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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 Стратегията за ВОМР, 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. 



 

                  

 

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. 

   6 

 Настоящият документ може да подпомогне процеса на самооценка 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 

01.11.2018 г. 

Източник на 

информация 
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1. Индикатори за изпълнение 

Подадени заявления за подпомагане по 

мерките от стратегията 
Брой 63 0 

База данни 

МИГ 

Усвоени публични разходи от стратегията за 

ВОМР 
Лева 7 343 110.48 0 

База данни 

МИГ 

Общ размер на инвестициите за иновации 

(минимум) 
Лева 1 500 000 0 

База данни 

МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 42 0 
База данни 

МИГ 

 

 

2. Индикатори за резултати 

Одобрени заявления за подпомагане Брой 63 0 
База данни 

МИГ 

Проведени курсове и семинари за обучение на 

земеделски и горски стопани 
Брой 2 0 

База данни 

МИГ 

Подпомогнати земеделски стопанства Брой 5 0 
База данни 

МИГ 

Подпомогнати микропредприятия Брой 10 0 
База данни 

МИГ 

Подпомогнати малки и средни предприятия Брой 6 0 
База данни на 

МИГ 

Дял на постъпилите заявления за подпомагане, % 25% 0 База данни на 
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подадени от млади хора (до 40 г.) и жени МИГ 

Дял на изпълнени проекти за подпомагане на 

уязвими групи от населението 
% 20% 0 

База данни на 

МИГ 

Брой устойчиви проекти в края на 2023г. Брой 63 0 
База данни на 

МИГ 

Създадени нови работни места   Брой 43 0 
База данни на 

МИГ 

Защитени видове, за чието опазване се 

изпълняват дейности 
Брой 4 0 

База данни на 

МИГ 

 

 

 

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. 



 

                  

 

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. 

   9 

 

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

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

01.11.2018 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 

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 

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 

 

Индикатори по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

01.11.2018 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 
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Стойност на подпомагането от Стратегията 
Лева 300 000 0 

База данни на 

МИГ 

Брой подпомогнати проекти подадени от млади 

земеделски стопани 
Брой 2 0 

База данни на 

МИГ 

Брой подпомогнати проекти в секторите – 

производство на плодове и/или зеленчуци и/или 

продукция от животновъдството 

Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Подпомогнати проекти със свързаност с други 

участници от територията 
% 20 0 

База данни на 

МИГ 

Дял на инвестициите, свързани с постигане на 

съответствие със стандарти  
% 20 0 

База данни на 

МИГ 

2. Индикатори за резултати 

Модернизирани земеделски стопанства 
Брой 5 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Брой създадени нови работни места 
Брой 5 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Предприятия, въвели нови за територията 

продукти и/или процеси и/или технологии 
Брой 2 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Стопанства, въвели биологично земеделие Брой 1 0 
База данни и 

отчети на МИГ 

 

Индикатори по мярка 4.2  „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

01.11.2018 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 

2. Индикатори за резултати 

Дял на инвестициите, свързани с опазване на 

околната среда 
% 100 0 

База данни на 

МИГ 
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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 

 

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

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

01.11.2018 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 

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 
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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 

 

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 

01.11.2018 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката  Брой 6 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката Брой 3 0 
База данни на 

МИГ 

Стойност на подпомагането с публични 

средства от стратегията 
Лева 1 000 000.00 0 

База данни на 

МИГ 

2. Индикатори за резултати 

Население на територията,  обхванато от 

подобрените услуги по мярката 
% 50 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Брой изпълнени проекти, свързани с 

образователната и/или спортна инфраструктура 
Брой 1 0 

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 
База данни и 

отчети на МИГ 

Брой изградени/обновени сгради и съоръжения 

свързани с културата 
Брой 1 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

Проекти, които  задоволяват потребностите на 

уязвими групи от населението 
Брой 4 0 

База данни и 

отчети на МИГ 

 

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 

01.11.2018 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 
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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 

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 

 

Индикатори по мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и  на 

културното и природното наследство на селата“ 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Постигната 

цел към 

01.11.2018 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 

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 
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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 

 

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 

01.11.2018 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 

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 
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бенефициенти 

Създадени нови работни места Брой 1 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

 

 

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 

01.11.2018 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 

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 

Създадени нови работни места Брой 2 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 
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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 

01.11.2018 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 

2. Индикатори за резултати 

Брой на защитените  Видове, за чието опазване 

се изпълняват дейностите 
Брой 4 0 

База данни на 

МИГ 

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 

проектите, 

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 

 

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

01.11.2018 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 Лева 520 000.00 0 
База данни на 

МИГ 

Брой деца, ученици и младежи от 

маргинализираните общности (вкл.роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция 

и реинтеграция 

Брой 20 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

2. Индикатори за резултати 

Дял на педагогическите специалисти от 

включените в дейности по оперативната 

програма, квалифицирани за работа в 

мултикултурна среда 

% 90 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

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 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Деца, ученици, младежи от етнически 

малцинства (включително роми), интегрирани в 

образователната система 

Брой 20 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Проекти с включено допълнително обучение по 

български език за децата и учениците 
% 20 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Проекти за реинтегриране в образователната 

система на лица от етническите малцинства 
% 40 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 
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Проекти за преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност 

% 100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

Проекти за повишаване на капацитета на 

педагогическите специалисти за работа в 

мултикултурна среда 

% 60 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентит

е 

 

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 

01.11.2018 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 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 400 000.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите 

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. 

вкл. 
Брой 8 0 

База данни на 

МИГ 

Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. 

вкл. с ниско образование (под средното – ISCED 

3) 

Брой 4 0 
База данни на 

МИГ 

Безработни участници, вкл. продължително 

безработни, или неактивни участници, извън 

образование и обучение, над 54 г. 

Брой 2 0 
База данни на 

МИГ 

Неактивни участници на възраст до 29 г. 

включително, извън обучение или образование 
Брой 2 0 

База данни на 

МИГ 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

включително, с основна или по-ниска 

образователна степен 

Брой 2 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. 

   19 

Безработни участници на възраст до 29 г. 

включително, със завършено средно или висше 

образование 

Брой 6 0 
База данни на 

МИГ 

2. Индикатори за резултати 

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

започнали работа, вкл. като самонаети, при 

напускане на операцията  

Брой 4 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 2 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

 

Участници на възраст над 54 г., започнали 

работа, вкл. като самонаети, при напускане на 

операцията 

Брой 1 0 

Документи на 

бенефициентите 

и доклади за 

мониторинг 

 

Неактивни участници на възраст до 29 г. вкл., 

които при напускане на операцията имат работа, 

включително като самостоятелно заети лица 

Брой 1 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 3 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 3 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 

01.11.2018 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 4 0 База данни на 
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МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 400 000.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой предприятия, получили подкрепа Брой 4 0 
База данни на 

МИГ 

2. Индикатори за резултати 

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 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой проекти, водещи  до подобряване 

достъпа до заетост и качеството на работните 

места 
Брой 4 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Осигурявани възможности за въвеждане на 

гъвкави форми на заетост 
Брой 1 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Брой предприятия, въвели нови процеси за 

безопасни и здравословни условия на труд 
Брой 4 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

 

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 

01.11.2018 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката/ Брой 3 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по Брой 3 0 База данни на 
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мярката МИГ 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 286 408.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Други хора в неравностойно положение Брой 10 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

2. Индикатори за резултати 

Брой на обхванатите от мярката неактивни 

лица 
Брой 30 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Повишен социален статус на 

маргинализирани общности 

% от 

обхванатите 

от мярката 

лица 

100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Подобрен достъп до заетост на 

маргинализирани общности 

% от 

обхванатите 

от мярката 

лица 

100 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Подобрено социалното и здравно състояние 

на маргинализирани общности 

% от 

обхванатите 

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 
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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 

01.11.2018 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 

Публичен принос от стратегията за ВОМР лева 400 000.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Неактивни или безработни участници Брой 10 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

2. Индикатори за резултати 

Проекти включващи заетост на уязвими 

групи 
% 100 0 

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 

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 
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бенефициенти 

 

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 

01.11.2018 г. 

Източник на 

информация 

1. Индикатори за изпълнение 

Брой проекти, финансирани по мярката Брой 6 0 
База данни на 

МИГ 

Брой бенефициенти, подпомогнати по 

мярката 
Брой 6 0 

База данни на 

МИГ 

Публичен принос по мярката лева 1 955 800 0 
Документи на 

МИГ 

Частни инвестиции, допълващи публичната 

подкрепа за предприятията (безвъзмездни 

средства) 

EUR 111 111.00 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

2. Индикатори за резултати 

Брой успешно изпълнени проекти Брой 6 0 
Документи на 

МИГ 

Проекти с ясно обосновано пряко 

положително въздействие върху опазването 

на околната среда 

Брой 6 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти с ясно обосновано пряко 

положително въздействие върху 

насърчаване използването на 

информационни технологии 

Брой 4 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти с обосновано пряко положително 

въздействие върху енергийната ефективност 
% 50 0 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициенти 

Проекти, които решават проблем, 

идентифициран като такъв при анализите на 
% 100 0 

Документи на 

бенефициенти 
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територията 

Проекти, въвели иновативни за територията 

технологии/продукти 
% 50 0 

Документи на 

проектите 

Проекти за разнообразяване на 

съществуващите продукти и/или услуги  
Брой 2 0 

Документи на 

проектите 

Проекти за подобряване на ресурсната 

ефективност 
Брой 4 0 

Документи на 

проектите 

Създадени работни места Брой 6 0 
Документи на 

проектите 

Брой успешно изпълнени проекти Брой 6 0 
База данни на 

МИГ 

Брой предприятия, получаващи 

безвъзмездни средства 
Брой 6 0 

База данни на 

МИГ 

 

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  

 

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 5 месеца. 

Първоначалните усилия на екипа на МИГ в първите месеци от 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 (снабдяване на 

офис, създаване на интернет сайт и др.); 

 Набиране на одобрен списък от експерти за оценка на постъпилите проектни 

предложения; 
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 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, но все още не са дали своето 

отражение към индикаторите за изпълнение на стратегията. 

Към 01.11.2018 г. екипът на МИГ успя да открие 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 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

 Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ 

Към този момент е прекалено рано за да бъдат определени рискове за 

изпълнението на стратегията за ВОМР на територията на МИГ. 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;  
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 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. 

 


