
ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА 
РАБОТНА ГРУПА „ВОМР“

ТЕМА:
„Прилагане на подхода ВОМР през настоящия и следващия програмен период“

Дата: 13.12.2021 г.
Място на провеждане: Zoom



Тематична дискусия 1: 
Напредък в изпълнението на Стратегиите за ВОМР на МИРГ –
срещнати трудности и обсъждане на идеи и предложения за 

оптимизиране процеса на работа. 



Данни ИСУН 2020 към 13.12.2021 г.
*** Забележка: Справката включва проекти за подготв. дейности и стратегиите за водено
от общностите местно развитие.

Общ брой договори 116

Обща стойност БФП 54 147 941.88 лв.

Обща стойност 56 648 761.63 лв.

Общ брой бенефициенти 81



Брой одобрени проекти МИРГ : 96

Брой проекти
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Стойност на одобрените проекти към стратегиите 
за ВОМР – 13 228 596,69 лв. 
*** Забележка: Стойност на одобрени стратегии: 35 204 940,00 лв. 
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Типове бенефициенти по Стратегиите за 
ВОМР на МИРГ

42%
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20%

Типове бенефициенти по Стратегиите за ВОМР на МИРГ
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Частни бенефициенти



Повишаване на заетостта и териториалното сближаване - договоррени 
средства - 36 338 246,23 лв

Реално изплатени суми -9 835 243,36лв. или  
27%

РЕАЛНО ИЗПЛАТЕНА БФП ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОМР



Стойност на съфинансиране по проектите

БФП - Общо - 13 228 596,69 лв.

Собств. Съфинансиране -
20%

ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА КЪМ ДОГОВОРЕНИТЕ



Привлечени средства към Стратегиите за 
ВОМР на МИРГ

1160 069,19 лв.

681 230,98 лв.

319 584,13 лв.

191 783,23 лв.

164 373,88 лв.
123 800,00 лв. 45 111,06 лв. 0,00 лв. 0,00 лв.

СРАВНЕНИЕ ПО МИРГ



Напредък през 2021 г. 

• Ускорен процес на изпълнение на Стратегиите за ВОМР през 2021

• Значителен напредък в договарянето на проекти спрямо 2020 г. - общ брой 
одобрени проекти към края на 2020 г. – 34

общ брой одобрени проекти към края на 2021 г. – 96

• Отбелязва се напредък в изпълнението на проектите – 27 % реално 
изплатена БФП

• Участие на заинтересованите страни – на база договорените проекти може 
да се направи извода, че неправителственият и публичният сектор са по-
добре въвлечени в процеса на изпълнение на стратегиите в сравнение с 
представителите на частния сектор



Теми за дискусия
• Срещнати трудности при изпълнение на Стратегиите през 2021 г. – на кои етапи от

изпълнението (подготовка и съгласуване на условия за кандидатстване, провеждане на процедури за
подбор на проекти, оценка на проектни предложения, популяризиране на мерките, промяна на стратегии,
изпълнение на проектите, мониторинг и др.)

• Предвиждат ли се нови изменения на Стратегиите за ВОМР през 2022 г.?

• Как може да се ускори изпълнението на Стратегиите през 2022 г.?

• Повишаване интереса на частните бенефициенти и увеличаване на привлечените
средства към Стратегиите – на какво се дължи по-слабия интерес на частния сектор, как частният
сектор може да бъде по-активно въвлечен?

• Идеи и предложения за оптимизиране процеса на работа на МИРГ

• Наблюдения/Препоръки на УО на ПМДР

• Как Звеното за управление на НРМ може да подпомогне МИРГ при изпълнение на
Стратегиите за ВОМР?

• Препоръки и предложения за работата на НРМ

• Други предложения за обсъждане


