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Настоящият доклад за Мониторинг и оценка на Стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от 

Регламент (ЕС) 1303/2013 е изготвен в изпълнение на Граждански договор № 

11/21.10.2019 г., възложен от СНЦ Местна инициативна група „Костинброд-Своге“, с 

предмет „Задължителен мониторинг и оценка на СВОМР на МИГ „Костинброд – 

Своге“ за изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква "ж" от 

Регламент (ЕС) 1303/2013“., сключен в рамките на изпълнение на Споразумение № РД50- 

28/13.04.2018 г. 

Мониторингът обхваща Стратегията за ВОМР, която се изпълнява на 

територията на Община Костинброд и Община Своге и е изготвен на базата на 

информация и данни, предоставени от СНЦ „МИГ Костинброд-Своге“ 

Получената изходна информация е систематизирана в бази данни и е използвана 

за изготвянето на настоящия доклад. 

Визията за развитие на територията на МИГ „Костинброд-Своге“ произтича от 

дефинираните възможности и ограничения от страна на активно ангажираната местна 

общност като с най-висок потенциал за развитие са специфичните местни ресурси и 

социалния капитал на територията. 

Стратегията за ВОМР на МИГ е разработена в съответствие със специфичните 

характеристики на територията, установените потребности и местния потенциал за 

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

допълващ характер по отношение на регионалните, областните и общински 

стратегически и планови документи. 

В изпълнение на Стратегията се изпълняват интегрирани интервенции с цел 

постигането на комплексен положителен ефект в развитието на територията. Общата 

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

териториален подход за развитие.  

ВОМР е полезен инструмент за овластяване на местните общности, 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
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II. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ЦЯЛОСТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ЕФЕКТ ОТ ПРИЛАГАНАТА СТРАТЕГИЯ 

включително групи в неравностойно положение, за подобряване на институционалния 

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

на социални иновации на местно равнище. Стратегията трансформира националните 

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

местно ниво и гарантира тяхното прилагане на територията на МИГ. 

 

 

 

 

Мониторинга и оценката са инструмент, който предоставя информация за 

управлението на местното партньорство, дава възможност за прецени за ефективността 

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

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

цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от 

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

управленски решения. 

Мониторингът се осъществява, чрез събиране на информация за договорените 

средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното 

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

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

проектопредложения и осъщественото наблюдение по реализация на одобрените и 

финансирани проекти. 

На база изготвяните мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за 

изпълнение на задълженията на МИГ по чл. 34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент 

(ЕС) 1303/2013 МИГ може да извърши самооценка на собственото си представяне в 

изпълнението на стратегията за ВОМР. 
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III.  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

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

ВОМР, включително брой създадени работни места 

 

Настоящият документ може да подпомогне процеса на самооценка на екипа на 

МИГ „Костинброд-Своге“ със систематизиран анализ на данни от заложените 

индикатори за изпълнение на стратегията за ВОМР. 

Процесът на самооценка на МИГ преминава през следните етапи: 
 

 МИГ идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията 

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

избира методите за оценяване. 

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

 Набират се данните, необходими за самооценката. 
 

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

формулираните въпроси за оценка. 

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

резултатите от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се 

извършват задължителните за това административни процедури. 

Резултатите от самооценката се включват в годишните доклади за отчитане 

изпълнението на стратегия за ВОМР. 

 

 

 

 

 

  

Изпълнение на индикатори по отношение на цялостното прилагане

 на стратегията за ВОМР 

 

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 

СВОМР 

Вид  

индикатор 
Индикатор 

Мерна 

единица 

Цел 

до 

Цел 

до 

Източник 

на 
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2023 

г. 

31.12.2

019 

информаци

я 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

СВОМР 

Брой 28 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

СВОМР 

Брой 28 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лв. 
3 436 

245 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой консултации, 

предоставени на 

потенциални 

бенефициенти 

Брой 200 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

микропредприятия 
Брой 8 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти с 

инвестиция в 

туризъм и 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 5 

 

0 Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

подобряване/изгражд

ане на сгради 

Брой 5 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти, свързани с 

опазване на 

природно-

културното 

наследство 

Брой 3 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Проекти свързани с 

предоставяне на 

услуги 

Брой 4 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой модернизирани 

земеделски 

стопанства 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой икономически 

единици, въвели 

нови продукти, 

процеси или  

технологии 

Брой 4 

 

0 Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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Брой подобрени 

базисни/публични 

инфраструктурни 

единици (пътища, 

спортни съоръжения, 

градинки, паркове и 

др.) 

Брой 2 

 

 

 

0 

Проучване 

Отчети 

бенефициен

ти 

Мониторинг 

Изградени/обновени 

сгради и съоръжения 

свързани с културни, 

спортни и социални 

услуги 

Брой 2 

 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Млади хора до 40 г. 

и жени успешно 

реализирали проекти 

по СВОМР 

% 4 

 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Природни  и 

културно 

исторически обекти 

с подобрен достъп и 

анимация 

Брой 1 

 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Залесени територии Дка 10 

 

 

0 

Мониторин

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Брой на населените 

места с успешно 

реализирани проекти 

по  СВОМР 

Брой 5 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Брутен брой 

създадени работни 

места 

Брой 33 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по 

труда 

Население в 

селските райони, 

което се възползва 

от подобрените 

услуги 

Брой 25 000 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Бюро по 

труда 

НСИ 

Допълнителен брой Брой 15 000  Мониторин
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IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР ПО МЕРКИ 

 

 

 

 

 

 

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

туристи в резултат 

от интервенциите по 

СВОМР 

 

 

0 

г 

База данни 

и отчети 

МИГ 

Бюро по 

труда 

НСИ 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Цел 

до 

31.12.

2019 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

 

Брой 
4 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

 

Брой 
4 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ обем на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 
786 

749 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой, подпомогнати 

стопанства от 

животновъдния 

сектор 

Брой 1 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой стопанства, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Създадени нови 

насаждения 
Дка 10 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 4.2 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Цел 

до 

31.12.

2019 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 

/със съфинансиране/ 

Лева 
186 

749 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

Брой предприятия, 

въвели нов продукт 

или технология 

Брой 1 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Модернизирани 

предприятия и/или 

създадени мобилни 

такива 

Брой 2 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой предприятия 

закупили техника 

и/или оборудване 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Дял на младите 

фермери, 

финансирани по 

мярката 

% 30 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Стопанства 

закупили нова 

техника 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 8 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ, 

Бюро по 

труда 



 

Настоящият документ е издаден в изпълнение на дейности по Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г. 

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

Костинброд-Своге“ 

11 

                             
Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

Брой предприятия, 

произвеждащи 

биологични 

продукти и/или 

въвели мерки за 

опазване на околната 

среда и/или 

увеличили 

производството и 

използвали енергия 

от възобновяеми 

енергийни 

източници 

Брой 1 

 

 

 

 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 
Създадени работни 

места 
Брой 6 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
 

 

 
 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 6.4.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 г. 

Цел 

до 

31.12.

2019 

Източник на  

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 10 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 10 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите /със 

съфинансиране/ 

Лева 
102791

4.50 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

Брой 4 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Обем на 

инвестициите в 

туризъм /със 

съфинансиране/ 

Лева 
500 

000 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой подпомогнати 

бенефициенти за 

нови, 

нетуристически 

услуги 

Брой 3 

 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 
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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

Обем на 

инвестициите в 

нови, не 

туристически 

услуги /със 

съфинансиране/ 

Лева 
450 

000 

 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Резултат 

Брой подпомогнати 

нови дейности в 

микропреприятията 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

занаяти и/или 

свободни професии 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Подпомогнати 

микропредприятия в 

сферата на услугите 

Брой 
2 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 
Общ брой създадени 

работни места 
Брой 15 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Цел 

до 

31.12.

2019 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 4 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 4 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

1 060 

406.6 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой проекти, 

свързани с 

подобряване на 

базисна и/или 

публична 

инфраструктура 

Брой 2 

 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Брой проекти, 

включващи 

дейности за 

опазване на 

природното и 

културно наследство 

Брой 1 

 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 
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Програма за развитие на селските райони. 
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Резултат 

 

Възстановени 

общински пътища 
Км 0,5 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Заведения за 

социални услуги 

и/или културни 

центрове и/или 

обществени сгради с 

подобрена база 

Брой 1 

 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Подобрени 

младежки и  

спортни центрове 

и/или детски и 

спортни площадки 

Брой 1 

 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Възстановени 

паркови площи и 

градинки 

Брой 2 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Социални, 

културни, спортни и 

младежки центрове 

въвели мерки за 

енергийна 

ефективност 

Брой 1 

 

 

0 
База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

Въздействие 

Население 

облагодетелствано 

от дребно 

мащабните 

инвестиции 

Брой 25 000 

 

 

0 

База данни и 

отчети МИГ и 

бенефициенти 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.5 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

г. 

Цел 

до 

31.12.

2019 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 2 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 2 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

240 

000 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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Резултат 

 

Изградени или 

ремонтирани 

съоръжения за 

туристически 

атракции, свързани 

с местното 

природно и 

културно-

историческо 

наследство 

Брой 2 

 

 

 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Изграждане или 

ремонтиране на 

туристическа 

инфраструктура 

Брой 2 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой посетители на 

подкрепените 

атракции/занаяти/из

куство 

Брой 15 000 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Удовлетвореност на 

посетителите от 

атракциите и/или 

информационните 

услуги 

% 100 

 

 

0 

Проучване 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Изградени или 

ремонтирани 

туристически 

информационни 

центрове 

Брой 1 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано 

от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 25 000 

 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 7.6 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел до 

2023 г. 

Цел до 

31.12.20

19 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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Общ размер на 

инвестициите 
Лева 60 000 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Проекти, които 

отговарят на 

приоритетите, 

заложени в  

Общинския план за 

развитие 

% 100 % 

 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Възстановени, 

реставрирани, 

ремонтирани и/или 

реконструирани 

сгради с религиозно 

значение 

Брой 3 

 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Население, 

облагодетелствано от 

дребно мащабните 

инвестиции 

Брой 20 000 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Създадени временни 

работни места Брой 4 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
 

 

 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 8.1 ОТ СВОМР 

Вид индикатор Индикатор 
Мерна 

единица 

Цел 

до 

2023 

г. 

Цел до 

31.12.20

19 

Източник на 

информация 

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката 

Брой 3 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

Брой 3 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Общ размер на 

инвестициите 
Лева 

58 

674.90 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Резултат 

 

Залесена земеделска 

земя и/или 

неземеделска земя 

Дка 10 

 

0 

Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 

Въздействие 

Дял на 

подпомогнатите 

публични 

собственици и 

% 50 

 

0 
Мониторинг 

База данни и 

отчети МИГ 
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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР 

техните сдружения 

 

 

 

 

 

 

 

 

СНЦ „Костинброд-Своге“ стартира изпълнението на своята стратегия за ВОМР 

на 13.04.2018 г. с получаване на финансиране за нейната реализация. За разлика от 

местните инициативни групи, които стартираха своята работа по-рано (по първа 

покана, обявена от МЗХ) СНЦ, „МИГ Костинброд-Своге“ стартира реализацията на 

своята дейност едва в края на същата година. 

Първоначалните усилия на екипа на МИГ в първите месеци от изпълнението на 

стратегията за ВОМР са насочени към: 

 Административно осигуряване на функционирането на МИГ (снабдяване на 

офис, създаване на интернет сайт и др.); 

 Изпълняване на административни ангажименти към подписаното Споразумение 

№ РД 50-28 от 13.04.2018 г за изпълнение на Стратегията за ВОМР и 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Провеждане на информационни семинари с цел популяризирането на 

стратегията за ВОМР пред местното население и представяне на възможностите 

за кандидатстване на местните бенефициенти; 

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

стратегията за ВОМР; 

 Провеждане на публично обсъждане на документите, свързани с обявяването на 

прием по мерките от стратегията за ВОМР и други; 

 Набиране на одобрен списък от експерти за оценка на постъпилите проектни 

предложения. 
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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

  

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

 съответствие за изпълнение на стратегията за ВОМР, но все още не са дали своето 

 отражение към индикаторите за изпълнение на стратегията. 
 

Към 31.12.2019 г. екипът на МИГ успя да открие прием по следните мерки от 

стратегията за ВОМР: 

 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, 

включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на 

енергия“; 

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

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. 

 

            Извършени са обучения на екипа членовете на колективния върховен орган във връзка  

         с прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие, а именно: 

 Двудневно обучение на екипа и членовете на КВО за минимум 10 човека по 

процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията; 

 Обучение с практическа насоченост на територията на чуждестранен миг с цел 

придобиване на умения за ефективно прилагане на СВОМР, добри практики и 

обмяна на опит с други МИГ от ЕС. Участници 7 човека (служители на МИГ, 

членове на УС на МИГ и преводач). Обучение с практическа насоченост на 

територията на чуждестранен миг с цел придобиване на умения за ефективно 

прилагане на СВОМР, добри практики и обмяна на опит с други МИГ от ЕС. 

Участници 7 човека (служители на МИГ, членове на УС на МИГ и преводач).  

 Шест информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени 

от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовка, изпълнение 

и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за 

ВОМР и прилагане на подхода. Срещите са еднодневни и са проведени в гр. 

Костинброд, гр. Своге и четири села от целевите общини; 
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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

 Две двудневни обучения на местни лидери от стопанския сектор относно 

възможности за финансиране на местния бизнес чрез проекти по СВОМР.  

 Две двудневни обучения на местни лидери относно възможностите за 

финансиране на местните общности, уязвими групи и нестопански сектор чрез 

проекти по СВОМР, правила, процедури и кандидатстване. 

 

     За изпълнение на дейност „Разходи за проучвания и анализи на съответната територия 

(териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания“ е изготвен 1 брой на тема: 

 Териториално изследване на въздействието на СВОМР върху 

развитието на общините Костинброд и Своге. 

 

Сключени са и са изпълнени договори за изготвяне на насоки за кандидатстване,  

документация и образци на документи по мярка 4.2, 6.4.1, в едно с актуализация на мерки 

7.2 и 7.5 за провеждане на втори прием от Стратегията за ВОМР на МИГ Костинброд-Своге, 

както и актуализация на вътрешни документи на МИГ. Изпълнен е и догвоора за изготвяне 

на Ръководство за кандидати и бенефициенти по мярка 7.2, Ръководство за кандидати и 

бенефициенти по мярка 7.5, Ръководство за кандидати и бенефициенти по мярка 4.1 и 

Ръководство за кандидати и бенефициенти по мярка 6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Костинброд – Своге“. 

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

изпълнението на стратегията за ВОМР на територията на МИГ. При възникване на 

рискове за изпълнението на стратегията може да бъдат следвани следните мерки за 

преодоляването и недопускането им: 

 Планиране на срокове за актуализирането и поддържането на информационните 

бази данни; 

 Ясно и адекватно разписани работещи процедури; 
 

 Спазване на заложените срокове; 
 

 Мерки за повишаване информираността на бенефициентите; 
 



 

Настоящият документ е издаден в изпълнение на дейности по Споразумение № РД 50-28/13.04.2018 г. 

за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Сдружение „МИГ 

Костинброд-Своге“ 
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Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони   

 

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

на интереси; 

 Екипна работа на служителите на МИГ; 
 

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

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

сроковете по договора; 

 Прозрачност и отвореност към получателите на финансова помощ, както и 

работата по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и при 

изпълнението на финансираните проекти. 


