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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ЕС Европейски съюз 

МИГ Местна инициативна група 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

НПО Неправителствени организации 

ОСП Обща селскостопанска политика 

ОПИК Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

ОПНОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ПРСР Програма за развитие на селските райони 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СМР Строително-монтажни работи 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад за 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 е изготвен в изпълнение на Договор за услуга № МИГ-18-

01-003/11.05.2018 г., възложен от СНЦ Местна инициативна група „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“, с предмет „Изготвяне на анализи, оценка и мониторинг на 

Стратегия за ВОМР”, сключен в рамките на изпълнение на Споразумение № РД50-

45/30.04.2018 г. 

Мониторингът обхваща изпълнението на Стратегията за ВОМР към 30.06.2020 

г., която се изпълнява на територията на Община Дряново и Община Трявна и е 

изготвен на базата на информация и данни, предоставени от СНЦ „МИГ Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ 

Получената изходна информация е систематизирана в бази данни и е използвана 

за изготвянето на настоящия доклад. 

 Визията за развитие на територията на МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана“ произтича от дефинираните възможности и ограничения от страна на активно 

ангажираната местна общност като с най-висок потенциал за развитие са специфичните 

местни ресурси и социалния капитал на територията.  

 Стратегията за ВОМР на МИГ е разработена в съответствие със специфичните 

характеристики на територията, установените потребности и местния потенциал за 

растеж като поставените цели и приоритети и предвидените мерки за изпълнение имат 

допълващ характер по отношение на регионалните, областните и общински 

стратегически и планови документи.  

 В изпълнение на Стратегията се изпълняват интегрирани интервенции с цел 

постигането на комплексен положителен ефект в развитието на територията. Общата 

рамка на ОСП за периода 2014 – 2020 г. се отнася до по-интегриран, целенасочен и 

териториален подход за развитие. Мерките за селските райони се координират с тези за 
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останалите структурни фондове като се търси ефекта на синергията и активното 

участие на местната общност при постигане на целите.  

 ВОМР е полезен инструмент за овластяване на местните общности, 

включително групи в неравностойно положение, за подобряване на институционалния 

капацитет на местните заинтересовани страни и специално на НПО и за предизвикване 

на социални иновации на местно равнище. Стратегията трансформира националните 

приоритети и политики, включително и за десегрегация и деинституционализация, на 

местно ниво и гарантира тяхното прилагане на територията на МИГ.  

 

II. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНАТА СТРАТЕГИЯ 

 

 Мониторинга и оценката са инструмент, който предоставя информация за 

управлението на местното партньорство, дава възможност за прецени за ефективността 

и адаптиране на стратегия за ВОМР към променящите се условия в хода на нейното 

изпълнение. Извършването на Мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР има за 

цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от 

реализацията на стратегия за ВОМР така, че да се улесни вземането на информирани 

управленски решения.  

 Мониторингът се осъществява, чрез събиране на информация за договорените 

средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното 

изпълнение. Оценката има за цел да набави и структурира информация за хода на 

изпълнението на стратегия за ВОМР, която включва подадените по отделните покани 

проектопредложения и осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и 

финансирани проекти. 

 На база изготвяните 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 МИГ може да извърши самооценка на собственото си представяне в 

изпълнението на стратегията за ВОМР. 
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 Настоящият документ може да подпомогне процеса на сaмооценка на екипа на 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ със систематизиран анализ на данни от 

заложените индикатори за изпълнение на стратегията за ВОМР.  

Процесът на самооценка на МИГ преминава през следните етапи:  

 МИГ идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията 

на стратегия за ВОМР, взема решение за започване на процеса на самооценка и 

избира методите за оценяване.  

 МИГ изготвя въпросите за оценка и предварителен план за тяхното разрешаване.  

 Набират се данните, необходими за самооценката.  

 Данните се анализират, изготвят се заключения и отговорите на по-рано 

формулираните въпроси за оценка.  

 Стратегия за ВОМР и дейността на МИГ се променят/пренасочват съобразно 

резултатите от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се 

извършват задължителните за това административни процедури.  

 Резултатите от самооценката се включват в годишните доклади за отчитане 

изпълнението на стратегия за ВОМР. 

 

III.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

 

III-1: Изпълнение на индикаторите за цялостното прилагане на стратегията за 

ВОМР, включително брой създадени работни места 

 

Изпълнение на индикатори по отношение на цялостното прилагане на 

стратегията за ВОМР 

 

Индикатор 

 

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Постигната 

цел, в това 

число ПП в 

етап на 

оценка към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 
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1. Индикатори за изпълнение 

Подадени заявления за подпомагане по 

мерките от стратегията 
Брой 61 46 46 

База данни 

МИГ 

Усвоени публични разходи от 

стратегията за ВОМР 
Лева 6 715 474.28 1 504 627,54 4 989 948,48 

База данни 

МИГ 

Общ размер на инвестициите за 

иновации (минимум) 
Лева 1 500 000 1 272 463,74 2 620 960,53 

База данни 

МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 42 12 12 
База данни 

МИГ 

 

 

Към 30.06.2020 г. МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ може да отчете 

реално изпълнение над 50 % за половината от индикаторите. Към момента вече са 

подадени 46 броя заявления за подпомагане по мерките от стратегията, което 

представлява 74 % от заложената за постигане цел в края на изпълнението на СВОМР. 

Реално сключените договори за БФП възлизат на 22 % от публичните разходите на 

СВОМР. Реално сключените договори за БФП заедно с проектните предложения, 
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които са оценени от МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и предадени за 

одобрение на Управляващите органи на ОП възлизат на 75 % от публичните 

разходите на СВОМР. Към 30.06.2020 г. средствата инвестирани в иновационна 

дейност на територията на МИГ възлизат на 83 % от общо определените инвестиции 

за иновации. Към 30.06.2020 г. средствата инвестирани в иновационна дейност на 

територията на МИГ, в това число с проектните предложения, които са оценени от 

МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ и предадени за одобрение на 

Управляващите органи на ОП възлизат на 175 %, което отчита реалното 

преизпълнение на индикатора.   При изпълнение на ДБФП, подкрепени от СВОМР на 

територията на МИГ към момента са разкрити 12 нови работни места. 

2. Индикатори за резултати 

 

Индикатор 

 

Мерна 

едини

ца 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Постигната 

цел, в това 

число 

проекти в 

изпълнение 

към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

Одобрени заявления за подпомагане Брой 61 0 36 
База данни 

МИГ 

Проведени курсове и семинари за 

обучение на земеделски и горски 

стопани 

Брой 2 0 0 
База данни 

МИГ 

Подпомогнати земеделски стопанства Брой 5 0 3 
База данни 

МИГ 

Подпомогнати микропредприятия Брой 10 0 5 
База данни 

МИГ 

Подпомогнати малки и средни 

предприятия 
Брой 6 0 14 

База данни 

на МИГ 

Дял на постъпилите заявления за 

подпомагане, подадени от млади хора 

(до 40 г.) и жени 

% 25% 0 22 % 
База данни 

на МИГ 

Дял на изпълнени проекти за 

подпомагане на уязвими групи от 

населението 

% 20% 0 % 6 % 
База данни 

на МИГ 

Брой устойчиви проекти в края на 2023г. Брой 61 0 0 
База данни 

на МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 43 0 12 
База данни 

на МИГ 

Защитени видове, за чието опазване се 

изпълняват дейности 
Брой 4 0 0 

База данни 

на МИГ 
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Индикаторите за резултат на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ ще бъдат отчетени след официалното 

приключване на първия Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициентите. 

Към 30.06.2020 г. все още нито един Договор за БФП не е приключил. Към 30.06.2020 

г. Към момента на изготвянето на настоящия Мониторингов доклад индикаторите за 

резултат могат да бъдат отчетени за проектните предложения на територията на 

общините Дряново и Трявна, които се изпълняват в момента, но все още не са 

приключили. 

 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ПО МЕРКИ 

 

IV-1: Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Индикатори по мярка 1.1. “Професионално обучение и придобиване на умения" 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 
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Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на подпомагането от Стратегията Лева 25 275,00 0 
База данни на 

МИГ 

Брой курсове от 30 учебни часа Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 

Брой семинар – 8 учебни часа Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 

Брой фермери, участвали в курс от 30 учебни 

часа 
Брой 15 0 

База данни на 

МИГ 

Брой фермери, участвали в семинар от 8 учебни 

часа 
Брой 15 0 

База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. Мярка 1.1 от СВОМР на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ все още не е обявена. Мярка 1.1 е преминала през обществено обсъждане, 

проведено от екипа на МИГ през 2020 г. Предстои мярката да бъде открита за 

кандидатстване на 01.08.2020 г. 

2. Индикатори за резултати 

Брой фермери, обучени по мярката Брой 30 0 
База данни и 

отчети на МИГ 

Предприятия, въвели нови продукти, процеси и 

технологии в резултат на проведени обучения 
Брой 2 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 1.1. “Професионално обучение и 

придобиване на умения" ще бъдат отчетени след официалното приключване на 

първия Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 

30.06.2020 г. все още няма сключени или приключени ДБФП. 

 

Индикатори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Постигната 

цел, в това 

число ПП в 

етап на 

оценка към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката  
Брой 5 1 3 

База данни 

на МИГ 
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Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 5 1 3 

База данни 

на МИГ 

Стойност на подпомагането от 

Стратегията 
Лева 300 000 59 800 148 665,31 

База данни 

на МИГ 

Брой подпомогнати проекти подадени от 

млади земеделски стопани 
Брой 2 0 1 

База данни 

на МИГ 

Брой подпомогнати проекти в секторите 

– производство на плодове и/или 

зеленчуци и/или продукция от 

животновъдството 

Брой 2 1 3 
База данни 

на МИГ 

Подпомогнати проекти със свързаност с 

други участници от територията 
% 20 100 0 

База данни 

на МИГ 

Дял на инвестициите, свързани с 

постигане на съответствие със стандарти  
% 20 100 0 

База данни 

на МИГ 

 

 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   12 

Към 30.06.2020 г. има МИГ е сключила един договор за БФП по процедурата на 

стойност 59 800 лв. Одобрени са още две проектни предложения на стойност 88 

865,31 лв. БФП, за които предстои сключване на ДБФП. По мярката престои МИГ да 

обяви още един прием на проектни предложения на 01.08.2020 г. Остатъчният 

финансов ресурс по процедурата, за който ще се кандидатства е 151 334,69 лв. 

2. Индикатори за резултати 

Модернизирани земеделски стопанства 

Брой 5 0 3 

База данни и 

отчети на 

МИГ 

Брой създадени нови работни места 

Брой 5 0 3 

База данни и 

отчети на 

МИГ 

Предприятия, въвели нови за 

територията продукти и/или процеси 

и/или технологии 

Брой 2 0 2 

База данни и 

отчети на 

МИГ 

Стопанства, въвели биологично 

земеделие 
Брой 1 0 0 

База данни и 

отчети на 

МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 

стопанства“ ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия Договор 

за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още 

няма приключени ДБФП. С подадените проектни предложения и проектното 

предложение, което в ход на изпълнение МИГ е изпълнила близо 50 % от очакваните 

индикатори за резултат. 
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Индикатори по мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на осигуреното финансиране от 

Стратегията 
Лева 100 000 0 

База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ е била обявена веднъж от МИГ. Към поканата за 

подаване на проектни предложение не са постъпили заявления за кандидатстване. 

Предстои МИГ да обяви прием на проектни предложения по мярката отново на 

01.08.2020 г. 

2. Индикатори за резултати 

Дял на инвестициите, свързани с опазване на 

околната среда 
% 100 0 

База данни на 

МИГ 

Брой проекти насърчаващи кооперирането и 

интеграцията между земеделските 

производители и предприятия от хранително – 

преработвателната промишленост 

Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Предприятия, въвели нови за територията 

продукти и/или процеси и/или технологии 
Брой 1 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Брой създадени нови работни места Брой 2 0 
База данни и 

отчети на МИГ 

Предприятия, предлагащи готова продукция на 

територията на МИГ 
Брой 2 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 4.2  „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  ще бъдат отчетени след 

официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен между МИГ и 

бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма сключени или 

приключени ДБФП. 
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Индикатори по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 10 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 10 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на подпомагането с публични 

средства от стратегията 
Лева 

873 425.00 

 
0 

База данни на 

МИГ 

Брой проекти подадени от млади хора – до 40г. Брой 3 0 
База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ е 

била обявена веднъж от МИГ. Към поканата за подаване на проектни предложение са 

постъпили две заявления за кандидатстване, които предстои да бъдат оценени от 

оценителна комисия, назначена от МИГ „Дряново-Трявна“ в сърцето на Балкана. 

Предстои МИГ да обяви прием на проектни предложения по мярката отново в 

периода 01.08.2020 г. – 31.10.2020 г.  

2. Индикатори за резултати 

Брой проекти, свързани с развитие на местния 

бизнес/услуги 
% 100 0 

База данни на 

МИГ и 

документи на 

проектите 

Брой проекти свързани или допълващи друг 

проект към Стратегията 
Брой 3 0 

База данни на 

МИГ и 

документи на 

проектите 

Брой проекти свързани с развитието на туризма 

на територията  
Брой 3 0 

База данни на 

МИГ 

документи на 

проектите 

Създадени нови работни места Брой 10 0 
База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, които предлагат нов, несъществуващ 

до момента продукт или услуга на територията 

на МИГ 

Брой 5 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 
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неземеделски дейности“  ще бъдат отчетени след официалното приключване на 

първия Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 

30.06.2020 г. все още няма сключени или приключени ДБФП. 

 

Индикатори по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната цел 

към 30.06.2020 г. 

Постигната цел, 

в това число 

ПП в етап на 

оценка към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, 

финансирани по мярката  
Брой 6 0 6 

База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 
Брой 3 0 4 

База данни на 

МИГ 

Стойност на 

подпомагането с 

публични средства от 

стратегията 

Лева 1 000 000.00 0 943 829,36 
База данни на 

МИГ 
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Към 30.06.2020 г. по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са обявени два 

приема за представяне на проектни предложения. Към МИГ са подадени шест 

проектни предложения. Шестте проектни предложения са одобрени за финансиране 

от страна на МИГ. Пет от проектните предложения са одобрени от страна на УО на 

ПРСР 2014-2020 г., а един е в процес на оценка. Проектните предложения са: 

 НЧ „Съединение 1933“, с. Кисийците – Реконструкция и ремонт - 55 

905,56 лв. 

 Община Трявна - Реконструкция и ремонт на читалищни сгради - 337 

848,78 лв. 

 Община Трявна – Изграждане на спортни площадки - 75 524,00 лв. 

 Община Трявна – Изграждане на ОВК в ДГ "Калина" - 29 982,20 лв. 

 Община Дряново – Създаване на музей по небето - 388 438,70 лв. 

 Сдружение "ДСП" - Реконструкция и ремонт - 56 120,00 

Към 30.06.2020 г. Община Дряново и Сдружение "ДСП" са отказали да сключат 

договори за БФП на обща стойност 444 558, 70 лв. Поради тази причина този 

финансов ресурс ще бъде добавен към остатъчните финансови средства за 

обявяване на трета покана за прием на проекти предложения. На МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ му предстои да отвори нова процедура за 

кандидатстване за остатъчния ресурса по мярката в периода 01.09.2020 г. – 31.10.2020 

г., който след отказите за сключване на ДБФП от страна на Община Дрянови и 

Сдружение „ДСП“ възлиза на 500 739,46 лв. 

2. Индикатори за резултати 



 

                  

 

Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на 
селските райони - Европа инвестира в селските райони 

 

Този документ е създаден в рамките на Споразумение № РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ., който се осъществява с финансовата подкрепа на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“  и  при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 

   17 

Население на 

територията,  обхванато 

от подобрените услуги по 

мярката 

% 50 0 100 
База данни и 

отчети на МИГ 

Брой изпълнени проекти, 

свързани с 

образователната и/или 

спортна инфраструктура 

Брой 1 0 2 
База данни и 

отчети на МИГ 

Брой изпълнени проекти,  

свързани с подобряване 

на публичната 

инфраструктура на обекти 

за предоставяне на 

обществени услуги 

Брой 4 0 4 
База данни и 

отчети на МИГ 

Брой изградени/обновени 

сгради и съоръжения 

свързани с културата 

Брой 1 0 4 
База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, които  

задоволяват 

потребностите на уязвими 

групи от населението 

Брой 4 0 4 
База данни и 

отчети на МИГ 

 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
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инфраструктура“  ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия 

Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 

г. все още няма сключени или приключени ДБФП. С проектните предложения в етап 

на оценка МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ изпълнява и преизпълнява 

заложените за постигане резултати към Стратегията за ВОМР. 

 

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

инфраструктура“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 5 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на подпомагането от Стратегията Лева 300 000.00 0 
База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура“ все още не е обявена. Предстои тя да бъде 

обявена за обществена обсъждане и открита за кандидатстване в периода 01.09.2020 

г. – 31.10.2020 г. 

2. Индикатори за резултати 

Население в територията, което се ползва от 

подобрените услуги 
% 30 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, те са насочени към създаване на 

туристически услуги 
Брой 5 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проектите, които са иновативни за територията Брой 2 0 
База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, които задоволяват потребностите на 

уязвими групи от населението 
Брой 2 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на мярка 7.5. „Инвестиции за публично 

ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ще бъдат 

отчетени след официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен между 

МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма сключени или 

приключени ДБФП. 

 

Индикатори по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 
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културното и природното наследство на селата“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на подпомагането с публични 

средства от стратегията 
Лева 50 000.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Към 30.06.2020 г. Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и  на културното и природното наследство на селата“ все още не е 

обявена. Предстои тя да бъде обявена и открита за кандидатстване на 01.08.2020 г. с 

краен срок за кандидатстване 31.08.2020 г.  

2. Индикатори за резултати 

Проектите са насочени към запазване и 

развитие на културно-историческо наследство 
% 100 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Принос на проекта към целите и приоритетите 

на Стратегията 
% 100 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проектите популяризират местната 

идентичност 
% 100 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проектите спомагат за запазването на духовния 

и културния живот на населението на 

територията на МИГ 

% 100 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проектите решават проблеми, идентифицирани 

в общинския план за развитие 
% 100 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проектите са обвързани с реализирането на 

други проекти, финансирани по СМР 
Брой 1 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, които  задоволяват потребностите на 

уязвими групи от населението 

Брой 
1 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и  на културното и природното наследство на 

селата“ ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия Договор за 

БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още 
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няма сключени или приключени ДБФП. 

 

Индикатори по мярка  8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските 

екосистеми“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 1 0 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 85 000.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Мярка  8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 

горските екосистеми“ от СВОМР няма нотификация. Без нотификация мярката не 

може да бъде обявена за кандидатстване. 

2. Индикатори за резултати 

Проекти, които подобряват устойчивостта и 

екологичната стойност на горските екосистеми 
Брой 1 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проектите са за увеличаване на 

привлекателността на гората и залесената площ 

за отдих и почивка 

% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Принос на проекта към целите и приоритетите 

на Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проектите са обвързани с реализирането на 

други проекти, финансирани от Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Създадени нови работни места Брой 1 0 
Документи на 

проектите, 

отчети на 
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бенефициенти 

Мярка  8.5. “Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на 

горските екосистеми“ от СВОМР няма нотификация. Без нотификация мярката не 

може да бъде обявена за кандидатстване. 

 

 

Индикатори по мярка  8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и 

търговията на горски продукти“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 5 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 5 0 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР по 

тази мярка 
лева 200 000.00 0 

База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. мярка  8.6. “Инвестиции в технологии за лесовъдство и в 

преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ все още не е 

обявена. Предстои тя да бъде обявена за обществена обсъждане и открита за 

кандидатстване на 01.09.2020 г.  

2. Индикатори за резултати 

Проектите оказват обоснован принос върху 

устойчивото управление на горите 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проектите са за преработка на собствени 

суровини или суровини от местни доставчици 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Принос на проекта към целите и приоритетите 

на Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проектите са обвързани с реализирането на 

други проекти, финансирани по СМР 
брой 1 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 
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Създадени нови работни места Брой 2 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка 8.6. “Инвестиции в технологии 

за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ 

ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия Договор за БФП, 

сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма 

сключени или приключени ДБФП. 

 

IV-2: Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПОС 2014-2020 г. 

 

Мярка ОПОС 1: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ 

Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 4 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР Лева 447 202.48 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Към 30.06.2020 г. мярка  ОПОС 1: „Опазване на околната среда и защитаване на 

местообитанията на територията на МИГ „Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“ е 

обявявана два пъти, при които не е подадено нито едно проектно предложение. От 

Министерство на околната среда и водите (УО на ОПОС 2014-2020 г.) са изпратили 

писмо до МИГ „Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“, с което са обвили, че 

планират да изземат ресурса по процедурата за нужди свързани с борбата с 

пандемията от COVID-19. Екипът на МИГ е предприел всички необходими стъпки за 

запазване на финансовия ресурс за нуждата на територията на общините Дряново и 

Трявна.     

2. Индикатори за резултати 

Брой на защитените  Видове, за чието опазване 

се изпълняват дейностите 
Брой 4 0 

База данни на 

МИГ 
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Площ на местообитанията на видове, 

подкрепени с цел постигане на по-добра степен 

на съхраненост 

Хектара 3 810.85 0 
База данни на 

МИГ 

Проекти с ясно обосновано пряко положително 

въздействие върху опазване на околната среда 
% 100 0 

Документи на 

про-ектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти, чиито цели отговарят на основните 

цели и приоритети на Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти довели до реклама на територията % 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПОС 1: „Опазване на околната 

среда и защитаване на местообитанията на територията на МИГ Дряново и Трявна в 

сърцето на Балкана“ ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия 

Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. 

все още няма сключени или приключени ДБФП. 

 

IV-3: Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПНОИР 2014-2020 г. 

 

Мярка ОПНОИР  1 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и 

Трявна“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Постигната 

цел, в това 

число ПП в 

етап на 

оценка към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 5 3 3 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 5 3 3 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР Лева 520 000.00 297 612 297 612 
База данни на 

МИГ 

Брой деца, ученици и младежи от 

маргинализираните общности (вкл.роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция 

Брой 20 93 93 
Документи на 

проектите, 

отчети на 
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и реинтеграция бенефициентите 

 

 

Към 30.06.2020 г. мярка  ОПНОИР  1 „Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“ е обявявана два пъти, при които са 

одобрени и финансирани три проектни предложения (60 % от заложената крайна цел) на обща 

стойност 297 612 лв. Със средствата от остатъчния финансов ресурс по мярката на стойност 

222 388,00 лв. МИГ ще обяви трети прием на проектни предложения. Трите финансирани към 
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30.06.2020 г. проекта обхващат 93 подрастващи от маргинализираните общности (вкл. роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция, с което индикаторът е преизпълнен с цели 450 %. 

2. Индикатори за резултати 

Дял на педагогическите специалисти от 

включените в дейности по оперативната 

програма, квалифицирани за работа в 

мултикултурна среда 

% 90 0 100 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Дял на получилите (включително роми) 

удостоверения за успешно завършени курсове 

по ограмотяване или за усвояване на учебно 

съдържание, предвидено за изучаване в класове 

от прогимназиалния етап на основното 

образование на ОП 

% 80 0 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Деца, ученици, младежи от етнически 

малцинства (включително роми), интегрирани в 

образователната система 

Брой 20 0 53 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Проекти с включено допълнително обучение по 

български език за децата и учениците 
% 20 0 33 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Проекти за реинтегриране в образователната 

система на лица от етническите малцинства 
% 40 0 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Проекти за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност 

% 100 0 100 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Проекти за повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна среда 

% 60 0 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 
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Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПНОИР  1 „Образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“ ще бъдат отчетени 

след официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и 

по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма приключени ДБФП. 

 

IV-4: Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

Индикатори по мярка  ОПРЧР  1 „Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 0 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 0 0 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 0 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. 

вкл. 
Брой 0 0 

База данни на 

МИГ 

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. 

вкл. с ниско образование (под средното – ISCED 
Брой 0 0 База данни на 
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3) МИГ 

Безработни участници, вкл. продължително 

безработни, или неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г. 

Брой 0 0 
База данни на 

МИГ 

Неактивни участници на възраст до 29 г. 

включително, извън обучение или образование 
Брой 0 0 

База данни на 

МИГ 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

включително, с основна или по-ниска 

образователна степен 

Брой 0 0 
База данни на 

МИГ 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

включително, със завършено средно или висше 

образование 

Брой 0 0 
База данни на 

МИГ 

Към 30.06.2020 г. по мярка  ОПРЧР  1 „Ново работно място на територията на 

общините Дряново и Трявна“ е обявявана веднъж, при което не е подадено нито 

едно проектно предложение. На основание ПМС 161/2016, чл. 40, ал. 2, т. 5 

средствата по мярката в размер на 400 000 лв. са препрограмирани от МТСП като 

са взети от подхода ВОМР и са пренасочени за борба с пандемията от COVID – 19. 

Към 30.06.2020 г. към мярката са подадени три проектни предложения с 

кандидати: 

 „Мортали“ ООД 

 „Екотурист- Трявна“ ЕООД 

 „Балабанова“ 77 ЕООД 

на стойност 299 582,36 лв.  Екипът на МИГ „Дряново-Трявна“ е одобрил за 

финансиране и трите проектни предложения, но кандидатите са отказали да 

сключат договори за БФП.  

2. Индикатори за резултати 

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл., 

започнали работа, вкл. като самонаети, при 

напускане на операцията  

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

Участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. с ниско 

образование (под средното – ISCED 3), 

започнали работа, вкл. като самонаети, при 

напускане на операцията 

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

 

Участници на възраст над 54 г., започнали 

работа, вкл. като самонаети, при напускане на 

операцията 

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 
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Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., 

които при напускане на операцията имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., с 

основна или по-ниска образователна степен, 

които при напускане на операцията имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица  

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

Безработни участници на възраст до 29 г. вкл., 

със завършено средно или висше образование, 

които при напускане на операцията имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

Брой 0 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

 

Мярка ОПРЧР  2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и 

Трявна“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 4 6 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 4 6 
База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 400 000.00 339 000,61 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой предприятия, получили подкрепа Брой 4 6 
База данни на 

МИГ 
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Към 30.06.2020 г. МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ има преизпълнение на 

две трети от индикаторите за изпълнение по мярка  ОПРЧР  2 „Добри и безопасни 

условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ със 150 

%. Мярката е отваряне за кандидатстване само веднъж, при което са подадени 

единадесет проектни предложения на обща стойност 853 045,28 лв. Одобрени са 6 

проектни предложения на обща стойност 339 000,61 лв., а четири са в резервния списък 

на обща стойност 274 915,32 лв. 

2. Индикатори за резултати 
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Проекти с осигуряване на организиран 

транспорт от работодателя до и от работното 

място за заетите в съответното предприятие 

лица 

Брой 1 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти с включено придобиване на 

стандарти за безопасни условия на труд 
Брой 1 0 

Документи на 

проектите 

Проекти с дейности за обучение на 

работниците и служители относно 

специфичните рискове за здравето Брой 1 1 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой проекти, водещи  до подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните 

места 
Брой 4 6 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Осигурявани възможности за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост 
Брой 1 1 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 4 6 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПРЧР  2 „Добри и безопасни 

условия на труд за работещите на територията на общините Дряново и Трявна“ ще 

бъдат отчетени след официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен 

между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма приключени 

ДБФП. 

 

Мярка ОПРЧР 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините 

Дряново и Трявна“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 3 2 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 3 2 

База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 286 408.00 192 611,67 Документи на 

проектите, 
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отчети на 

бенефициенти 

Други хора в неравностойно положение Брой 10 26 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

 

 

Към 30.06.2020 г. мярка ОПРЧР 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи на територията на общините Дряново и Трявна“ е обявявана веднъж, при което 

са одобрени са финансиране две проектни предложения на обща стойност 192 611,67 
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лв. , с което индикаторите за изпълнение са изпълнени на 66 %. Индикаторът за 

подпомагане на хора в неравностойно положение на територията на МИГ е 

преизпълнен. Най-вероятно остатъчния ресурс по мярката няма да бъде усвоен, тъй 

като той не достига за обявяването на нова процедура за подбор на проекти. 

2. Индикатори за резултати 

Брой на обхванатите от мярката неактивни 

лица 
Брой 30 0 

Документи на 

про-ектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Повишен социален статус на 

маргинализирани общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 0 

Документи на 

про-ектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Подобрен достъп до заетост на 

маргинализирани общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Подобрено социалното и здравно състояние 

на маргинализирани общности 

% от 

обхвананите 

от мярката 

лица 

100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Финансиране на неактивни лица по 

приоритет „Подобряване достъпа до 

социални и здравни услуги” 

% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти, включващи активиране на 

маргинализирани общности за тяхното 

интегриране 

% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Принос на проекта към целите и 

приоритетите на Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Участници в неравностойно положение, 

които при напускане на операцията са 

започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с 

образование/обучение, или са получили 

квалификация, или са включени в социални 

и здравни услуги 

Брой 10 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПРЧР 3. „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и 

Трявна“ ще бъдат отчетени след официалното приключване на първия Договор за 

БФП, сключен между МИГ и бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още 
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няма приключени ДБФП. 

 

Мярка ОПРЧР 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.60.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 1 1 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 1 1 

База данни на 

МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 172 363,8 172 363,8 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Неактивни или безработни участници Брой 10 12 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 
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Към 30.06.2020 г. мярка ОПРЧР 4. “Развитие на социална икономика на територията на 

общините Дряново и Трявна“ е обявявана веднъж, при което е одобрен за финансиране 

едно проектно предложения на стойност 172 363,80 лв. Към 30.06.2020 г. индикаторът 

за включени целеви групи, които са неактивни или безработни лица е преизпълнен със 

120 %. На основание ПМС 161/2016, чл. 40, ал. 2, т. 5 остатъчните средства по мярката 

в размер на 227 636,20 лв. са препрограмирани от МТСП като са взети от подхода 

ВОМР и са пренасочени за борба с пандемията от COVID – 19. 

2. Индикатори за резултати 

Проекти включващи заетост на уязвими 

групи 
% 100 100 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Броя на заетите в социалните предприятия, 

след получена подкрепа 
Брой 10 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти, включващи обучения на заетите 

лица 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти включващи маркетинг и реклама на 

територията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 
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Принос на проекта към целите и 

приоритетите на Стратегията 
% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Неактивни и безработни участници в заетост 

след приключване на операцията 
Брой 5 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПРЧР 4. “Развитие на социална 

икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ ще бъдат отчетени след 

официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен между МИГ и 

бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма приключени ДБФП. 

 

IV-5: Изпълнение на индикатори, финансирани по мерки от ОПИК 2014-2020 г. 

 

 

Индикатори по мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на територията на МИГ „Дряново - 

Трявна – в сърцето на Балкана“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

30.06.2020 г. 

Постигната цел, 

в това число 

ПП в етап на 

оценка към 

30.06.2020 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 6 5 6 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 6 5 6 

База данни на 

МИГ 

Публичен принос по мярката лева 1 955 800 1 272 463,74 2 620 960,53 
Документи на 

МИГ 

Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства) 

EUR 111 111.00 89 505,39 166 778,43 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 
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Към 30.06.2020 г. мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на 

територията на МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ е обявявана веднъж с три крайни 

срока за кандидатстване, при което са одобрени за финансиране пет проектни предложения на 

стойност на БФП 1 272 463,74 лв., които имат сключени ДБФП. Към 30.06.2020 г. в процес на 

оценка са още пет проектни предложения по процедурата на стойност 1 348 496,79 лв. 
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2. Индикатори за резултати 

Брой успешно изпълнени проекти Брой 6 0 0 
Документи на 

МИГ 

Проекти с ясно обосновано пряко 

положително въздействие върху опазването 

на околната среда 

Брой 6 0 6 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти с ясно обосновано пряко 

положително въздействие върху 

насърчаване използването на 

информационни технологии 

Брой 4 0 4 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти с обосновано пряко положително 

въздействие върху енергийната ефективност 
% 50 0 75 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти, които решават проблем, 

идентифициран като такъв при анализите на 

територията 

% 100 0 100 
Документи на 

бенефициенти 

Проекти, въвели иновативни за територията 

технологии/продукти 
% 50 0 75 

Документи на 

проектите 

Проекти за разнообразяване на 

съществуващите продукти и/или услуги  
Брой 2 0 3 

Документи на 

проектите 

Проекти за подобряване на ресурсната 

ефективност 
Брой 4 0 5 

Документи на 

проектите 

Създадени работни места Брой 6 0 2 
Документи на 

проектите 

Брой успешно изпълнени проекти Брой 6 0 0 
База данни на 

МИГ 

Брой предприятия, получаващи 

безвъзмездни средства 
Брой 6 0 6 

База данни на 

МИГ 

Индикаторите за резултат на изпълнението на Мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения 

капацитет в  МСП на територията на МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ ще бъдат 

отчетени след официалното приключване на първия Договор за БФП, сключен между МИГ и 

бенефициент/и по мярката. Към 30.06.2020 г. все още няма приключени ДБФП. 

 

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  
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СНЦ „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ стартира изпълнението на 

своята стратегия за ВОМР на 30.04.2018 г. с получаване на финансиране за нейната 

реализация. За разлика от местните инициативни групи, които стартираха своята работа 

по-рано (по първа покана, обявена от МЗХ) СНЦ, „МИГ Дряново-Трявна в сърцето на 

Балкана“ стартира реализацията на своята дейност преди 26 месеца. 

Към 30.06.2020 г. територията на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

се затвърждава като подходяща за изпълнението на многофондови СВОМР поради 

големия интерес от местните бенефициенти към оперативните програми „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020 г., „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. 

Усилията на екипа на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ при 

изпълнението на стратегията за ВОМР са насочени към: 

 Подготовка на документите, свързани с обявяването на прием по мерките от 

стратегията за ВОМР; 

 Административно осигуряване на функционирането на МИГ; 

 Работа с независими експерти за оценка на постъпилите проектни предложения; 

 Изпълняване на административни ангажименти към подписаното Споразумение 

№ РД50-45 от 30.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

 Провеждане на информационни семинари с цел популяризирането на 

стратегията за ВОМР пред местното население и представяне на възможностите 

за кандидатстване на местните бенефициенти; 

 Провеждане на публично обсъждане на документите, свързани с обявяването на 

прием по мерките от стратегията за ВОМР и други. 

Изпълнените до този момент дейности от екипа на МИГ действат в пълно 

съответствие за изпълнение на стратегията за ВОМР, които вече дават своето 

отражение към индикаторите за изпълнение на стратегията. 
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Към 30.06.2020 г. екипът на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ откри 

прием по следните мерки от стратегията за ВОМР: 

 Мярка ОПИК 2.2.: „Подобряване производствения капацитет в  МСП на 

територията на МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“; 

 Мярка ОПРЧР 4 “Развитие на социална икономика на територията на общините 

Дряново и Трявна“; 

 Мярка ОПРЧР 3. „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на 

територията на общините Дряново и Трявна“; 

 Мярка ОПРЧР  2 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на 

територията на общините Дряново и Трявна“; 

 Мярка  ОПРЧР  1 „Ново работно място на територията на общините Дряново и 

Трявна“; 

 Мярка ОПНОИР  1 „Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства в общините Дряново и Трявна“; 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 

 Mярка 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности“; 

 Мярка ОПОС 1: „Опазване на околната среда и защитаване на местообитанията 

на територията на МИГ Дряново и Трявна в сърцето на Балкана“. 

 Към 30.06.2020 г. в МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ са 

подадени проектни предложения на обща стойност 6 393 320,49 лв., което 

представлява 95,2 % от целия наличен публичен финансов ресурс от СВОМР на 

стойност 6 715 474.28. Отнесено към мерките от съответните програми на 

стратегията разпределението на подадените проекти на територията на МИГ 

изглежда по следния начин: 
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Финансираща институция Стойност 

ПРСР 1 092 494,67 

ОПИК 3 412 323,94 

ОПРЧР 1 530 200,08 

ОПОС 0,00 

ОПНОИР 358 301,80 

ОБЩО 6 393 320,49 

 

 

 Съгласно посочените данни до момента най-голям интерес от 

бенефициентите на територията на МИГ е имало към Оперативна програма 

„Иновации и Конкурентоспособност“ 2014-2020 г. и Оперативна програма 
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„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Двете програми съставляват 77 % 

от стойността на всички подадени проектни предложения на територията на 

МИГ.  

 По препоръка и указания на УО на ПРСР 2014-2020 г. към местните 

инициативни групи на територията на страната през 2019 г. не са обявявани 

приеми по мерките към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

Причината за указанията е, че към 2019 г. в УО на ПРСР 2014-2020 г. няма 

техническата и ресурсната възможност за оценка на нови проектни предложения 

по ПРСР 2014-2020 г. 

 Към 30.06.2020 г. териториалното разпределение на одобрените проектни 

предложения на територията е 66 % от проектни предложения са от територията 

на Община Дряново и 34 % от проектите на територията на Община Трявна, като 

това съотношение е променливо и се изменя след всяка обявена от МИГ 

процедура.  

Отчитайки индикаторите за изпълнение на СВОМР на МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ към този момент не съществуват рискове за 

изпълнението на стратегията за ВОМР на територията на МИГ. Негативен ефект 

върху изпълнението на СВОМР е оказало форсмажорното обстоятелство – 

разпространението на пандемията от COVID -19. Поради променената 

икономическа ситуация МТСП взе решение за препрограмиране на средства от 

Европейския социален фонд, като пренасочи значителни финансови средства от 

подхода ВОМР към други пера на ОПРЧР 2014-2020 г. за преодоляване на 

социалните затруднения на засегнатите от пандемията уязвими лица. На 

основание ПМС 161/2016, чл. 40, ал. 2, т. 5 финансовите средства от ОПРЧР 2014-

2020 г., предоставени на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ в размер 

на 627 636,20 лв. са препрограмирани от МТСП като са взети от подхода ВОМР и 

са пренасочени за борба с пандемията от COVID – 19. 

Поради разразилата се епидемия от COVID – 19 в страната и 

необходимостта от финансови средства за справяне със социално-икономическите 
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последици от нея на 29.05.2020 г. УО на ОПРЧР 2014-2020 г. е изискало от УО на 

ПРСР 2014-2020 г. да освободи наличния по мерките от ОПРЧР към СВОМР 

финансов ресурс. Поради пандемията от COVID – 19 се извършва 

препрограмиране на всички оперативни програми за период 2014-2020 г., в това 

число ОПИК, ОПНОИР и ОПОС. Предвид факта, че МИГ „Дряново-Трявна в 

сърцето на Балкана“ е успяла да одобри общо 19 проектни предложения по трите 

оперативни програми, финансовия ресурс за тях няма да бъде препрограмиран и 

ще бъде инвестиран в територията на общините Дряново и Трявна. 

Към 30.06.2020 г. екипът на МИГ „Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ 

не е допуснал възникването на никакви рискове, които могат да застрашат 

успешното изпълнение на Стратегията за ВОМР. 

При възникване на рискове за изпълнението на стратегията може да бъдат 

следвани следните мерки за преодоляването и недопускането им:  

 Планиране на срокове за актуализирането и поддържането на информационните 

бази данни; 

 Ясно и адекватно разписани работещи процедури;  

 Спазване на заложените срокове;  

 Мерки за повишаване информираността на бенефициентите;  

 Оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт 

на интереси;  

 Екипна работа на служителите на МИГ;  

 Отговорността на работещите в МИГ за спазване на изискванията на УО на 

ПРСР 2014-2020 и на УО на останалите програми, страна по споразумението и 

сроковете по договора;  

 Прозрачност и отвореност към получателите на финансова помощ, както и 

работата по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и при 

изпълнението на финансираните проекти. 
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Към момента на извършване на мониторинга на СВОМР се отчита голямо 

забавяне на финално одобрение на оценените и одобрени от МИГ „Дряново-

Трявна в сърцето на Балкана“ проектни предложения от страна на ДФЗ.  

Към момента на извършване на мониторинга на СВОМР екипът на МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ е изпълнява Стратегията за местно 

развитие, съгласно всички изисквания на Мярка 19.2 от ПРСР. В голямата си 

част МИГ е изпълнил и преизпълнил индикаторите, които служат за оценка на 

успешното изпълнение на СВОМР. 

Във връзка с горното следва да се заключи, че към 30.06.2020 г. МИГ 

„Дряново-Трявна в сърцето на Балкана“ изпълнява успешно СВОМР на 

територията на общините Дряново и Трявна и има налични всички резултати за 

да бъде оценено изпълнението като отлично и в пълен унисон с приложимото 

законодателство. 


