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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014-2020 г. се нарича 

„Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).  

ВОМР е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на 

отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме 

изправени днес. ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за 

воденото от общностите местно развитие, основани на характеристиките на района и 

разработени въз основа на местните потребности, потенциал и включващи иновативни 

характеристики. 

За изпълнение на стратегиите за ВОМР (СВОМР) се създават местни инициативни групи 

(МИГ). 

МИГ Момчилград-Крумовград е създадена със споразумение № РД 50-190 / 29.11.2016 г. 

по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. Територията на МИГ обхваща общо 127 села (48 в община 

Момчилград и 79 – в Крумовград) и два града – общинските центрове гр. Момчилград и гр. 

Крумовград. 

Визията за развитие, определена в СВОМР, гласи: Територията на МИГ „Момчилград-

Крумовград” – привлекателно място за живеене със съхранена природна среда, 

конкурентоспособно земеделие и местна икономика, осигуряващи по-добри доходи и заето 

на населението.  

От така формулираната визия произлизат 3 стратегически цели (СЦ): 

• СЦ 1: Постигане на устойчив икономически растеж, развитие на предприемаческия 

дух на населението и укрепване на МСП; 

• СЦ 2: Стимулиране на демографския ръст, намаляване на миграционните процеси; 

• СЦ 3: Развитие капацитета на МИГ в процеса на разработване и изпълнение на 

партньорски проекти и привличането на външни инвестиции и рехабилитация на 

инфраструктура. 

За постигането на стратегическите цели се предприемат действия в 6 приоритетни 

области със съответни специфични цели и мерки за развитие. 

Общият размер на одобрените средства за изпълнение на проекти към стратегията за 

ВОМР е 6 363 745, 00 лв., в т.ч 5 090 996, 00 лв. от ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ и 1 272 749, 00 лв. 

Национално съфинансиране. Размерът на средствата по подмярка „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за местно развитие” е 977 915, 00 лв., в т.ч 831 227, 75 лв. от 

ЕЗФРСР и 146 687, 25 лв. Национално съфинансиране. 

Съгласно Регламент (EС) 1303/2013, 2018 г., чл. 34 Параграф 3, буква "ж" задачите на 

местните групи за действие включват и мониторинг на изпълнението на стратегията за 

водено от общностите местно развитие и на подкрепените операции и провеждане на 

конкретни дейности за оценка във връзка с тази стратегия. 



5 | P a g e  
Този материал се финансира по Споразумение №РД 50-190 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ 

В изпълнение на тази задача се изготвя настоящия Мониторинг и оценка на Стратегията 

за ВОМР за изпълнение на задълженията на МИГ Момчилград-Крумовград по Споразумение 

№ РД 50-190/29.11.2016 г. 

Съгласно заложеното в Стратегията за ВОМР на МИГ Момчилград-Крумовград 

напредъкът в прилагането на Стратегията се оценява чрез индикаторите за резултат и 

въздействие за цялостното прилагане на СВОМР и чрез индикаторите за резултат и 

въздействие за изпълнение на мерките за развитие. 

Мониторингът и оценката на стратегията включва следните части: 

1. Оценка на процеса на изпълнение на стратегията за ВОМР  

Оценява се как и до каква степен екипът на МИГ изпълнява СВОМР, съответстват ли 

извършваните дейности и интервенции с нормативните изисквания и съдържанието на плана 

за действие, посрещнати ли са очакванията на обществото/заинтересованите страни.  

2. Анализ на ефикасността на вложените  разходи 

Оценява се усвоените средства при изпълнението на СВОМР съответстват ли на 

предварително определения бюджет. Сравняват се резултатите и постиженията на 

стратегията с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. Определя се 

целесъобразността на направените вложения и адекватността на получените ползи. Анализът 

на ефикасността на разходите оценява уместността на разходите за постигане на заложените 

в стратегията цели.  

3. Оценка на резултатите от изпълнението на мерките 

Оценява се до каква степен са постигнати очакваните резултати от изпълнението на 

мерките от стратегията. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху резултатите и 

постиженията, за да се прецени ефективността на програмата.  

4. Оценка на въздействието от реализацията на стратегията. 

Оценява се въздействието на публичната политика, реализирана посредством настоящата 

стратегия в различни аспекти, както и чистият ефект от изпълнението. Оценката  е насочена 

към степента на постигане на стратегическите цели, а също и на постигнатите действителни 

в сравнение с очакваните резултати от прилагането на тази политика. 

Настоящият мониторинг и оценка на изпълнението на СВОМР на МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград се извършва за периода ноември 2016 г. - ноември 2020 г., като 

обхваща всички дейности, извършени от екипа на МИГ – административни и свързани с 

провеждане на процедури за подбор на проекти. 

Използвани са официални и публични източници на информация, като годишни доклади 

на МИГ (2016, 2017, 2018 и 2019 години), справки от МИГ, интернет страница на МИГ, 

ИСУН 2020 и др. 
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1. Оценка на процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР 
 

Екипът за изпълнение на СВОМР на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е съставен 

от изпълнителен директор, трима експерти и счетоводител. Съгласно Споразумение №РД 50-

190/29.11.2016 г. задълженията на МИГ – общини Момчилград-Крумовград включват 

изпълнение на дейности по: 

• Изготвяне на проекти на задължителна документация за функционирането на МИГ – 

общини Момчилград-Крумовград; 

• Организационни дейности за функциониране на МИГ – общини Момчилград-

Крумовград;  

• Организиране на информационни срещи и обучения на бенефициенти във връзка с 

предстоящи процедури за подбор на проекти и изпълнение на проекти по ПРСР 2014-

2020, ОПРЧР 2014-2020 г. и ОПИК 2014-2020 г.; 

• Провеждане на консултации с потенциални бенефициенти; 

• Подготовка за разработване на насоки за кандидатстване по мерките от СВОМР, 

включени в ИГРП за съответната година; 

• Оценка на получени проектни предложения, подписване на административни 

договори като трета страна и др. 

 

Подготовка на документи  

През 2016 и 2017 г. екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е изготвил 

необходимите правила за функционирането на МИГ, като Вътрешен правилник за дейността 

на СНЦ, Вътрешни правила за командировки, Инструкция за организация на деловодната 

дейност и архив, Правилник за дейността на УС, Правилник за вътрешния трудов ред, 

Вътрешни правила за провеждане на конкурс за избор на външни експерти - оценители и др. 

През 2017 г. екипът на МИГ – общини Момчилград и Крумовград работи по 

организационната подготовка за стартиране на процедури за подбор на проектни 

предложения по мерките от стратегията за ВОМР.   

За периода на оценка (ноември 2016 – ноември 2020) са подготвени годишни 

индикативни работни програми за 2017, 2018, 2019 и 2020 години. 

Изпълнението на мерките от СВОМР стартира през 2017 г. с разработване на насоки за 

кандидатстване за 4 мерки, които преминават през съгласуване с управляващите органи 

(страни по споразумението) и Министерство на финансите на условия за кандидатстване и 

приложенията към тях.  

Документите за кандидатстване по всяка процедура за подбор на проекти се публикуват 

за обществено обсъждане на интернет страницата на МИГ. 

До настоящия момент (ноември 2020 г.) МИГ – общини Момчилград-Крумовград е 

обявил 15 процедури за кандидатстване (с един или повече крайни срока за кандидатстване), 
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от които 7 процедури по ПРСР 2014-2020, 7 процедури по ОПРЧР 2014-2020 и 1 процедура 

по ОПИК 2014-2020. 

Извод: екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е извършил необходимите 

административни дейности за доброто функциониране на МИГ, както необходимите 

експертни дейности по провеждане на 15 процедури за подбор на проекти по 11 мерки 

от СВОМР.  

 

Действия по информиране и публичност 

От стартиране работата на МИГ – общини Момчилград-Крумовград основно средство за 

информиране и публичност е интернет страницата на сдружението. На интернет страницата 

на МИГ се публикуват за обществено обсъждане проекти на документи, условия за 

кандидатстване и приложенията към тях, обявените от МИГ процедури за подбор на 

проектни предложения, уведомяват се бъдещи бенефициенти, относно публикуване на 

Указания за прием и изпълнение на проекти, подавани по стратегията за ВОМР от страна на 

УО/ДЗФ, датите, мястото и темите за провеждане на информационни срещи и обучения, 

свързани с подготовката на проекти по СВОМР, дейности, които се изпълняват от страна на 

екипа, напредъка за изпълнение на СВОМР и други. 

В офиса на МИГ в гр. Момчилград се провеждат срещи и консултации, като през 2016 г. 

за тази цел е открит и помощен офис в гр.Крумовград. Офисите на МИГ се посещават от 

заинтересовани лица, представители на местния бизнес, земеделски производители и други. 

Потенциалните бенефициенти получават експертна помощ и конкретни насоки във връзка с 

подготовка на техните проектни предложения по конкретните мерки от Стратегията за 

ВОМР. 

Обявените от МИГ – общини Момчилград и Крумовград процедури за подбор на 

проектни предложения и информация за напредъка за изпълнение на СВОМР са публикувани 

във вестник „Родопи- 24Х7”, излъчени са по кабелната телевизия в град Момчилград и в град 

Крумовград, както и са поставени пред офисите на МИГ и общинските сгради на двете 

общини - Момчилград и Крумовград. 

С цел популяризиране на дейността на МИГ е издадено луксозно издание на СВОМР в 

тираж от 700 бр. на български език и 300 бр. на английски език. Във връзка с популяризиране 

на дейността на стратегията за ВОМР  са изготвени два анализа, а именно: анализ на 

животновъдния сектор и анализ на туристическия сектор на територията на МИГ-а, 

изработени и разпространени са рекламни материали, информационни бюлетини и други 

материали (календари, тефтери, химикалки, флаш памети, табели и др.). 

Извод: екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е предприел 

необходимите действия за навременно и регулярно информиране на заинтересованите 

лица и обществеността относно изпълнението на СВОМР 
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Организиране на обучения, семинари и информационни срещи 

През 2016 г. със съдействието на общинските администрации в Момчилград и 

Крумовград са проведени 7 информационни срещи по населени места за популяризиране на 

одобрената стратегия за Водено от общностите местно развитие. 

През 2017 г. са проведени информационни срещи и обучения за местни лидери и уязвими 

групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, 

изпълнение и отчитане на проекти по мерки от ОПРЧР 2014-2020 г. и по мерки от ОПИК 

2014-2020 г. 

През 2018 са организирани и проведени информационни срещи и обучения във връзка с 

предстоящ прием на проекти по ОПРЧР 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. Пред 

заинтересовани страни са представени: 

• мярка „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности”; 

• мярка „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”; 

• мярка „Повишаване на достъпа на услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висикокачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”; 

• мярка „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените”; 

• мярка „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; 

• мярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”; 

• мярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

малки по мащаби инфраструктура“. 

През 2019 г. са организирани и проведени обучения на заинтересовани страни – 

потенциални бенефициенти на мерки по СВОМР: 

• „Разработване и управление на проекти от Стратегия за ВОМР на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ по ПРСР 2014-2020 г., мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ за представители на различни заинтересовани 

лица, местни неформални лидери, физически лица, представители от стопанския 

сектор, общини; 

• „Разработване и управление на проекти от Стратегия за ВОМР на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ по ПРСР 2014-2020 г., мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ за представители на различни заинтересовани 

лица, местни неформални лидери, физически лица, представители от стопанския 

сектор, общини; 

• „Управление и отчитане на проекти от Стратегия за ВОМР на МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград“ по процедура №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“ от ОПРЧР 2014-

2020 г. за представители на предприятия, които имат сключени договори за 

предоставяне на БФП по процедура №BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини 
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Момчилград и Крумовград – Добри и безопасни условия на труд“ , както и 

представители на  различни заинтересовани страни, местни неформални лидери, 

физически лица, общини 

Проведени са 7 информационни срещи за представяне на мярка 6.4.1 „Инвестиции в 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020. 

За периода ноември 2016 – ноември 2020 екипът на МИГ – общини Момчилград-

Крумовград е организирал и провел: 

• 21 информационни срещи – с общо 187 участника и 

• 10 обучения (еднодневни и двудневни) – с общо 103 участника. 

По всички обявени от МИГ процедури за кандидатстване са постъпили проектни 

предложения от различни бенефициенти. Голяма част от предложенията са преминали 

успешно процеса на оценка и с одобрените бенефициенти са сключени административни 

договори за предоставяне на БФП. 

Извод: екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е организирал и провел 

поредица от обучения и информационни срещи за информиране на потенциални 

бенефициенти за предстоящи мерки за кандидатстване, както и за обучение на 

бенефициенти, които предстои да изпълняват договори за предоставяне на БФП. 

 

Действия от обявяване на покани за прием на заявления от 

потенциални получатели на финансова помощ до сключване на договор 

В плана за действие от Стратегията е заложено процедурите за подбор на проекти по 

мерките на СВОМР да се проведат през 2017 и 2018 г. Реално процедурите са разпределени 

в периода 2018-2020 г., когато са обявени приеми за проектни предложения по 11 от общо 12 

мерки. 

Първите процедури за кандидатстване са обявени от МИГ – общини Момчилград-

Крумовград през 2018 г. по следните четири мерки от СВОМР: 

• мярка 2.2 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) -  

BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 

производствения капацитет в МСП”; 

• мярка 2.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности”; 

• мярка 1.6 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001- 1.042„ МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети 

лица“; 

• мярка 4.1.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - BG06RDNP001- 19.157 
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МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“. 

През 2018 г. са сключени 8 административни договора, финансирани по ОПИК 2014-2020 

и ОПРЧР 2014-2020. 

През 2019 г. МИГ- общини Момчилград и Крумовград обявява прием на проектни 

предложения по следните мерки от СВОМР: 

• мярка 4.1.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - BG06RDNP001- 19.157 

МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. “Подкрепа за инвестиции в земеделски 

стопанства“ с три крайни срока за кандидатстване; 

• мярка 4.2.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - BG06RDNP001-19.160-

0001„МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти” с два крайни срока за кандидатстване; 

• мярка 7.2 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - BG06RDNP001-19.166-

МИГ Момчилград - Крумовград – мярка 7.2. “Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“с два крайни срока за кандидатстване; 

• мярка 1.6 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001- 1.042„ МИГ- общини Момчилград и Крумовград – обучения за заети 

лица“ с втори краен срок за кандидатстване; 

• мярка 1.7 от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград - Добри и безопасни 

условия на труд“ с два крайни срока за кандидатстване; 

• мярка 2.1 от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР)- 

BG05M9OP001-2.047 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности”, с един краен срок за 

кандидатстване; 

• мярка 2.2.1 от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001-2.036 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост”, с два крайни срока за кандидатстване; 

• мярка 2.3 от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) - 

BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”- „Грижа и 

подкрепа за независим живот“ с два крайни срока за кандидатстване; 
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• мярка 2.2 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК) -  

BG16RFOP002-2.017 „МИГ общини Момчилград и Крумовград - Подобряване на 

производствения капацитет в МСП”, втори краен срок за кандидатстване. 

През 2019 г. са сключени 14 административни договора по мерки, финансирани от ОПИК 

2014-2020 г. и ОПРЧР 2014-2020 г. 

 

През 2020 г. МИГ- общини Момчилград и Крумовград обявява прием на проектни 

предложения по следните мерки от СВОМР: 

• мярка 4.1.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - 

BG06RDNP001- 19.392 МИГ общини Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. 

“Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ -  първи прием; 

• мярка 4.2.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - 

BG06RDNP001-19.374-0001 „МИГ общини Момчилград - Крумовград – 4.2.1 

инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”- първи прием. 

Втори прием предстои да се обяви от 01.12.2020 г.; 

• мярка 6.4.1 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - 

BG06RDNP001-19.279 МИГ общини Момчилград Крумовград – мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“- първи прием; 

• мярка 7.5 от СВОМР на МИГ – общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) - 

BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“- първи 

прием; 

• мярка 2.2.1 от СВОМР на МИГ- общини Момчилград и Крумовград, финансирана по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 (ОП РЧР) 

BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост”. 

През 2020 г. са сключени 7 административни договора, финансирани по ПРСР 2014-2020 

и ОПРЧР 2014-2020. В процес на оценка са 22 проектни предложения от страна на ДФЗ и 8 

проектни предложения от страна на МИГ. 

Резултатите от проведените процедури за прием на проектни предложения са описани 

по-подробно в т.2 Анализ на ефикасността на вложените  разходи и т.3 Оценка на 

резултатите от изпълнението на мерките от настоящата оценка. 

Извод: екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е обявил и провел приеми 

за проектни предложения по 11 от общо 12 мерки на СВОМР. В периода ноември 2016-
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ноември 2020 г. са сключени 29 административни договора. В процес на оценка към 

ноември 2020 г. за 30 проектни предложения. 

Не е обявена процедура по собствената мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното културно наследство“. Процедура предстои да се обяви през 

2021г. 

В индикативния план е заложен прием на проекти през месеците август-септември 

2020 г. Закъснението при старта на обявяване на процедурите не повлиява негативно 

върху изпълнението на СВОМР. 

 

  



13 | P a g e  
Този материал се финансира по Споразумение №РД 50-190 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ 

2. Анализ на ефикасността на вложените разходи 
 

Анализът на ефикасността на вложените ресурси дава отговор на въпроса дали усвоените 

средства по мерките при изпълнението на СВОМР съответстват на предварително 

определения за тях бюджет. Ефективността и целесъобразността на разходите за постигане 

на приоритетните области се оценява на база на отпуснатите средства по договори, сключени 

по съответните мерки.   

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС“  

Специфична цел 1.1: „Разкриване на работни места в земеделските стопанства и подкрепа за 

тяхното модернизиране“  

Мярка 4.1.1 /ПРСР/  „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

Бюджетът на мярката възлиза на 973 475 лева или 15,30% от целия бюджет на СВМОР. 

Към месец ноември 2020 г. са обявени две процедури за кандидатстване:   

1) BG06RDNP001- 19.157 на МИГ – общини Момчилград - Крумовград  

Към момента на извършване на оценката проектите са в процес на оценка от страна на 

ДФЗ и в процес на изпълнение и по тях няма изплатени средства.  

▪ Бюджет на процедурата – 973 475 лв. 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от МИГ – 626 566,21 лв. (БФП) 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от ДФЗ – 228 728,10 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 124 300,60 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 124 300,60 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 0 лв.  

2) BG06RDNP001- 19.392 на МИГ – общини Момчилград - Крумовград 

Към момента на оценката проектните предложения са в процес на оценка от страна на 

ДФЗ и по тях няма сключени договори. 

▪ Бюджет на процедурата - 353 877,55 лева  (останали неусвоени средства от 

първата процедура) 

▪ Заявена стойност на проектните предложения – 212 440,91 лв. (БФП) 

▪ Заявена субсидия – 114 790,46 лв. (БФП) 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от ДФЗ – 0 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 0 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 0 лв. 

Предстои да се обяви втори прием по втората процедура с бюджет от неусвоени средства 

от първия прием по втората процедура.  



14 | P a g e  
Този материал се финансира по Споразумение №РД 50-190 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ 

Извод: Очакваното усвояване на средства (БФП) по мярка 4.1.1 в края на изпълнение 

на СВОМР – на база стойността на сключените договори и стойността на заявената 

субсидия по ПП в процес на оценка – 839 007,12 лв., е 86% от определения за мярката 

бюджет.   

 

Мярка 4.2.1 /ПРСР/ „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

Бюджетът на мярката възлиза на 480 000 лева или 7,54% от целия бюджет на СВМОР. 

Обявени са две процедури за кандидатстване към месец ноември 2020 г.: 

1) BG06RDNP001-19.160-0001 на МИГ – общини Момчилград-Крумовград  

Към момента на оценката един проект е в процес на изпълнение и по него няма изплатени 

средства.  

▪ Бюджет на процедурата - 480 000 лв. 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от МИГ - 239 118,12 лв. 

▪ Одобрени разходи по проектно предложение от ДФЗ – 119 559,06 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 119 559,06 лв. 

▪ Сключен договор с БФП – 119 559,06 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 0 лв.  

2) BG06RDNP001-19.374-0001 на МИГ – общини Момчилград-Крумовград  

Към момента на оценката едно проектно предложение е в процес на оценка. 

▪ Бюджет на процедурата – 297 290,96 лв. (останали неусвоени средства от 

първата процедура)  

▪ Заявена стойност на ПП – 237 075 лв. 

▪ Заявена субсидия – 118 537,5 лв. (БФП) 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение ДФЗ – 0 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 0 лв. 

▪ Сключен договор с БФП – 0 лв. 

Предстои да се обяви втори прием по втората процедура с бюджет от 241 903,44 лв. 

(останали неусвоени средства от първия прием по втората процедура). 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 4.2.1 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключения договор и стойността на заявената 

субсидия по ПП в процес на оценка - 238 096,56 лв., което е близо 50% от определения за 

мярката бюджет. В случай, че се усвоят средствата по предстоящия прием, то 

общото усвояване на средства по мярка 4.2.1 ще достигне 100%.  

 

Специфична цел 1.2: „Подкрепа за значими неземеделски дейности“   

Мярка 6.4.1 /ПРСР/ „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  
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Бюджетът на мярката е 950 000 лева или 14,93% от целия бюджет на СВМОР. 

Обявена е една процедура за кандидатстване към месец ноември 2020 г. - BG06RDNP001-

19.279.МИГ Момчилград Крумовград – мярка 6.4.1, като към момента на оценката осем 

проектни предложения са в процес на оценка. 

▪ Заявена стойност на ПП – 706 796,78 лв. 

▪ Заявена субсидия – 530 097,56 лв. (БФП) 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения ДФЗ – 0 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 0 лв. 

▪ Сключен договор с БФП – 0 лв. 

Предстои да се обяви втори прием по процедурата с бюджет от 419 902,44 лв. (останали 

неусвоени средства от първия прием). 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 6.4.1 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на заявената субсидия по ПП в процес на оценка - 

530 097,56 лв., което е близо 60% от определения за мярката бюджет. В случай, че се 

усвоят средствата по предстоящия прием, то общото усвояване на средства по мярка 

6.4.1 ще достигне 100%.  

 

Мярка 2.2 /ОПИК/ „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  

Бюджетът на мярката е 1 950 000 лв. или 30,64 % от целия бюджет на СВОМР. 

Обявена е една процедура за кандидатстване към месец ноември 2020 г. (BG16RFOP002-

2.017„МИГ общини Момчилград и Крумовград“), по която са сключени 7 договора (4 

проекта са приключили и 3 проекта са в изпълнение).  

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от УО на ОПИК 2014-2020 – 2 

112 495,37 лв.  

▪ Одобрена субсидия от УО на ОПИК 2014-2020 – 1 900 473,18 лв. 

▪ Сключени договори с БФП – 1 900 473,18 лв. 

▪ Изплатени средства – 878 433,30 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 2.2 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори - 1 900 473,18 лв., което е близо 

97% от определения за мярката бюджет.   

Обявените процедури за кандидатстване са в съответствие с мерките, заложени в 

стратегията и целят финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

специфични цели 1.1. и 1.2. Бюджетът по процедурите е в рамките на предварително 

одобрените стойности по съответните мерки. 

Наблюдава се високо ниво на усвояване на средства по мерки 4.1.1 и 2.2 и средно ниво на 

усвояване по мерки 4.2.1, и 6.4.1. Очаква се към 2023 г. усвояването по мерки 4.2.1 и 6.4.1 да 

достигне 100%. 
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Усвояване на средства по приоритетна област 1: 

Одобреният бюджет на субсидията по приоритетна област 1 за целия период е 4 353 475 

лв. Към ноември 2020 г. разпределението на финансовия ресурс е както следва: 

• Одобрени разходи по проектни предложения от МИГ – 3 934 700,18 лв. 

• Одобрени разходи по проектни предложения от УО на ОПИК 2014-2020 г. и ДФЗ 

– 2 580 341,59 лв.  

• Одобрени субсидии от МИГ – 2 879 926,41 лв. 

• Одобрени субсидии от УО на ОПИК 2014-2020 г. и ДФЗ - 2 144 332,84 лв.   

• Сключени договори на стойност (БФП) - 2 144 332,84 лв. 

• Изплатена субсидия – 878 433,30 лв. 

• В процес на оценка са ПП със заявена субсидия - 713 642,21 лв. 

• Предстои да се обяват три приема за подбор на проекти с общ бюджет – 920 550,55 

лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства към края на изпълнение на стратегията 

(2023 г.) – 3 778 525,6 или близо 90% от одобрения по ПО 1 бюджет. 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“   

 Специфична цел 2.1: „Рехабилитация и обновяване на културни обекти“  

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

малка по мащаби инфраструктура“  

От общия бюджет на мярката (300 000 лв.) 100 000 лв. са насочени да допринесат за 

постигане на СпЦ 2.1. и 200 000 са насочени да допринесат за постигане на СпЦ 5.1. 

Общият бюджет е усвоен чрез процедура BG06RDNP001-19.166-МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“. 

Резултатите от изпълнението на процедурата са отнесени към постигане на Сп.Ц 5.1, а 

финансовият ресурс е отчетен към съответните специфични цели. 

 

Специфична цел 2.2: „Изграждане на туристическа инфраструктура и атракции“  

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

инфраструктура“  

Бюджет на мярката е 130 000 лева. 
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Обявена е една процедура за кандидатстване (BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград 

– Крумовград – Мярка 7.5), като към момента на оценката 4 ПП са в процес на оценка от 

страна на ДФЗ: 

▪ Заявена стойност на ПП – 129 954 лв. 

▪ Заявена субсидия – 129 954 лв. 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение ДФЗ – 0 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 0 лв. 

Обявената процедура за кандидатстване е в съответствие с мярка 7.5, заложена в 

стратегията и цели финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

специфична цел 2.2. Бюджетът по процедурата е в рамките на предварително одобрените 

стойности по съответната мярка.  

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 7.5 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на заявената субсидия по ПП в процес на оценка - 129 954 

лв., което е близо 100% от одобрения по мярката бюджет  

 

Специфична цел 6.1: Анализ и маркетинг на местните дадености 

Собствената мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно 

наследство“  

От общия бюджет на мярката (100 000 лв.) за СпЦ 6.1. са определени 60 000 лв. 

Към момента на оценката не са обявени процедури за кандидатстване. 

 

Усвояване на средства по приоритетна област 2: 

Одобреният бюджет на субсидията по приоритетна област 2 за целия период е 290 000 

лв. Към ноември 2020 г. разпределението на финансовия ресурс е както следва: 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения УО/ДФЗ – 0 лв. 

▪ Одобрени субсидии от УО/ДФЗ в размер – 0 лв. 

▪ Сключени договори на стойност (БФП) – 0 лв. 

▪ В процес на оценка са ПП със заявена субсидия – 129 954 лв. 

▪ Усвоени средства по мярка 7.2, отнесени към постигането на СпЦ 5.1 – 100 000 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства към края на изпълнение на стратегията 

(2023 г.) – 229 954 лв., или 80 % от одобрения по ПО бюджет  

 

 

 



18 | P a g e  
Този материал се финансира по Споразумение №РД 50-190 от 29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие  на СНЦ „МИГ – общини Момчилград и Крумовград“ 

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВСИЧКИ – ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, 

ГРИЖИ ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“  

Специфична цел 3.1: Повишаване здравната култура на населението и осигуряване на равен 

достъп до образование  

Мярка 1.6 /ОПРЧР/ „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“   

От общия бюджет на мярката (200 000 лв.) 100 000 лв. са насочени да допринесат за 

постигане на СпЦ 3.1. и 100 000 лв. за постигане на СпЦ 4.2. 

Общият бюджет е усвоен чрез процедура BG05M9OP001- 1.042„ МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“. Резултатите от изпълнението са 

отнесени към постигане на Сп.Ц 4.2., финансовият ресурс е разпределен в съответните 

специфични цели. 

 

Мярка 2.1 /ОПРЧР/ Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като 

ромите  

Бюджетът на мярката е 100 000 лв. 

През 2018 и 2019 г. са обявени две процедури за кандидатстване (BG05M9OP001-2.025 - 

„МИГ- общини Момчилград и Крумовград” и BG05M9OP001-2.047 „МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград”). Сключени са два административни договора, като единият е 

приключил (бенефициент община Крумовград), а вторият е в процес на изпълнение 

(бенефициент община Момчилград).  

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от УО – 99 987,97 лв. 

▪ Одобрена субсидия от УО – 99 987,97 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 99 987,97 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 58 227,42 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 2.1 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори – 99 987,97 лв., е 100% от 

определения по мярката бюджет. 

 

Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към 

промените”  

Бюджетът на мярката е 480 000 лева. 

Обявена е една процедура за кандидатстване (BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград - Добри и безопасни условия на труд). Сключени са 6 договора, 

които са в процес на изпълнение. 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от УО – 400 487,88 лв. 

▪ Одобрена субсидия от УО – 400 487,88 лв. 
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▪ Сключени договора на стойност – 400 487,88 лв. (БФП) 

▪ Изплатена субсидия – 180 067,8 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 1.7 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори – 400 487,88 лв., е 83% от 

определения по мярката бюджет. 

 

Специфична цел 3.2: Внедряване на ноу-хау в сферата на соц. услуги  

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“  

От общия бюджет на мярката (600 000 лв.) 400 000 лв. са определени за постигане на 

СпЦ 3.2. и 200 000 лв. за постигане на СпЦ 4.3. Общият бюджет е усвоен чрез една процедура 

– BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за 

независим живот“. Резултатите от изпълнението са отнесени към СпЦ 3.2., финансовият 

ресурс е разпределен към съответните специфични цели.  

Сключени са 2 договора с бенефициенти община Крумовград и община Момчилград, 

като към момента на оценката договорите са в процес на изпълнение. 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение УО/ДФЗ – 599 999,98 лв. 

▪ Одобрена субсидия от УО/ДФЗ – 599 999,98 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 599 999,98 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 317 881,04 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 2.3 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори – 599 999,98 лв., е 100% от 

определения по мярката бюджет. 

 

Обявените процедури за кандидатстване са в съответствие с мерките, заложени в 

стратегията и целят финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

специфични цели 3.1. и 3.2. Бюджетът по процедурите е в рамките на предварително 

одобрените стойности по съответните мерки. 

Наблюдава се високо ниво на усвояване на средства по всички мерки, включени в 

приоритетната област. 

 

Усвояване на средства по приоритетна област 3:  

Одобрен бюджет на субсидията за целия период – 1 080 000 лв. 

Към ноември 2020 г. разпределението на финансовия ресурс е както следва: 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения от УО/ДФЗ – 1 100 475,83 лв. 

▪ Одобрени субсидии от УО/ДФЗ – 1 100 475,83 лв. 

▪ Сключени договори на стойност (БФП) – 1 100 475,83 лв. 
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▪ Изплатена субсидия – 556 176,26 лв. 

▪ В процес на оценка са ПП със заявена субсидия – 0 

Към усвоените средства се включват заложените 100 000 лв. по Мярка 1.6 за СпЦ 3.1, (но 

усвоени по процедура по Сп.Ц 4.2.), но се изключват заложените 200 000 лв., усвоени по 

процедура по СпЦ 3.2, но планирани към СпЦ 4.3. 

Извод: Очаквано усвояване на средства към края на изпълнение на стратегията 

(2023 г.) - 1 000 475,83, което е 93% от одобрения по ПО 3 бюджет   

 

 

ПО 4: ИНВЕСТИРАНЕ В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ 

Специфична цел 4.1: Стимулиране на бизнеса да наема хора в неравностойно положение 

Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“  

Бюджетът на мярката е 100 000 лева. 

Обявени са две процедури за кандидатстване - BG05M9OP001-2.036-0001 и 

BG05M9OP001-2.092-0001. 

Сключени са 2 административни договора с бенефициенти община Крумовград и 

община Момчилград. Към момента на оценката договорите са в процес на изпълнение. 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение УО/ДФЗ – 99 997,91 лв. 

▪ Одобрена субсидия от УО/ДФЗ – 99 997,91 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 99 997,91 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 35 236,25 лв.  

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 2.3 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори – 99 997,91 лв., е 100% от 

определения по мярката бюджет. 

  

Специфична цел 4.2: Организиране на обучения за придобиване на професионална 

квалификация, стажуване, чиракуване 

Мярка 1.6 /ОПРЧР/ „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“ 

Бюджетът на мярката е 200 000 лева. 

Обявена е една процедура BG05M9OP001- 1.042„ МИГ- общини Момчилград и 

Крумовград – обучения за заети лица“ с бюджет 200 000 лева. Сключени са 4 

административни договора (1 в изпълнение и 3 приключили). 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение УО/ДФЗ – 188 281,24 лв. 

▪ Одобрена субсидия от УО/ДФЗ – 188 281,24 лв. 
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▪ Сключени договори на стойност – 188 281,24 лв. (БФП) 

▪ Изплатени средства – 126 390,00 лв. 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 1.6 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключените договори – 188 281,24 лв., е близо 95% от 

определения по мярката бюджет.  

 

Специфична цел 4.3: Повишаване капацитета на управленските кадри, педагогическия 

персонал и соц. работници 

Мярка 2.3 /ОПРЧР/ „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви 

и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” 

От общия бюджет на мярката (600 000 лв.) 200 000 лв. са определени за постигане на 

СпЦ 4.3. Общият бюджет е усвоен чрез процедура BG05M9OP001-2.051-„МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград”- „Грижа и подкрепа за независим живот“. Резултатите от 

изпълнението са отнесени към СпЦ 3.2, финансовият ресурс е разпределен в съответните 

специфични цели.  

 

Обявените процедури за кандидатстване са в съответствие с мерките, заложени в 

стратегията и целят финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

специфични цели 4.1. и 4.2. Бюджетът по процедурите е в рамките на предварително 

одобрените стойности по съответните мерки. 

Наблюдава се високо ниво на усвояване на средства по всички мерки, включени в 

приоритетна област 4. 

 

Усвояване на средства по приоритетна област 4: 

Одобреният бюджет на субсидията по ПО 4 за целия период е 400 000 лв. 

Към ноември 2020 г. разпределението на финансовия ресурс е както следва: 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения УО на ОПРЧР – 288 279,15 лв. 

▪ Одобрени субсидии от УО на ОПРЧР - 288 279,15 лв. 

▪ Сключени договори на стойност (БФП) – 288 279,15 лв. 

▪ Изплатена субсидия – 161 626,25  лв. 

▪ В процес на оценка са ПП със заявена субсидия – 0 

Към усвоените средства се включват 200 000 лв. по мярка 2.3, заложени към СпЦ 4.3 (но 

усвоени по процедура по Сп.Ц 3.2), но се изключват заложените 100 000 лв. по Мярка 1.6, 

усвоени по процедура по 4.2, но планирани за СпЦ 3.1.  

Извод: Очаквано усвояване на средства към края на изпълнение на стратегията 

(2023 г.) на база стойност на сключените договори - 388 279,15 лв., или 97% от одобрения 

по ПО 4 бюджет 
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ПО 5: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И 

ИНФРАСТРУКТУРАТА  

Специфична цел 5.1: Подкрепа на общински инфраструктурни проекти 

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

малка по мащаби инфраструктура“ 

Общият бюджет на мярката е 300 000 лева. (200 000 лв. за постигане на СпЦ 5.1 и 100 000 

за постигане на СпЦ 2.1). 

Средствата са усвоени с една процедура (BG06RDNP001-19.166-МИГ Момчилград - 

Крумовград – мярка 7.2), по която към момента на оценката се изпълнява 1 договор в 

изпълнение и 5 ПП в оценка. Резултатите от изпълнението са отнасени към СпЦ 5.1., а 

финансовият ресурс е разпределен към съответните специфични цели. 

▪ Заявена стойност на ПП – 194 551,51 лв. 

▪ Заявена субсидия – 194 551,51 лв. 

▪ Одобрени разходи по проектното предложение от ДФЗ – 100 000 лв. 

▪ Одобрена субсидия от ДФЗ – 100 000 лв. 

▪ Сключени договори на стойност – 100 000 лв. 

▪ Изплатени средства - 0 

Извод: Очаквано усвояване на средства (БФП) по мярка 7.2 в края на изпълнение на 

СВОМР – на база стойността на сключения договор и стойността на заявената 

субсидия по ПП в процес на оценка – 294 551,51 лв., е 97% от определения по мярката 

бюджет.  

Обявената процедура за кандидатстване е в съответствие с мярка 7.2, заложена в 

стратегията и цели финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

специфична цел 5.1. Бюджетът по процедурата е в рамките на предварително одобрената 

стойност по съответната мярка.  

 

Усвояване на средства по приоритетна област 5: 

Одобреният бюджет на субсидията по ПО 5 за целия период е 200 000 лв. Към ноември 

2020 г. разпределението на финансовия ресурс е както следва: 

▪ Одобрени разходи по проектни предложения УО/ДФЗ – 100 000 лв. 

▪ Одобрени субсидии от УО/ДФЗ - 100 000 лв. 

▪ Сключени договори на стойност (БФП) – 100 000 лв. 

▪ Изплатена субсидия –  0 

▪ В процес на оценка са ПП със заявена субсидия – 194 551,51 лв. 
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Към усвоените средства се изключват заложените 100 000 лв. по мярка 7.2, планирани за 

постигане на СпЦ 2.1.  

Извод: Очаквано усвояване на средства към края на изпълнение на стратегията 

(2023 г.) - 194 551,51 лв., или около 97 % от одобрения по ПО 5 бюджет  

 

 

ПО 6: ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРТНЬОРСКИ КОНТАКТИ 

Одобреният бюджет на субсидията за целия период е 40 000 лв. 

Специфична цел 6.1: Анализ и маркетинг на местните дадености 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно наследство“ 

От общия бюджет на мярката (100 000 лв.) 40 000 лв. са насочени за постигане на СпЦ 

6.1. Към момента на оценката не е обявена процедура за кандидатстване по мярката.  

Предстои обявяване на процедура в началото на 2021 г. 

 

Специфична цел 6.2: Придобиване/споделяне на ноу-хау 

Мярка 19.3 Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местните групи за 

действие 

За изпълнението на мярка 19.3. няма заложени средства в бюджета на СВМОР. Мярката 

ще се реализира при наличие на средства през 2021 г. 

 

Мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ 

Определеният бюджет за текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие е в размер на 977 915,00 лв. (25 на сто от общите публични 

разходи от ЕЗФРСР). В периода ноември 2016 – ноември 2020 бюджетът е разходван, както 

следва: 

 

Таблица 11: Усвояване на бюджета по текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 

от общностите местно развитие 

година Общо текущи разходи 

за управление на 

СВОМР 

Общо разходи за 

популяризиране на 

СВОМР 

ОБЩО 

2016 5559,74 0,00 5559,74 

2017 89250,74 16200,40 105451,14 

2018 72236,78 14584,40 86821,18 
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2019 115935,21 28883,00 144818,21 

към 

31.10.2020 

85755,24 5021,90 90777,14 

ОБЩО 368 737,71 64689,70 433 427,41 

Източник: справка на МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Извод: Усвояването на бюджета за текущи разходи и популяризиране на СВОМР  

възлиза на 44,3% от определения бюджет. 

 

Усвоямостта на средства от бюджета на СВОМР по фондове на финансиране изглежда 

по следния начин: 

Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) – 6 мерки 

▪ Одобрен бюджет на субсидията за целия период - 2 933 745,00 лв., 46,10% от целия 

бюджет на СВОМР; 

▪ Заявена субсидия по ПП в процес на оценка от страна на ДФЗ – 1 033 472,76 лв.; 

▪ Заявена субсидия на ПП, одобрена от ДФЗ – 343 859,66 лв.; 

▪ Сключени договори към месец ноември 2020 – 343 859,66 лв. (БФП) ; 

▪ Изплатени суми – 0 лв. 

Усвояване на средства към месец ноември 2020 г. – 47% от определения бюджет 

▪ Бюджет по предстоящи процедури – 920 550,55 лв. 

Очаквано усвояване на средства към 2023 г. - 2 397 882,97 лв. или 82% от 

определения бюджет 

 

Мерки, финансирани от ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ) – 5 мерки 

▪ Одобрен бюджет на субсидията за целия период - 1 480 000,00, 23,26% от целия 

бюджет на СВОМР; 

▪ Одобрена субсидия по ПП от страна на УО на ОПРЧР 2014-2020 г.– 1 388 754,96 лв.; 

▪ Сключени договори към месец ноември 2020 г. – 1 388 754,96 лв. (БФП); 

▪ Изплатени суми – 750 934,69 лв. 

Усвояване на средства към месец ноември 2020 г., а и към края на действие на 

стратегията през 2023 г. – 1 319 320 лв. или 94% от определения бюджет. 

 

Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020 (ЕФРР) – 1 мярка 

▪ Одобрен бюджет на субсидията за целия период - 1 950 000 лв., 30,64 % от целия 

бюджет на СВОМР; 
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▪ Одобрена субсидия по ПП от страна на УО на ОПИК 2014-2020 г. – 1 900 473,18 лв.; 

▪ Сключени договори към месец ноември 2020 – 1 900 473,18 лв. (БФП); 

▪ Изплатени суми – 878 433,30 лв. 

Усвояване на средства към месец ноември 2020 г., а и към края на действие на 

стратегията през 2023 г. – 1 900 473,18 лв. или 97,5% от определения бюджет. 

 

Изводи за усвояемост по фондове:  

Разпределението на разходваните средства по фондове на финансиране показва много 

висока усвояемост към месец ноември 2020 г. на средства по мерките, финансирани от 

ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ) и ОПИК 2014-2020 (ЕФРР). По-нисък е делът на усвоените средства 

на мерките, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР). 

В края на изпълнение на СВОМР може да се очаква и много добро усвояването на 

средства по мерките, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) – около 80%. 
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3. Оценка на резултатите от изпълнението на мерките 
 

Оценката на резултатите от изпълнение на СВМОР се прави въз основа на изпълнението 

на мерките чрез заложените по тях индикатори за резултат и въздействие. Източници на 

информация са доклади и справки на МИГ – общини Момчилград-Крумовград, доклади от 

бенефициенти, ИСУН 2020. 

В периода на оценката на изпълнението на СВМОР (11.2016 – 11.2020 г.) МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград е обявил 15 процедури за кандидатстване (с един или повече 

крайни срока за кандидатстване) по 11 от общо 12 мерки за развитие, заложени по 

приоритетните области на Стратегията. 

Разпределението на процедурите по фондове е – 7 процедури по ПРСР 2014-2020, 7 

процедури по ОПРЧР 2014-2020 и 1 процедура по ОПИК 2014-2020. 

Получени са общо 70 проектни предложения, сключени са 29 административни 

договора, 30 проектни предложения са на етап оценка. 

В таблици по-долу за всяка мярка от стратегията са представени постигнатите резултати 

по изпълнени договори, договори в изпълнение и очаквани резултати по ПП, които са в 

процес на оценка.  

  

Мярка 4.1.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”  

През 2019 г. по мярка 4.1.1 са подадени 18 проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.157 МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“. На етап оценка от МИГ четири от ПП са оттеглени. 

Към момента на оценката има 3 сключени договори и 11 ПП в процес на одобрение от ДФЗ. 

През 2020 г. по мярка 4.1.1 са подадени 3 проектни предложения по процедура 

BG06RDNP001-19.392 МИГ Момчилград – Крумовград - мярка 4.1.1. „Подкрепа за 

инвестиции в земеделски стопанства“. Към момента на оценката няма сключени договори, 

ПП са в процес на одобрение от ДФЗ. 

 

Таблица 12: Изпълнение на индикаторите по мярка 4.1.1 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1.1. /ПРСР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 г. 

(проекти 

приключили  

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнени

е 2023 г. 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани 

по мярката 

брой  8 3 17 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой  8 3 17 

Резултат Общ обем на инвестициите 

/със съфинансиране/ 

лева 1 946 

950 

228 728 1 246 445 
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Резултат Брой, подпомогнати 

стопанства от животновъдния 

сектор 

брой  3 1 9 

Резултат Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология 

брой  5 2  7 

Резултат Площ на създадените нови 

насаждения 

дка  50 0 0 

Въздействие Дял на младите фермери, 

финансирани по мярката 

%  5 2 5 

Въздействие Създадени работни места брой  7 1 7 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към месец ноември 2020 г. се наблюдава напредък по пет от шестте индикатора за 

резултат по мярката и по двата индикатора за въздействие.  

Към края на действието на стратегията през 2023 г. се очаква преизпълнение на 

индикаторите за резултат Брой проекти и Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката, 

Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор и Брой стопанства, въвели нов 

продукт или технология. От друга страна при индикатор Общ обем на инвестициите /със 

съфинансиране/ се очаква до 64% изпълнение. Очаква се индикаторите за въздействие също 

да бъдат изпълнени към края на изпълнение на стратегията. 

Индикатор Площ на създадените нови насаждения се очаква да остане без напредък за 

периода на действие на СВОМР.  

Извод: Изпълнението на мярка 4.1.1 може да се оцени като много добро. 

 

 

Мярка 4.2.1 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  

 

През 2019 г. по мярка 4.2.1 са подадени 3 ПП по процедура BG06RDNP001-19.160-

0001„МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти. В процес на оценка 2 ПП са оттеглени. Има 1 сключен договор  

През 2020 г. по мярка 4.2.1 е подадено 1 ПП по процедура BG06RDNP001-19.374-

0001„МИГ Момчилград - Крумовград – 4.2.1 инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти”. Към момента на оценката ПП е в процес на одобрение от ДЗФ. 
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Таблица 13: Изпълнение на индикаторите по мярка 4.2.1 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2.1 /ПРСР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 2023 Ноември 

2020 

(проекти 

приключи

ли и в 

изпълнени

е) 

Очаквано 

изпълнен

ие 2023 

(вкл. и ПП 

в етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани 

по мярката 

брой 3 1 2 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 3 1 1 

Резултат Общ обем на инвестициите 

/със съфинансиране/ 

лева  960 000 239 118  960 000 

Резултат Брой предприятия, въвели 

нов продукт или технология 

брой 2 1 2 

Резултат Брой модернизирани 

предприятия 

брой 2 1 1 

Резултат Брой предприятия, 

произвеждащи биологични 

продукти 

брой 1 0 0 

Въздействие Създадени работни места брой 5 2 5 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. се наблюдава напредък по всички индикатори с изключение на 

индикатор Брой предприятия, произвеждащи биологични продукти. 

Предстои нов прием на проектни предложения. Към 2023 г. с реализацията на дейностите 

по потенциалните проекти се очаква да се постигнат целевите стойности на индикатори Общ 

обем на инвестициите /със съфинансиране/, Брой предприятия, въвели нов продукт или 

технология и Създадени работни места. 

Не се очаква да се достигнат целевите стойности по индикатори Брой проекти и Брой 

бенефициенти, подпомогнати по мярката, Брой модернизирани предприятия и Брой 

предприятия, произвеждащи биологични продукти. 

Извод: Изпълнението на мярка 4.2.1 може да се оцени като добро. 

 

 

 

 

 

Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
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През 2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.279.МИГ Момчилград Крумовград –мярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са подадени 8 ПП, които към 

момента на оценката са на етап оценка от МИГ.  

 

Таблица 14: Изпълнение на индикаторите по мярка 6.4.1 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1. /ПРСР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 2023 Ноември 

2020 

(проекти 

приключи

ли и в 

изпълнени

е) 

Очаквано 

изпълнен

ие 2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани 

по мярката 

брой  10 0 8 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой  10 0 8 

Резултат Общ размер на инвестициите 

/със съфинансиране/ 

лв.  1 200 000 0 1 200 000 

Резултат Брой подпомогнати нови 

туристически дейности 

брой  3 0 0 

Резултат Обем на инвестициите в 

туризъм 

лв.  300 000 0 0 

Резултат Брой подпомогнати 

бенефициенти за нови, 

нетуристически услуги 

брой  7 0 4 

Резултат Обем на инвестициите в нови, 

не туристически услуги 

лв.  650 000 0 397 098 

Въздействие Създадени работни места брой  5 0 5 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. подадените проектни предложения по мярката са в процес на оценка 

и напредък по показателите за резултат и въздействие не може да бъде отчетен.  

Предстои нов прием на проектни предложения по мярка 6.4.1. С изпълнение на 

дейностите по подадените проектни предложения се очаква към 2023 г. да има напредък при 

пет от седемте индикатора за резултат. 

Не се очаква да бъдат изпълнени проекти в сферата на туризма и съответно индикаторите 

Брой подпомогнати нови туристически дейности и Обем на инвестициите в туризъм ще 

останат без напредък. Индикаторът за въздействие Създадени работни места се очаква да 

бъде напълно постигнат. 

Извод: Изпълнението на мярка 6.4.1 може да се оцени като добро. 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 
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През 2019 г. по процедура BG06RDNP001-19.166-МИГ Момчилград - Крумовград – 

мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ са подадени 7 ПП. Сключен е 1 договор BG06RDNP001-

19.166-0001-С01/15.07.2020 г. с бенефициент община Момчилград на стойност – 50 000 лв. 

Едно ПП е оттеглено, останалите 5 ПП са в процес на одобрение от ДЗФ.  

 

Таблица 15: Изпълнение на индикаторите по мярка 7.2 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 /ПРСР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 2023 Ноември 

2020 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнение 

2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой  3 1 6 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой  2 1 2 

Резултат Общ размер на инвестициите лв.  300 000 100 000 294 552 

Резултат Брой проекти за 

изграждане/подобряване на 

сгради, свързани с 

предоставяне на услуги 

брой  1 1 2 

Резултат Изградени или ремонтирани 

детски площадки 

брой  1 0 1 

Резултат Заведения за социални услуги с 

подобрена база 

брой  1 0 1 

Резултат Подобрени културни центрове брой  1 0 1 

Въздействие Население, облагодетелствано 

от дребно мащабните 

инвестиции 

брой  20 000 - 20 000 

Въздействие Създадени работни места  брой  2 0 0 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. по мярката се изпълнява един проект, а други пет са в процес на 

оценка. Наблюдава се напредък по четири от седемте индикатора за резултат.  

С изпълнението на дейностите по проектите се очаква към 2023 г. да се достигнат 

целевите стойности на индикаторите за резултат, дори по 2 индикатора (Брой проекти, 

финансирани по мярката и Брой проекти за изграждане/подобряване на сгради, свързани с 

предоставяне на услуги) се очаква преизпълнение.  
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Не се очаква създаване на работни места при изпълнение на проекти по мярката, но се 

очаква 20 000 души от населението на територията на МИГ да бъде облагодетелствано от 

дребно мащабните инвестиции. 

Извод: Изпълнението на мярка 7.2 може да се оцени като много добро. 

 

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

туристическа инфраструктура“ 

През 2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград – Крумовград – 

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

инфраструктура“ са подадени 4 ПП (2 от община Момчилград и 2 от община Крумовград). 

Към момента на оценката проектните предложения са в процес на одобрение от ДЗФ.  

 

Таблица 16: Изпълнение на индикаторите по мярка 7.5 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 /ПРСР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнени

е 2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 2  0 4 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 2 0 2 

Резултат Общ размер на инвестициите лв. 130 000  0 129 954 

Резултат Брой посетители на 

подкрепените атракции 

брой  7 000 0 7000 

Резултат Брой развити туристически 

атракции/обекти 

брой  1 0 4 

Резултат Брой туристически или 

посетителски центрове, 

подпомогнати по мярката 

брой  1 0 0 

Резултат Подкрепени програми за 

маркетинг и реклама и проекти 

за развитие на продукти и 

маркетинг на дестинациите 

брой  3 0 0 

Въздействие Удовлетвореност на 

посетителите от атракциите и 

информационните услуги 

%  50 0 50 

Въздействие Население, облагодетелствано от 

инвестициите в туризма 

брой  7 000 0 7000 
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Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. проектните предложения по мярката са в процес на оценка и 

напредък по индикаторите не може да бъде отчетен. 

С изпълнението на дейностите, заложени в ПП, се очаква да бъдат постигнати целевите 

стойности на пет от седемте индикатора за резултат. По мярката ще бъдат финансирани 

четири проекта при заложени два и ще бъдат развити четири броя туристически 

атракции/обекти при очакван един брой. 

По ПП не са заложени дейности в сферата на туризма и съответно по показателите Брой 

туристически или посетителски центрове, подпомогнати по мярката и Подкрепени програми 

за маркетинг и реклама и проекти за развитие на продукти и маркетинг на дестинациите няма 

да се реализира напредък. 

Целевите стойности на индикаторите за въздействие се очаква да бъдат достигнати.  

Изпълнението на мярка 7.5 може да се оцени като много добро. 

 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното културно 

наследство“ 

Към ноември 2020 г. не са обявени процедури за кандидатстване по мярка 21. Предстои 

обява за прием на проекти през 2021 г. 

 

Таблица 17: Изпълнение на индикаторите по мярка 21 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 21 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнени

е 2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой  3 0 2 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой  3 0 2 

Резултат Общ размер на инвестициите лв.  100 000 0 100 000 

Резултат Организирани и проведени 

фестивали и събития, свързани с 

местното културно наследство 

брой  2 0 2 

Резултат Възстановени и подобрени 

обекти от културно -

историческото наследство 

брой  1 0 1 

Резултат Проучвания, свързани с 

културното наследство 

брой  1 0 0 
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Резултат Проведени маркетингови и 

рекламни кампании и събития, 

свързани с валоризацията на 

местното културно наследство и 

местните идентичности 

брой  1 0 1 

Резултат Събития, свързани със 

съхраняване и популяризиране 

на местните идентичности  

брой  1 0 1 

Въздействие Посетители на събитията, 

организирани по мярката 

брой  12 000 0 12 000 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към 2023 г. се очаква да бъдат финансирани 2 проекта по мярка 21 и да бъдат 

подпомогнати двама бенефициенти. Очаква се всички индикатори да бъдат постигнати с 

изключение на показател Проучвания, свързани с културното наследство. 

Извод: Изпълнение на мярка 21 не е отчетено 

 

 

Мярка 2.2 Подобряване на производствения капацитет в МСП 

 

През 2018 и 2019 г. по процедура BG16RFOP002-2.017„МИГ общини Момчилград и 

Крумовград – мярка 2.2. Подобряване на производствения капацитет в МСП“ (първи и втори 

прием) са сключени 7 административни договора с бенефициенти (БАДЕКС ООД, МЕСИ 

ООД, ДОБРУДЖА ООД, ЛИНК + ООД, РОДОПАСТРОЙ ООД, ХАМАТ ЕООД, ТУНА 

ДЕНИМ ЕООД). Към момента на оценката 4 договора са приключили и 3 са в процес на 

изпълнение.  

 

Таблица 18: Изпълнение на индикаторите по мярка 2.2 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2 /ОПИК 2014-2020/ 

Вид  Индикатор Мярка Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнение 

2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Продукт Брой на предприятията, 

получаващи безвъзмездни 

средства 

Брой  4 4 7 

Частни инвестиции, 

допълващи публичната 

подкрепа за предприятията 

(безвъзмездни средства); 

EUR 84 363 50 126 108 405  
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Финансов Сертифицирани разходи EUR 843 600 448 569 1 026 683 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. по мярка 2.2 по всички индикатори се наблюдава напредък, като 

целевата стойност на индикатора за продукт Брой на предприятията, получаващи 

безвъзмездни средства, е изпълнена. 

През 2023 г. се очаква да бъдат успешно изпълнени седем проекта от седем предприятия, 

което ще допринесе за преизпълнение на стойностите по всички индикатори. 

Частните инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията се очаква да 

надхвърлят целевата стойност с 28%, а Размерът на Сертифицирани разходи да е с 20% 

повече от заложената стойност. 

Извод: Изпълнението на мярка 2.2 може да се оцени като отлично. 

 

 

Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“ 

 

През 2018 и 2019 г. по мярка 1.6 по процедура BG05M9OP001- 1.042„ МИГ- общини 

Момчилград и Крумовград – обучения за заети лица“ са подадени 4 ПП. 

Сключени са 4 административни договора с бенефициенти „Крумица” АД, „Нар” ООД, 

„Родопстрой-97” ООД и ЛИНК + ООД. 

 

Таблица 19: Изпълнение на индикаторите по мярка 1.6 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.6 /ОПРЧР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Mерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключил

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнени

е 2023 

(вкл. и ПП в 

етап на 

оценка) 

Резултат Участници над 54 г., 

придобили квалификация 

брой  10 56  

Резултат Участници със средно и по-

ниско образование (под 

ISCED 4), придобили 

квалификация 

 брой  10 113 130 

Резултат Участници, заети в 

приоритетни сектори, 

придобили квалификация 

 брой  5 - - 
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Изпълнение Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, над 54 г. 

 брой  7 56  

Изпълнение Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети, със 

средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4) 

 брой  7 164 181 

Изпълнение Заети участници, вкл. 

самостоятелно заети в 

приоритетни сектори 

 брой  3 - - 

 

Към ноември 2020 г. се наблюдава сериозен напредък по четири от шестте индикатора 

по мярката. Преизпълнение на целевите стойности се отчита при показателите за Участници 

над 54 г. и със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация, както 

и при Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г. и Заети със средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4).  

Към края на действие на СВОМР не се очаква изпълнение на проекти от бенефициенти, 

опериращи в приоритетни за икономиката сектори. Индикаторите за Участници, заети в 

приоритетни сектори, придобили квалификация и Заети участници, вкл. самостоятелно заети 

в приоритетни сектори се очаква да останат без напредък. 

Извод: Изпълнението на мярка 1.6 може да се оцени като много добро. 

 

 

 

 

Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените“ 

През 2019 г. по мярка 1.7, процедура BG05M9OP001-1.058 „МИГ- общини Момчилград 

и Крумовград - Добри и безопасни условия на труд“ са подадени 8 ПП. Сключени са 6 

договора – на обща стойност 400 487,88 лв. Към момента на оценката са изплатени средства 

в размер на 180 067,80 лв.  

 

Таблица 20: Изпълнение на индикаторите по мярка 1.7 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.7 /ОПРЧР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Mерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 
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Резултат Брой предприятия, въвели нови 

процеси за безопасни и 

здравословни условия на труд 

брой  2 6 

Резултат Брой предприятия въвели нови 

системи, практики и 

инструменти за развитие на 

човешките ресурси и 

организация на труда 

брой  1 4 

Резултат Участници от подкрепените 

предприятия в заетост 6 месеца 

след приключване на 

операцията 

брой  10 107 

Резултат Участници от подкрепените 

предприятия, чието положение 

на пазара на труда в рамките на 

6 месеца след напускане на 

операцията е по-добро 

брой  6 146 

Изпълнение Брой предприятия, получили 

подкрепа 

брой  4 6 

Изпълнение Заети лица, включително 

самостоятелно заети 

брой  5 181 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. изпълнението на сключените договори по мярката допринася за 

няколкократно надвишаване на целевите стойности по всички заложени индикатори. 

Финансирани са шест предприятия, които ще въведат нови процеси за безопасни и 

здравословни условия на труд. В четири от тях ще се въведат и нови системи, практики и 

инструменти за развитие на човешките ресурси и организация на труда. Индикаторите за 

заетост показват, че над 100 участника от подкрепените предприятия ще бъдат в заетост 6 

месеца след приключване на операцията, а при близо 150 от участници от подкрепените 

предприятия, положение на пазара на труда в рамките на 6 месеца след напускане на 

операцията се е подобрило.  

Извод: Изпълнението на мярка 1.7 може да се оцени като отлично 

 

Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“ 

По мярка 2.1. са обявени две процедури: 

1) BG05M9OP001-2.025 - „МИГ- общини Момчилград и Крумовград” – „Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности” – сключен е 

административен договор с община Крумовград  

2) BG05M9OP001-2.047 „МИГ- общини Момчилград и Крумовград”–„Социално-

икономическа интеграция на маргинализирани общности” – сключен е 

административен договор с община Момчилград   
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Таблица 21: Изпълнение на индикаторите по мярка 2.1 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.1 /ОПРЧР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 2023 Ноември 

2020 

(проекти 

приключили и 

в изпълнение)  
 Резултат 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 6 

 Резултат Роми, 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  15 7 

 Изпълнение Други хора в неравностойно 

положение 

брой  15 41 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. в резултат от изпълнението на двата проекта е осигурена временна 

заетост на общо 13 лица в неравностойно положение, включително роми. При 41 лица в 

неравностойно положение, включително роми е подобрен достъпът до социални и здравни 

услуги. Целевите стойности на индикаторите за резултат не са постигнати. Отчита се 

преизпълнение на целевата стойност на индикатора за изпълнение. 

Извод: Изпълнението на мярка 2.1 може да се оцени като много добро 

 

Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“ 

През 2019 и 2020 г. са обявени две процедури по мярка 2.2.1 (Процедура BG05M9OP001-

2.036 и BG05M9OP001-2.092 - „МИГ Момчилград-Крумовград – Активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата 

пригодност за заетост”). Сключени са два административни договора с бенефициенти 

община Момчилград и община Крумовград. Договорите са в процес на изпълнение.  
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Таблица 22: Изпълнение на индикаторите по мярка 2.2.1  

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.2.1 /ОПРЧР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

2023 

Ноември 

2020 

(проекти 

приключил

и и в 

изпълнение) 

Очакван

о 

изпълнен

ие 2023 

(вкл. и ПП 

в етап на 

оценка) 

 Резултат Неактивни и безработни 

участници, които са започнали 

да търсят работа или имат 

работа, включително като 

самостоятелно заети лица, след 

осигурена грижа за дете 

брой  10 7 7 

 Резултат Деца, вкл. с увреждания, 

получаващи социални и 

здравни услуги 

брой  5 7 7 

 Резултат Участници с увреждания над 

18г., които са започнали да 

търсят работа или имат работа, 

включително като 

самостоятелно заети лица 

брой  5 6 6 

 Резултат Участници с увреждания над 18 

г., получаващи услуги 

брой  5 7 7 

 Изпълнение Неактивни или безработни 

участници 

брой  10 11 11 

 Изпълнение Хора с увреждания над 18 г. брой  5 13 13 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 г. по всички индикатори на мярка 2.2.1 е отчетен значителен напредък. 

При пет от шестте индикатори е достигната и надвишена целевата стойност. Не се очаква да 

бъде достигната целевата стойност при показател Неактивни и безработни участници, които 

са започнали да търсят работа или имат работа, включително като самостоятелно заети лица, 

след осигурена грижа за дете. 

Извод: Изпълнението на мярка 2.2.1 може да се оцени като много добро 

 

Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес” 
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През 2019 г. е обявена процедура BG05M9OP001-2.051 „Грижа и подкрепа за независим 

живот“, по която са сключени два административни договора с бенефициенти община 

Момчилград и община Крумовград.  

 

Таблица 23: Изпълнение на индикаторите по мярка 2.3 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 2.3 /ОПРЧР 2014-2020/ 

Вид Индикатор Мерна 

единица 

Цел 2023 Ноември 2020 

(проекти 

приключили и в 

изпълнение) 
 Резултат Участници с увреждания и 

участници над 65г., в 

невъзможност за 

самообслужване, с подобрен 

достъп до услуги 

брой  10 45 

 Резултат Брой доставчици на услуги за 

социално включване, разширили 

обхвата на дейността си 

брой  1 2 

 Резултат Участници над 18г., получаващи 

социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им 

от институция 

брой  5 0 

 Резултат Деца и младежи, получаващи 

социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им 

от институция 

брой  5 0 

 Изпълнение Лица с увреждания и лица над 65 

г. в невъзможност за 

самообслужване 

брой  5 89 

 Изпълнение Брой доставчици на услуги за 

социално включване 

брой  1 2 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

В резултат от изпълнението на проекта на община Момчилград на 46 лица с увреждания 

и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставени социални и 

здравни услуги от Центъра за услуги в домашна среда. В  Центъра ще бъдат наети 33 лица, 

пряко ангажирани с предоставяне на социалните услуги - 20 лични асистента, 5 социални 

асистента, 8 домашни помощника. 

В резултат от изпълнението на проекта на община Крумовград на 43 лица с увреждания 

и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване ще бъдат предоставени социални и 

здравни услуги, като се назначат 24 лични асистента и 9 домашни помощници. 

Проектите са насочени към лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване, съответно и при тези индикатори се наблюдава преизпълнение на 

заложените целеви стойности на индикаторите. Не е отчетен напредък при индикаторите, 
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касаещи Деца и младежи и Участници над 18г., получаващи социални и здравни услуги в 

общността, след извеждането им от институция. 

Извод: Изпълнението на мярка 2.3 може да се оцени като много добро  
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4. Оценка на въздействието от реализацията на Стратегията 
 

Оценката на въздействието от реализацията на СВОМР се извършва на база на 

заложените индикатори за цялостното прилагане на стратегията. Оценката определя 

въздействието на публичната политика чрез степента на постигане на поставените 

стратегически цели. 

В стратегията за ВОМР на МИГ – общини Момчилград-Крумовград са заложени общо 19 

индикатора, от които 12 индикатора за резултат и 7 индикатора за въздействие. 

Част от индикаторите отчитат изпълнението на съответна стратегическа цел, а отделна 

група индикатори показват цялостното административно изпълнение на СВОМР. 

В таблица по-долу е представен напредъка към ноември 2020 г. по индикаторите за 

резултат и въздействие от изпълнение на стратегията. В отделна колона е представено 

очакваното изпълнение на индикаторите към 2023 г. въз основа на изпълнение на проектни 

предложения, които са в процес на оценка и предстои да бъдат изпълнени, както и въз основа 

на очаквани проектни предложения по предстоящите приеми на проекти. 

Използвани са официални и публични източници на информация, като доклади и справки 

от дейността на МИГ – общини Момчилград-Крумовград, ИСУН 2020 и др. 

 

Таблица 24: Изпълнение на индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР 

Вид  Индикатор Мерна 

единица 

Цел 

(2023) 

Ноември 

2020 г. 

(проекти 

приключили 

и в 

изпълнение) 

Очаквано 

изпълнен

ие 2023 г. 

(вкл. и ПП 

в етап на 

оценка) 

Резултат Брой подадени заявления за 

подпомагане  

брой  60 70  

Резултат Брой проекти, финансирани 

по Стратегията 

брой  40 29 59 

Резултат Обща стойност на сключените 

договори 

хил. лева  7 200 4 019 5 500 

Резултат Обща стойност на сумите по 

изплатените проекти 

хил. лева  6 363 1 053  1 442 

Резултат Средно претеглен процент на 

финансовите корекции 

%  10 0 0 

Резултат Брой бенефициенти, 

подпомогнати по Стратегията 

брой  35 19 42 

Резултат Брой МСП, получили 

подкрепа 

брой  4 14 22 

Резултат Брой предприятия, въвели 

нови процеси по ЗБУТ 

брой  4 6  

Въздействие Дял от населението на МИГ, 

което се е ползвало от 

проектите по Стратегията 

% 20  - 20 

Въздействие Дял на одобрените заявления 

за кандидатстване 

%  95 40 84 
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Въздействие Хора със средно и по-ниско 

образование (под ISCED 4), 

придобили квалификация, 

чрез мерките в Стратегията 

брой 20  113 130 

Въздействие Брой хора, наети на постоянна 

работа след приключване на 

подпомаганите проекти 

брой  20 8 20 

Въздействие Брой действащи устойчиво 

социални услуги 

брой  2 2   

Резултат Брой реализирани иновации в 

стопанския сектор 

брой  2 1 2 

Резултат Брой земеделски стопанства и 

предприятия от аграрния 

сектор с въведена 

модернизация и/или иновация 

брой  8 4 18 

Въздействие Създадени работни места брой  30 66 70 

Резултат Брой дейности за 

популяризиране на 

Стратегията 

брой  30 31  41 

Резултат Брой консултации, 

организирани или 

осъществени от МИГ 

брой  12 12 15 

Въздействие  Брой на участниците в 

дейностите по информиране 

брой  500 290 390 

Източници: ИСУН 2020, справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към месец ноември 2020 г. се отчита сериозен напредък по индикаторите за резултат, по 

които се оценява административното изпълнение на стратегията.  

Надвишаване на целевата стойност се наблюдава при броя на подадени заявления за 

подпомагане. В МИГ – общини Момчилград-Крумовград са получени 70 проектни 

предложения при очаквани 60 броя. 

Очаква се през 2023 г. надвишаване на целевите стойности и при индикатори: 

▪ Брой проекти, финансирани по Стратегията - през периода на оценката са 

финансирани 29 проекта, като се очаква през 2023 г. броят им да нарасне до 59 бр. 

при заложени 40 бр. като целева стойност; 

▪ Броят на бенефициентите, подпомогнати по Стратегията, е 19, при заложени 35 

броя. Очаква се 42 бенефициента да получат БФП по мерки на СВОМР до 2023 г. 

При други два индикатора за резултат целевите стойности не се очаква да бъдат 

постигнати, въпреки добрия напредък към настоящия момент: 

▪ Общата стойност на сключените договори достига 56% от целевата стойност. 

Очаква се към 2023 г. процентът да нарасне до 76,4. 

▪ Общата стойност на сумите по изплатените проекти възлиза на 16,5% към 

настоящия момент. Очаква се да достигне до 22,7% през 2023 г. Стойността е 

увеличена с 37%, с колкото се очаква да се увеличи Общата стойност на 

сключените договори. 
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За периода ноември 2016 – ноември 2020 г. не са наложени финансови корекции по 

изпълняваните договори. Може да се очаква, че такива няма да бъдат наложени и до края на 

изпълнение на СВОМР.  

Индикаторът за въздействие Дял на одобрените заявления за кандидатстване се очаква да 

бъде постигнат на 88,4% през 2023 г. Към настоящия момент изпълнението достига 42% от 

заложената целева стойност. При оценката на проектните предложения се наблюдава по-

висок брой оттеглени ПП, отколкото неодобрени ПП. 

Извод: Административното изпълнение на стратегията за ВОМР може да се оцени 

като много добро.  

Очаква се броят на финансираните проекти и подпомогнатите бенефициенти да 

надвиши заложените целеви стойности. В същото време общата стойност на 

сключените договори ще е по-ниска от предварително планираната. Т.е. до 2023 г. ще 

бъдат изпълнени повече договори с по-ниски бюджети, което от своя страна не се 

отразява на цялостното въздействие на стратегията на ВОМР. 

 

За оценка на изпълнението на СЦ 1: Постигане на устойчив икономически растеж, 

развитие на предприемаческия дух на населението и укрепване на МСП се отчита напредъка 

по общо 5 индикатора – 4 индикатора за резултат:   

▪ Брой земеделски стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена 

модернизация и/или иновация; 

▪ Брой реализирани иновации в стопанския сектор; 

▪ Брой предприятия, въвели нови процеси по ЗБУТ; 

▪ Брой МСП, получили подкрепа 

и 1 индикатор за въздействие - Създадени работни места. 

Към месец ноември 2020 г. се отчита напредък по всички относими индикатори, като 

целевите стойности по три от тях са достигнати и надвишени. Особено осезаем е напредъкът 

при индикатори Брой МСП, получили подкрепа (при които се очаква да бъде достигната 

стойност от 22 бр. през 2023 г. при заложени 4 бр. като целева стойност) и Брой земеделски 

стопанства и предприятия от аграрния сектор с въведена модернизация и/или иновация (при 

които се очаква да бъде достигната стойност от 18 бр. през 2023 г. при заложени 8 бр. като 

целева стойност). 

При индикатора за въздействие – Създадени работни места, също се наблюдава достигане 

и сериозно надвишаване на целевата стойност. През 2023 г. се очаква да има създадени 70 

работни места вследствие реализацията на проекти по мерките на СВОМР, при очакван брой 

от 30 работни места.  

Извод: Изпълнението на стратегическа цел 1 може да се оцени като отлично.  

За оценка на изпълнението на СЦ 2: Стимулиране на демографския ръст, намаляване на 

миграционните процеси се отчита напредъка по 4 индикатора за въздействие: 

▪ Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от проектите по Стратегията; 
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▪ Хора със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация, 

чрез мерките в Стратегията; 

▪ Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на подпомаганите 

проекти; 

▪ Брой действащи устойчиво социални услуги. 

Към месец ноември 2020 г. са постигнати целевите стойности на индикатори Хора със 

средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация, чрез мерките в 

Стратегията и Брой действащи устойчиво социални услуги. 

С приключването на проектите, които са в процес на изпълнение, се очаква към 2023 г. 

целевите стойности и на индикатори Дял от населението на МИГ, което се е ползвало от 

проектите по Стратегията и Брой хора, наети на постоянна работа след приключване на 

подпомаганите проекти да бъдат достигнати. 

Извод: Изпълнението на стратегическа цел 2 може да се оцени като отлично.  

 

За оценка на изпълнението на  СЦ 3: Развитие капацитета на МИГ в процеса на 

разработване и изпълнение на партньорски проекти и привличането на външни инвестиции 

и рехабилитация на инфраструктура се отчита напредъка по 2 индикатора за резултат: 

▪ Брой дейности за популяризиране на Стратегията 

▪ Брой консултации, организирани или осъществени от МИГ 

и един индикатор за въздействие - Брой на участниците в дейностите по информиране. 

Към месец ноември 2020 г. са постигнати целевите стойности на индикаторите за 

резултат. Към 2023 г. се очаква стойностите допълнително да нараснат. 

Индикаторът за въздействие е изпълнен на 58% към настоящия момент, като се очаква 

през 2023 г. изпълнението да достигне до 78%. 

Извод: Изпълнението на стратегическа цел 3 може да се оцени като много добро 
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5. Обобщение от извършения мониторинг и оценка на СВОМР 
 

Мониторингът и оценката на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград обхвана извършените дейностите в периода ноември 2016 – 

ноември 2020. Изпълнението на Стратегията е разгледано в четири аспекта. 

 

Оценка на процеса на изпълнение на Стратегията за ВОМР 

Оценката на процеса на изпълнение на СВМОР от страна на екипа на МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград е много висока.  

Екипът на МИГ е извършил необходимите административни дейности за доброто 

функциониране на МИГ, както и необходимите експертни дейности по провеждане на 15 

процедури за подбор на проекти по мерки от СВОМР. 

Предприети са необходимите действия за навременно и регулярно информиране на 

заинтересованите лица и обществеността относно изпълнението на СВОМР. Основно 

средство за информиране и публичност е интернет страницата на сдружението. 

В офисите на МИГ в гр. Момчилград и гр. Крумовград се провеждат срещи и консултации 

със заинтересовани лица, представители на местния бизнес, земеделски производители и 

други. 

Обявените от МИГ – общини Момчилград-Крумовград процедури за подбор на проектни 

предложения и информация за напредъка за изпълнение на СВОМР са публикувани във 

вестник „Родопи-24Х7”, излъчени са по кабелната телевизия в град Момчилград и в град 

Крумовград. 

За периода ноември 2016 – ноември 2020 екипът на МИГ – общини Момчилград-

Крумовград е организирал и провел 21 информационни срещи с общо 187 участника и 10 

обучения (еднодневни и двудневни) с общо 103 участника. 

По всички обявени от МИГ процедури за кандидатстване са постъпили проектни 

предложения от различни бенефициенти. Голяма част от предложенията са преминали 

успешно процеса на оценка и с одобрените бенефициенти са сключени административни 

договори за предоставяне на БФП. 

В плана за действие от Стратегията е заложено процедурите за подбор на проекти по 

мерките на СВОМР да се проведат през 2017 и 2018 г. Реално процедурите са разпределени 

в периода 2018-2020 г., когато екипът на МИГ – общини Момчилград-Крумовград е обявил 

и провел приеми за проектни предложения по 11 от общо 12 мерки на СВОМР. В периода 

ноември 2016-ноември 2020 г. са сключени 29 административни договора. В процес на 

оценка към ноември 2020 г. за 30 проектни предложения. 

Не е обявена процедура по собствената мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране 

на местното културно наследство“. Процедура предстои да се обяви през 2021г. 

В индикативния план е заложен прием на проекти през месеците август-септември 2020 

г. Закъснението при старта на обявяване на процедурите не повлиява негативно върху 

изпълнението на СВОМР.  
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Анализ на ефикасността на вложените разходи 

Всички обявени процедури за кандидатстване са в съответствие с мерките, заложени в 

стратегията и целят финансиране на проекти, които ще допринесат за постигане на 

съответните специфични цели. Бюджетът по процедурите е в рамките на предварително 

одобрените стойности по съответните мерки. 

Наблюдава се много високо ниво на усвояване на средства по следните 8 мерки:  

▪ Мярка 2.2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“; 

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

всички видове малка по мащаби инфраструктура“; 

▪ Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“;  

▪ Мярка 1.6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия 

живот за всички възрастови групи“; 

▪ Мярка 2.1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

като ромите“; 

▪ Мярка 1.7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите 

към промените”; 

▪ Мярка 2.3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, 

устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес“; 

▪ Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните 

възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“. 

 

Таблица 25: Усвояване на БФП по приоритетни области и мерки 

ПО / мярка Бюджет 

по 

СВМОР 

Усвояване към 11.2020 Очаквано усвояване към 2023 

Лв. % Лв. % Дял от 

бюджета на 

СВМОР 

ПО 1 4 353 476 3 507 674 80,6 4 303 948 99 67,6  

Мярка 4.1.1 973 475 839 007,12 86 973 475  100  

Мярка 4.2.1 480 000 238 096,56 50 480 000 100  

Мярка 6.4.1 950 000 530 097,56 60 950 000 100  

Мярка 2.2 1 950 000 1 900 473 97    

ПО 2 290 000 229 954 80 289 954  100 4,6  

Мярка 7.2 100 000 100 000 100    

Мярка 7.5 130 000 129 954 100    
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Мярка 21 60 000 0 0 60 000 100  

ПО 3 1 080 000 1 000 476 93 1 000 476 93 15,7 

Мярка 1.6 100 000 100 000 100    

Мярка 2.1 100 000 99 988 100    

Мярка 1.7 480 000 400 488 83    

Мярка 2.3 400 000 400 000 100    

ПО 4 400 000  388 279 97 388 279  97  6,1 

Мярка 2.2.1 100 000 99 998 100    

Мярка 1.6  100 000 88 281 95    

Мярка 2.3 200 000  200 000 100    

ПО 5 200 000 194 552 97 194 552 97 3 

Мярка 7.2 200 000 194 552 97    

ПО 6 40 000 0 0 40 000 100 0,6 

Мярка 21 40 000 0 0 40 000 100  

ОБЩО: 6 363 745 5 320 935 83,6 6 217 209 97,6 97,6 

Източник: Справка от МИГ – общини Момчилград-Крумовград 

 

Към ноември 2020 са усвоени 83,6% от бюджета на СВМОР. Най-добро усвояване на 

средства до настоящия момент се наблюдава при приоритетни области 3, 4 и 5. Много високо 

е и нивото на усвояване на средства по приоритетна ос 2. По приоритетни области 1 и 6 

предстои да се обявяват процедури за подбор на проекти, в резултат на което се очаква 

усвояването на средства да достигне близо 100% 

Може да се очаква се в края на изпълнение на стратегията делът на усвоените средства 

да достигне 97,6% от бюджета на СВОМР. 

Разпределението на разходваните средства по фондове на финансиране показва много 

висока усвояемост към месец ноември 2020 г. на средства по мерките, финансирани от 

ОПРЧР 2014-2020 (ЕСФ) - 94% и ОПИК 2014-2020 (ЕФРР) - 97,5%. По-нисък е делът на 

усвоените средства на мерките, финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР). 

В края на изпълнение на СВОМР може да се очаква усвояването на средства по мерките, 

финансирани по ПРСР 2014 - 2020 г. (ЕЗФРСР) да достигне 80%. 

 

 

Оценка на резултатите от изпълнението на мерките 

В периода на оценката на изпълнението на СВМОР (11.2016 – 11.2020 г.) МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград е обявил 15 процедури за кандидатстване (с един или повече 

крайни срока за кандидатстване) по 11 от общо 12 мерки за развитие, заложени по 

приоритетните области на Стратегията. 
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Разпределението на процедурите по фондове на финансиране е – 7 процедури по ПРСР 

2014-2020, 7 процедури по ОПРЧР 2014-2020 и 1 процедура по ОПИК 2014-2020. 

Получени са общо 70 проектни предложения, сключени са 29 административни 

договора, 30 проектни предложения са на етап оценка. 

Извършена е оценка на изпълнението на мерките на база заложените в стратегията 

индикатори за резултат и въздействие по всяка мярка. Изводите са следните: 

▪ Изпълнението на две мерки е оценено като отлично - мярка 2.2 и мярка 1.7;  

▪ Изпълнението на седем мерки е оценено като много добро - мярка 4.1.1, мярка 7.2, 

мярка 7.5, мярка 1.6, мярка 2.1, мярка 2.2.1 и мярка 2.3; 

▪ Изпълнението на две мерки е оценено като добро - мярка 4.2.1 и мярка 6.4.1; 

▪ Изпълнението на една мярка не е отчетено – мярка 21. 

 

Оценката на въздействието от реализацията на СВОМР 

Оценката на въздействието от реализацията на СВОМР се извършва на база постигнатия 

напредък по индикаторите за цялостното прилагане на стратегията.  

В стратегията за ВОМР на МИГ – общини Момчилград-Крумовград са заложени общо 

19 индикатора, от които 12 индикатора за резултат и 7 индикатора за въздействие. 

Очакваното изпълнението на индикаторите към 2023 г. е следното: 

▪ при 4 индикатора целевата стойност се очаква да бъде постигната; 

▪ при 11 индикатора целевата стойност се очаква да бъде надвишена; 

▪ при 4 индикатора целевата стойност не се очаква да бъде постигната. 

Административното изпълнение на стратегията за ВОМР е оценено като много добро, 

както и изпълнението на стратегическа цел 3. Изпълнението на стратегически цели 1 и 2 е 

оценено като отлично.  

Като обобщение оценката на въздействието от реализацията на СВОМР е много добра 

към отлична. 

 

Изводите сочат, че изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ – общини 

Момчилград-Крумовград е на много високо ниво. 

 

 


