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Съобщение 

за проведено еднодневно обучение 

 

На 06.10.2021. от 09:30 до 16:30 часа бе проведено еднодневно обучение на тема 

„Изпълнение и отчитане на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020“ в гр. 

Белово, кв. Малко Белово, ресторант „Белисимо“, на което присъстваха 16 души. 

Разделени по полов признак, това са 1 мъж и 15 жени. Това са представители на публичен, 

стопански и нестопански сектор.  
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По време на обучението присъстващите бяха запознати с: 

 основните нормативни документи; 

 препоръчителните стъпки в изпълнение на проекта, гарантиращи неговото прозрачно, 

отговорно и коректно изпълнение; 

 задължителните стъпки в изпълнение на проекта / информация и публичност; избор на 

процедура за възлагане на дейностите и съгласуване с ДФЗ; провеждане на процедура за 

избор на изпълнител; последващ контрол от ДФЗ на проведена процедура за избор на 

изпълнител; възлагане на дейностите в проекта и тяхното изпълнение; застраховане на 

придобитите активи; подаване на заявки за плащане – технически и финансов отчет; 

съхранение на документи/, както и препоръчителното им времево изпълнение; 

 правата и задълженията на бенефициента съгласно Договора за бъзвъзмездна финансова 

помощ; 

 допустимите и недопустими изменения на Административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

 процедурата за изменение на Административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ; 

 нормативната база за избор на изпълнител и възлагане на дейности по проекта – за 

възложители по ЗОП и възложители по ПМС 160; 

 задължението на бенефициента да поддържа валидна застраховка на активите, предмет 

на подпомагане; 

 спецификите на техническия отчет по проекта; 

 възможностите за авансово, междунно и окончателно плащане и респ. особеностите при 

подготовката на искане за авансово плащане, междинен технически и междинен финансов 

отчет, окончателен технически и финансов отчет; 

 мерките за информация и публичност; 

 съхранението на документи и структурата на проектното досие. 

 

За участниците в обучението беше подготвен пакет информационни материали. Във всеки 

от пакетите за участниците имаше анкетна карта, която е анонимна и се използва за целите на 

обобщаване резултатите от проведеното обучение. След приключване на обучението като 

обратна връзка МИГ Белово, Септември, Велинград получи 15 попълнени анкетни карти. 
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В следствие на проведената анкета се оказа, че проведеното обучение е било полезно за 

всички присъстващи – анкетираните са отговорили единодушно и положително на този въпрос. 

Като цяло, резултатите от провеждането на обучението можем да оценим като отлични, 

тъй като 15 души или всички анкетирани присъстващи са успели да се запознаят с условията и 

реда за изпълнение на проектите, финансирани от ПРСР 2014-2020г., с изискванията за 

техническото изпълнение на проектите и задълженията на бенифициентите, както и с 

особеностите при финансовото изпълнение на проектите. 

Това ни дава основание да смятаме, че с проведеното обучение е постигнат отличен ефект 

относно запознаване на нашите настоящи и потенциални бенефициенти с особеностите при 

изпълнението и отчитането на проекти финансирани от МИГ по ПРСР 2014-2020г. 

Представените информационни материали по време на обучението бяха много високо 

оценени от хората – 80% от анкетираните смятат, че са отлични, а останалите 20% ги оценяват като 

много добри. В това отношение няма лоша оценка от страна на анкетираните. Пакетът с 

информационни материали за всеки от присъстващите включваше папка джоб с копче за 

събиране на всички материали от обучението; програма; анкета, която е анонимна и се използва 

за целите на обобщаване резултатите от проведеното обучение; информация за застраховките; 

пакет с необходимите документи, изискуеми при подготовката на авансово, междинно и 

окончателно плащане; книжка „Добри практики от прилагане на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград“; календар прирамидка; 

скицник – за водене на записки; химикал; разпечатана презентацията от обучението; флаш-памет 

с качени всички нормативни актове. 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискусиите са основното средство за постигане по-голяма яснота и информираност. По 

време на обучението са включени достатъчно дискусии, както посочват и самите участници – 100% 

от анкетираните смятат, че дискусиите са били в достатъчна степен, посредством което са 

оправдани очакванията на присъстващите относно обучението в гр. Белово.  

Нивото на познания и представяне на материалите от експерта също получиха много 

висока оценка от участниците в проведеното обучение – 87% от анкетираните смятат, че 

представянето на материалите и познанията на експертите са отлични, за останалите 13% от 

респондентите те са много добри. 
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Проведеното обучение се оказва изключително полезно за участниците представители на 

публичен, стопански и нестопански сектор по отношение на изпълнението и отчитането на 

проектите по мерките от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирани от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.  

В процеса на обучение бе констатрано наличието на известни затруднения по отношение 

на условията за изпълнение на проекти и изискванията за техническото изпълнение на проектите, 

които биха възникнали при изпълнението на проекта. Двама от анкетираните или това са 12,5% от 

присъстващите на обучението са посочили тези затруднения в попълнените анкетни карти. Като 

условия и изисквания, които биха затруднили бенефициентите при изпълнение на проекта са 

посочени: 

„Убедителност с партниране и необходимото предварително обезпечаване“ 
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„Осигуряването на финансов ресурс за читалищата; Твърде дългия период от подписване 

до реализацията на проектите“ 

От присъстващите на обучението представители на публичен, стопански и нестопански 

цектор най-голям е броят на бенефициенти/потенциални бенефициенти по мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, по която присъстващите реализират или 

предстои да реализират проектно предложение. Тази мярка е посочена от 5 от присъстващите 

лица. На второ място от анкетираните е посочена мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ от Стратегията за водено 

от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. Тази мярка е посочена от 4 

от присъстващите лица. Другите мерки, конкретно посочени в анкетните карти като такива, по 

които се реализира или предстои да бъде реализиран проект са: мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ – посочена от 2 души; мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в 

инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – посочена от 2 души; мярка 4.1.1 

„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – посочена от 1 човек и мярка 4.2.1 

„Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“ – посочена от 1 човек. 
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За МИГ Белово, Септември, Велинград е особено важно при реализацията на публични 

мероприятия, информационни срещи, обучения и всякакви информационни инициативи да 

обхваща представители на всички заинтересовани страни. От тази гледна точка проведеното 

обучение в гр. Белово, кв. Малко Белово можем да определим като успешно и ползотворно от 

гледна точка на обхващането на представителите на заинтересованите страни, подробно описани 

в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград. 

На обучението, организирано и проведено от МИГ Белово, Септември, Велинград 

присъстваха 4 представители на публичен сектор /образование, култура и общинска 

администрация/, 4 представители на стопански сектор /представители на 3 търговски дружества, 

едно от които развиващо стопанска дейност на територията на МИГ в сферата на туризма и 1 

земеделски стопанин в сектор животновъдство/, 8 представители на нестопански сектор – 

читалища, НПО и физически лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По признака етническа принадлежност всички от присъстващите са се самоопределили 

като представители на българската етническа група. 

Разпределени по възраст /на база попълнените и предоставени анкетни карти/, 

участниците в обучението в гр. Белово са: 

- под 20 години – 0 души; 

- 21 – 30 години – 3 души; 

- 31 – 40 години – 5 души; 

- 41 – 50 години – 3 души; 

- 51 – 60 години – 1 човек; 

- над 60 години – 2 души. 

 

 

 


