране на представители на етнически
малцинства и хора с увреждания за участие в
Стратегия за ВОМР – двудневно обучение

2017

2017

2017

2017
2018

Целева група

Местни лидери, в
т.ч. и местни лидери, представители
на уязвими групи
Роля и взаимодействие на местните лидери в Местни лидери, в
комуникацията с уязвими групи и застрашени т.ч. и местни лидеот бедност целеви групи – двудневно
ри, представители
обучение
на уязвими групи
УС, КС, адм. екип
Обмен на добри практики за ВОМР
на МИГ
Правила и процедури за прилагане на
Стратегия за местно развитие за Водено от
КВО на МИГ
общностите местно развитие – двудневно
обучение
Правила и процедури за прилагане на
Стратегия за местно развитие за Водено от
КВО на МИГ
общностите местно развитие – двудневно
обучение – двудневно обучение
Оценка на проекти по ПРСР /АСД и ТФО/
КВО на МИГ

Брой
участници
28

25

10

12

11
10
22

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019
Общо:

Обучение за работа със системата ИСУН
2020, във връзка с провеждане на оценка на
проектни предложения към СВОМР на МИГ
– Община Марица – двудневно обучение
Подготовка и разработване на проекти по
ОПРЧР – двудневно обучение
Подготовка и разработване на проекти по
М4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“,
М4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ и по мярка 6.4.1
„Инвестиции в подкрепа на неземеделски
дейности” от ПРСР – двудневно обучение
Подготовка и разработване на проекти по
мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“,
мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване
в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура“ и мярка М01 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и
природното наследство на селата.
Съхраняване, развитие и валоризиране на
специфичната местна идентичност и местната
култура“ – двудневно обучение
Запознаване с особеностите на територията,
опита на МИГ и обмен на знания и умения
свързани с местни продукти и туристически
услуги
„Изпълнение, отчитане и мониторинг на
проекти по стратегията за местно развитие,
финансирани по Програмата за развитие на
селските райони“ – двудневно обучение
„Изпълнение, отчитане и мониторинг на
проекти по стратегията за местно развитие,
финансирани по ОП „Иновации и
конкурентоспособност”- двудневно обучение
„Изпълнение, отчитане и мониторинг на
проекти по стратегията за местно развитие,
финансирани по ОП „Развитие на човешките
ресурси” – двудневно обучение
Проучване на опита на МИГ в ЕС за
създаване на местна марка, бранд и продукти
по проекти, финансирани от МИГ
15 броя обучения

КВО на МИГ

10

Местни лидери

11

Местни лидери

10

Местни лидери

20

Членове на КВО на
МИГ и адм. екип

10

Местни лидери

11

Местни лидери

11

Местни лидери

13

Членове на КВО на
МИГ и адм. екип

10
202
23

Проведени информационни събития
Година

2017

2017
2018
2018
2018
2018

2018

2018

Инф. събитие

Населено място

Инф. среща -19 бр.

Отворен форум
Пътуващ семинар
Пътуващ семинар
Дни на мултиетническо и мултикултурно
взаимодействие
Дни на мултиетническо и мултикултурно
взаимодействие
„Ден на отворените врати“* във връзка с
отворен прием по Процедура
№BG05M9OP001-1.031 МИГ Община
Марица М03 „Добри и безопасни условия на
труд“
Инф. среща* във връзка с отворен прием по
Процедура №BG06RDNP001-19.019 МИГ
Община Марица Мярка М01 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и на културното и
природното наследство на селата.
Съхраняване, развитие и валоризиране на

с. Бенковски
с. Войводиново
с. Войсил
с. Граф Игнатиево
с. Динк
с. Желязно
с. Калековец
с. Костиево
с. Крислово
с. Маноле
с. Манолско конаре
с. Радиново
с. Рогош
с. Скутаре
с. Строево
с. Трилистник
с. Труд
с. Царацово
с. Ясно поле
с. Калековец
с. Желязно
с. Крислово
с. Рогош
с. Скутаре

Брой
участници
265
14
16
12
12
14
15
13
12
12
16
19
15
13
15
12
14
14
14
13
12

14
10
10
10

с. Калековец

8

с. Калековец

10

24

2018

2019

2019
Общо:

специфичната местна идентичност и местната
култура“
Инф. среща* във връзка с отворен прием по
Процедура №BG06RDNP001-19.032 МИГ
Община Марица Мярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“
Ден на отворени врати* във връзка с отворен
прием по Процедура BG05M9OP001-2.068
МИГ - Община Марица М04 „Социалноикономическа интеграция на уязвими групи“
Инф. среща* във връзка с отворен прием по
Процедура BG05M9OP001-2.067 МИГ –
Община Марица М05 „Активно включване –
уязвими групи“
30

с. Калековец

10

с. Калековец

7

Адм. сграда на
Община „Марица“

7
363

*Информационно събитие без бюджет

Освен изброените информационни събития през 2017г. е проведена мобилна
кампания за микропредприятия и земеделски производители „МИГ открива работно
място“, като са посетени всички 19 населени места на територията на Община Марица.
Изготвени и съгласувани документи, свързани с информирането и подпомагането
на проекти на потенциални бенефициенти:
Програма

ПРСР

ОПИК

ОПРЧР

Насоки за кандидатстване по мярка:
М6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“
М7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“
М01 “Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване
и на културното и природното наследство на селата.Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и
местната култура“
М06 „Подкрепа
за разработване на иновации от стартиращи
предприятия“
М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на
оцеляване на МСП от територията на МИГ“
М08 „Подобряване производствения капацитет в МСП от територията на
МИГ“
М02 „Активно включване - младежи“
М03 „Добри и безопасни условия на труд“
М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“
М05 „Активно включване – уязвими групи“
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Действия по информиране и публичност
През целия период МИГ-Община „Марица поддържа електронна страница
https://leader-maritsa.eu/, на която се публикува актуална информация и документи,
свързани с прилагането на СВОМР.
Публикации в средства за масова информация
2017

1 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз

2018

20 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз

2019

23 бр. публикации в местни и регионални медии – Трафик нюз
Изработени и разпространени информационни материали:

2017

2018

2019

Информационна дипляна за популяризиране дейността на МИГ-Община
Марица – 2000бр.
Наръчници за бенефициенти по 6 мерки от СВОМР, в т.ч. по:
Мярка М7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
М02 „Активно включване - младежи“
М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“,
М05 „Активно включване – уязвими групи“,
М06 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване нивото на
оцеляване на МСП от територията на МИГ“
Общо – 900бр.
Наръчник „Как се реализира успешен проект“ – 300бр.

През 2017, 2018 и 2019г. са изработени и разпространени рекламни материали, които
допълнително допринасят за популяризиране на дейността на местната инициативна
група.
В допълнение, като важна част от дейността на МИГ за обезпечаване изпълнението
на СВОМР, са осъществени следните проучвания:
- Териториално проучване и анализ за изследване на възможностите за биологично
земеделие, производство на биологични продукти и прилагане на агро-екологични
дейности от земеделските производители на територията на МИГ – Община Марица и
добри европейски практики;
- Анализ и оценка на територията на МИГ – Община Марица за възможностите за
развитие на иновативни местни туристически услуги, атракции и възраждане на занаяти
и местни продукти.
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3. Добавената стойност на LEADER/ВОМР
Повишаването на капацитета за прилагане на подхода от административното звено
е добавената стойност, създадена посредством механизма за изпълнение и действията за
популяризиране.
Екипът на МИГ – Община Марица и членовете на УС/ОС са взели участие в
множество специализирани обучения за повишаване на капацитета за прилагане на
подхода ЛИДЕР/ВОМР. 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-Община Марица е участвал 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 отговорност и самоопределяне като «местен лидер». Благодарение на участията в
обученията за местни лидери, екипът на МИГ – Община Марица успешно е мотивирал и
подпомогнал 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 – Община Марица, реализирани пълноценно от
екипа на МИГ и от органите за управление на организацията през оценявания период,
екипът на сдружението също така е взел участие в допълнителни конференции, работни
и дискусионни срещи, свързани с прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР.
Всички тези обучения, дискусионни и работни срещи неминуемо са довели до
разширяване на светогледа на екипа на МИГ – Община Марица 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 и обмени значително са повишили капацитета на ангажираните в МИГ Община Марица. 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 на
последно място, голямо значение за този успех на екипа играе 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.

4. Преглед по индикатори за цялостно прилагане на стратегията
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Индикатор

Брой подадени заявления за
подпомагане по мерките от ПРСР

Брой подадени заявления за
подпомагане по мерките от ОПРЧР
Брой подадени заявления за
подпомагане по мерките от ОПИК

Мерна
единица

Цел
до края на
стратегията

Междинна
оценка

брой

50

22

брой

20

22

брой

12

23

Стойност на подадените заявления по
ПРСР на база публичен принос

лева

2 933 745

1 256 612,49

Стойност на подадените заявления по
ОПРЧРна база публичен принос

лева

1 486 000

2468428,47

Коментар
Към момента на оценката са проведени два приема по мярка
М7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» и два приема по мярка М01 «Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата.Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност
и местната култура». Предстои обявяване на приеми по
останалите четири мерки по ПРСР от СВОМР.
По ОПРЧР са подадени 23 проектни предложения, но едно от
тях е оттеглено от кандидата.

Към момента на оценката са проведени два приема по мярка
М7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура» и два приема по мярка М01 «Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на
културното и природното наследство на селата.Съхраняване,
развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност
и местната култура». Предстои обявяване на приеми по
останалите четири мерки по ПРСР от СВОМР.
В стойността на подадените проектни предложения не е
включена стойността на оттегленото проектно предложение
(82 931,20лв.).
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Стойност на подадените заявления по
ОПИК публичен принос

лева

1 955 830

3178859,59

Брой на одобрените заявления по
ПРСР

брой

40

18

Брой на одобрените заявления по
ОП“РЧР“

брой

15

12

По процедура BG06RDNP001-19.032 „МИГ-Община Марица“ Мярка М7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от МИГ са одобрени по първи прием – 2
проектни предложения и по втори прием – 4 проектни
предложения, а 1 проектно предложение е в списък с резервни
проектни предложения, които успешно са преминали
оценяването, но за които не достига финансиране.
По процедура BG06RDNP001-19.019 МИГ-Община Марица
Мярка М01 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и на културното и природното
наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране
на специфичната местна идентичност и местната култура” от
МИГ са одобрени по първи прием – 9 проектни предложения,
и по втори прием – 3 проектни предложения, а 1 проектно
предложение е в списък с резервни проектни предложения,
които успешно са преминали оценяването, но за които не
достига финансиране.
По процедура BG05M9OP001-2.067МИГ – Община Марица
М05 „Активно включване – уязвими групи“ не е приключила
проверката от РУО на оценителния процес по проведения
първи прием.
По проведеният прием по процедура BG05M9OP001 – 2.068
МИГ-Община Марица М04 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ оценката на подадените две проектни
предложения предстои да стартира през 2020г.
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Брой на одобрените заявления по
ОПИК

брой

12

14

Брой на одобрените заявления по
всички фондове в Стратегията

брой

65

44

Брой на сключените договори

брой

65

21

брой

65

19

%

100%

95%

лева

6 375 575

879 310,99

брой

99

16

%

40%

43%

Брой на подадените искания за
плащане
Брой на одобрените искания за
плащане
Стойност на одобрените публични
разходи
Минимален общ брой създадени нови
работни места по Стратегията
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени от млади хора
(до 40 г.) и жени
Дял на постъпилите заявления за
подпомагане, подадени в полза на
уязвими групи или от техни

%

30%

25%

По процедура BG16RFOP002-2.048 МИГ – Община Марица
М07 „Насърчаване на предприемачеството и подобряване
нивото на оцеляване на МСП от територията на МИГ“ не е
приключила проверката от РУО на оценителния процес по
проведения първи прием.
Предстои обявяване на приеми по четири мерки по ПРСР от
СВОМР.
Сключените договори с бенефициенти по СВОМР са 21 на
брой. На по-късен етап единият от сключените договори за
предоставяне на БФП по ОПРЧР №BG05M9OP001-1.031-0007C01/31.08.2018г. е прекратен на основание депозирано Искане
за прекратяване на договор от управителя на дружествотобенефициент.

Към момента на изготвяне на междинната оценка1 искане за
авансово плащане е в процес на проверка от УО на ОПРЧР.

Предстои обявяване на приеми по мерки от СВОМР, по които
се очаква да бъдат създадени нови работни места.

При изчисляването на дяла не са взети предвид 2 постъпили
заявления за подпомагане по процедура М04„Социалноикономическа интеграция на уязвими групи“, чиято оценка
предстои да започне през януари 2020г. и за които може да се
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представители
Брой проектни предложения,
консултирани от МИГ (консултации,
организирани или осъществени от
МИГ)

брой

90

55

Брой информационни
дейности/събития за оживяване на
територията на МИГ

брой

120

93

%

100

100

брой

65

НП

Синергия между проектите в
Стратегията
Брой устойчиви проекти в края на
2023г.

предположи, че са в полза на уязвими групи или от техни
представители.
Освен консултираните 55 потенциални бенефициенти в
офиса на МИГ, по електронна поща са предоставени
разяснения на 57 постъпили въпроси от заинтересовани
кандидати по обявени приеми по мерки от СВОМР. Също
така консултации са предоставяни на потенциални кандидати
при провеждане на информационни събития на територията
на МИГ-Община Марица.
При изчисляването на броя дейности/събития за оживяване на
територията на МИГ са взети предвид проведени
информационни събития, обучения, реализирани публикации в
местна медия, създаване на информационна платформа,
фейсбук страница, поставяне и поддържане на информационни
терминали.
Всички проекти допринасят и взаимно се допълват за
изпълнение на целите на Стратегията.

Индикаторът не е приложим към края на 2019г.

Прегледът по индикатори към момента на извършване на оценката не регистрира отклонения, които да се отразят негативно при
изпълнението на СВОМР. Все пак трябва да отбележим, че изпълнението на стратегията не е приключило. Въпреки това, прегледът по
индикаторите показва засилен интерес към мерките от стратегията, повишена активност на местната общност и готовност за включване в
процесите за местно развитие.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
Заключенията и изводите в настоящата секция ще бъдат групирани по отношение на
релевантност, ефективност, ефикасност, полезност и устойчивост.
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 2019г. тяхната промяна не би довела до нищо
конструктивно за територията, още повече, че местните потенциални бенефициенти
очевидно демонстрират готовност да работят заедно с МИГ – Община Марица за постигането
на всяка една от тях.
Ефективност
Целите на СВОМР и формулираните към тях приоритети предвиждаме, че ще бъдат
успешно постигнати. Интервенциите и използваните от МИГ - Община Марица инструменти
са довели до очакваните ефекти – местната общност е информирана, подготвена и
активирана да се включи в процесите на местно развитие. Подадените проектните
предложения са факт през 2019 г., както и съответните одобрения от страна на самата МИГ и
УО/ДФЗ. Със съжаление трябва да отбележим, че прегледа на процедурите и проектните
предложения от ДФЗ се случва с изключително големи забавяния, поради което за проектите
по ПРСР ефектите са все още само хипотетични.
Изпълнението на заложените в СВОМР дейности се извършва чрез 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 промотиране 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 – Община Марица изгражда своя
потенциал предвид това, че на територията за пръв път се прилага стратегия за местно
развитие. Въпреки липсата на опит по прилагане на стратегия за местно развитие, още повече
многофондова, екипът на МИГ подхожда отговорно и успешно работи за реализиране целите
на СВОМР.
В резултат на постоянните усилия на екипа на МИГ е и регистрираният интерес към
мерките от СВОМР, включително и 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, екипът на МИГ се стреми да достигне до всички заинтересовани лица от територията
на община Марица.
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МИГ е постигнала широка публичност за своята дейност на територията на населените
места на община Марица посредством обучения за местни лидери, публикации в местни и
регионални печатни медии и други.
Междинната оценка отчита, че всички изпълнени от сдружението дейности допринасят
за изпълнение на целите на СВОМР и до достигане на формулираните приоритети и мерки.
Безспорно реализираните приеми през разглеждания период имат пряко отношение към
следните цели и приоритети на стратегията:
 Втора цел: Повишаване устойчивостта и диверсификацията на местната икономика,
създаване на качествена заетост и добавена стойност чрез насърчаване на иновациите.
Приоритет 1: Улесняване диверсификацията на местната икономика и разкриване на
нови работни места за местното население, вкл. и за представителите на уязвимите групи.
Приоритет 2: Подкрепа на традиционните и перспективни отрасли от местната
икономика, на предприемачеството и повишаване на производителността на местни МСП
чрез насърчаване навлизането на иновации.
Приоритет 3: Повишаване на образованието и квалификацията на работната сила на
територията на МИГ, за привличане на инвестиции за създаване на качествена заетост.
 Трета цел: Надграждане на условията за местно развитие на територията на МИГ,
повишаване на социалното включване и по-добро качество на живот чрез подхода ВОМР.
Приоритет 1: Подобряване на социалната, спортната и техническата инфраструктура за
предоставяните услуги в общността и благоустрояване на населените места.
Приоритет 2: Укрепване и запазване на териториалната и общността идентичност и
съхранение на социалните и културни традиции и обичаи, за предаването им към бъдещите
поколения.
Приоритет 3: Развитие и укрепване капацитета на местната общност и заинтересованите
страни за участие в прилагането на подхода ВОМР.
През разглеждания период не са проведени приеми по мерките от ПСРС, които имат
пряко отношение към Първа цел „Повишаване на конкурентоспособността и ресурсната
ефективност в сектор земеделие, животновъдство и преработващата промишленост“ от
СВОМР и формулираните към нея приоритети. Трябва да отбележим обаче, че екипът вече е
предприел действия в тази посока и през 2020г. са предвидени приеми по мерките.
Естествено ефектът от всички положени усилия ще бъде отчетен на по-късен етап,
когато бъдат приключени всички приеми на проектни предложения по процедурите и бъдат
изпълнени всички сключени договори към СВОМР.
Ефикасност
Разработеният бюджет за изпълнение на подмярка 19.4 по години за разглеждания
период е изключително икономичен по отношение на всички компоненти, където това би
могло да се постигне и при които евентуална 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.
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Въз основа на изпълнените анализи и проучвания, в случай че желаят, 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, предвиждаме че
прилагането на мерките на територията на МИГ ще бъде ефикасно за изпълнение на целите
на СВОМР, но не можем да направим категорични изводи, поради факта, че все още
изпълнението на СВОМР не е приключило. В голяма степен сключените договори по
СВОМР не са изцяло изпълнени и отчетени, а освен това предстои сключване на договори по
голяма част от мерките от стратегията. В този смисъл смятаме, че не е коректно да се прави
оценка на предполагаеми резултати.
Що се отнася до заложените индикатори за изпълнението на стратегията, стойностите
на същите са изменяни през периода 2016-2019г., както във връзка с установени допуснати
технически грешки при изготвяне на СВОМР, така и във връзка с изменение на финансовите
параметри на проектите по мерките от стратегията, предвид това, че условията, при които
местна инициативна група функционира не са статични и промяна е била необходима, за да
се отговори на актуалната ситуация.
Полезност
Ефектите по отношение на работата на МИГ - Община Марица 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 на територията са подобрени, повишени и разнообразени, благодарение на
обученията и семинарите, организирани от МИГ.
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 изцяло удовлетворени, тъй като преобладаващо по подадените
проектни предложения по мерките по ПРСР все още няма сключени договори. Голяма част
от кандидатите, подали проектни предложения по мерките по ПРСР, 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 (голяма част
от кандидатите по мерките по ПРСР са отправили искания за информация относно
подадените от тях проектни предложения, но не са получили такава).
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 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
активността на изпълнителния екип, предоставяните консултации и подкрепа, които
подпомагат местни производители, местната администрация и бизнеса като цяло.
Все пак реални икономически ползи от финансирани проекти са налични по отношение
на изпълнените, отчетени и финансирани проекти по ОПРЧР и ОПИК, макар, че техният
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брой през разглеждания период е незначителен. Ползата от прилагането на СВОМР се очаква
да стане факт след изпълнението на всички договори, които са сключени или ще се сключат
към стратегията.
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 стане реално и обективно 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 Община Марица. Към настоящия момент може да кажем, че приключването на
финансирането по програмен период 2014-2020г. 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 – Община Марица се счита за успешно до този момент и не
могат да се посочат причини, поради които тази тенденция да не се задържи както в
настоящия, така и в следващия програмен период, при съхраняване и доразвиване на
експертния потенциал на МИГ.

ПРЕПОРЪКИ:
Предвид това, че по голяма част от подадените към СВОМР проектни предложения
предстои сключване на договори и изпълнение на дейностите, екипът на МИГ да
осъществява наблюдение на изпълнението и да подпомага бенефициентите, особено тези
които нямат опит в изпълнението на проекти.
След провеждането на приеми по всички мерки от СВОМР, екипът на МИГ да направи
преглед на остатъците по мерките и предвид възможностите за прехвърляне на средства
между мерките по ПРСР и ОПРЧР, да предприеме адекватни действия, съобразени с
актуалната ситуация за използване на остатъчните средства по начин, даващ възможност в
максимална степен да се изпълнят целите на СВОМР.
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