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1. Въвeдение  
 

Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ прилага  

споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие № РД 50-142/21.10.2016 г., сключено с Управляващия орган на 

ПРСР за периода 2014 – 2020 г. на 21.10.2016 г. по  подмярка 19.2. 

Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите 

местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. Стойността на договора е 2 933 745 лв. Стратегията включва 

единствено мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР.  

 

Настоящият доклад представя анализ и оценка на иновативните 

аспекти на СВОМР, изготвена за територията на МИГ – Попово, както и 

аспекти на удовлетвореността на бенефициентите от цялостната дейност на 

МИГ– Попово.  Анализът е завършен през декември 2022 г. осигурявайки 

по този начин максимално завършен период на прием на проекти.  

 

Анализът се основава най-вече на информация от базата  данни на 

МИГ – основен източник на информация, включва формалната 

документация на МИГ (стратегия, регистри с проекти, оценка, проучвания), 

както и информация от екипа на МИГ - Попово от проведените  

задълбочени интервюта с тях по темата.  Другият източник е проведеното 

проучване сред  бенефициентите относно функционирането на МИГ - 

Попово - техните очаквания, предпочитания, удовлетвореност, препоръки 

за подобрения и др. (под формата на анкети/интервюта), като са обхванати 

почти всички проекти с иновации.   
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2. СВОМР, нагласи и удовлетвореност на 

бенефициентите  

2.1. Специфика на СВОМР за територията  

 

Комбинацията на мерките, включени в стратегията и разпределението на 

бюджета по тях показва два основни акцента – подкрепа за земеделските стопанства и 

инвестиции към всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, и на трето 

място  подкрепа за неземеделския икономически сектор на територията.  

 

Мерки, бюджети и дялове на средствата по мерки на СВОМР на МИГ Попово 

Код Име Бюджет % 

4.1. Инвестиции в земеделски стопанства 1 000 000 34,0% 

4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти 

   200 000 7,0% 

6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности    600 000 20,5 

7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура 

1 000 000 34,0% 

7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 

отдих, туристическа инфраструктура 

     70 000 2,0% 

21 Съхраняване и развитие на местните идентичности и 

валоризиране на местното културно наследство на 

територията на МИГ - Попово 

    50 000 2,0% 

22 Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване 

на демографския потенциал за постигане на икономически 

растеж на територията на МИГ - Попово 

   13 745 0,5% 

 ОБЩО 2 933 745 100% 

Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие  
 977 915 100% 
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СВОМР очевидно отчита текущите нагласи на потенциалните бенефициенти, 

които определят развитието на бизнеса, земеделието и инфраструктурата и населените 

места като основни приоритетни области за финансиране чрез ВОМР. Тази изходна 

нагласа остава напълно валидна и към настоящия момент, обосновава се от местните 

основно с недостатъчно развитата икономика в територията. В този контекст, в 

общественото съзнание иновациите са „избутани“ доста по-назад (само 5% смятат, че са 

приоритет) и явно не се разглеждат като инструмент за подобрение на положението 

(било то икономическо, битовото, социално), а като нещо по-трудно постижимо и за по-

далечното бъдеще. В същото време технологичното обновяване (91,4%) е най-често 

посочван проблем и проектите с одобрени иновации са свързани именно с набавяне на 

ново оборудване/техника, въвеждане на нова производствена технология, както 

земеделска, така и за неземеделска дейност.  

Този начин на структуриране на приоритетите може да се дължи както на липсата 

на увереност във местния потенциал за реализация на иновации, така и на липсата на 

възможност за обективна преценка кое/какво точно е иновация, какви точно иновации 

са необходими и полезни. При всички случаи обаче тази нагласа има по-скоро 

възпираща, отколкото насърчаваща роля и наистина изисква постоянни усилия за 

постигане на промяна. 

Приоритетни области за финансиране на проекти по ВОМР – свободно формулирани 

отговори, респондентите са давали повече от 1 отговор) 
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Кой е най-важният проблем/предизвикателство във Вашата работа, по който смятате да 

работите приоритетно през следващите 5 години? (% от отговорилите, посочван е повече от един 

отговор)  

 

Технологично обновяване 91,4% 

Закупуване на ново оборудване/нова техника 62,1% 

Въвеждане на нова технология 25,9% 

Внасяне на ноу-хау 1,7% 

Ремонтни дейности 1,7% 

Обучение, квалификация, консултиране 32,7% 

Обучение/квалификация на персонала 31,0% 

Въвеждане на иновации в професионалната подготовка 1,7% 

Бизнес развитие  5,1% 

Финансиране 3,4% 

Разширяване на производството 1,7% 

Култура и спорт 5,1% 

Спортни площадки и уреди 3,4% 

Извънкласни дейности за ученици/млади хора 1,7% 

Облик на населените места 3,4% 

Саниране и обновяване на сгради 3,4% 

Маркетинг/популяризиране на дейността 1,7% 

Подобряване на маркетинга 1,7% 

 

Като насърчава иновациите (технологични, институционални и социални), 

политиката за развитие на селските райони и ВОМР като част от нея, позволява 

постигане на поставените цели за развитие на селските райони и преодоляване на 

предизвикателствата свързани с тях. Възможността на СВОМР да подкрепят 

иновационни идеи в селските райони чрез създаване на капацитет за иновации,  

сътрудничество и създаване на благоприятна среда за иновациите е важна тяхна 

характеристика. В процеса на подготовка на стратегиите следва да се определят най-
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подходящите и допустими иновативни действия, респективно най-подходящите 

бенефициери, които биха могли да ги реализират. 

Мерките заложени в стратегията за ВОМР на територията на МИГ - Попово като 

допустими дейности и бенефициери (земеделски производители, читалища, микро 

предприятия, общината и др.) имат конкретни планирани цели, които следва да бъдат  

постигнати чрез финансираните и изпълнени проекти. По редица мерки чрез селекцията 

и оценката на проектите се насърчават иновационните идеи, доколкото тяхното наличие 

в проекта осигурява допълнителни точки, съответно предимство при класирането.  

Като цяло може да се обобщи, че на ниво СВОМР е планиран добър и широк 

обхват на дейности и потенциални бенефициери, които на местно равнище могат да 

изградят добра основа за развитие на комплексна система от иновации.  

 

2.2. МИГ като организация, предоставяща услуги по 

оживяване на територията 

 

Бенефициентите от различните обществени сектори са обединени в мнението си, 

че дейността на местна инициативна група е много полезна за развитието на 

територията и категорично очакват МИГ да продължи дейността и през предстоящия  

програмен период. Това се отнася както за икономическите сектори, особено се 

акцентира на селското стопанство, така и за облагородяването и подобряване на 

условията за живот в територията.   

 

По отношение на взаимодействието  с МИГ  преобладава мнението, че  „всички 

знаят за МИГ-а“ и „ако имаш уста да попиташ, нямаш проблем“, което показва едно 

много добро позициониране на МИГ-а сред местните потенциални бенефициенти. Това 

вероятно се дължи и на факта, че МИГ - Попово функционира успешно вече втори 

програмен период с идентичен екип, през което време са изградени устойчиви 

механизми на взаимодействие.  

 

Гледайки напред, бенефициентите подчертават необходимостта от достъп  до 

финансиране за модернизация и земеделска техника, включително за осъществяване 

на прецизно земеделие (тоест достъп до дейности от мярка 4.1). Благодарение на 
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финансирането по СВОМР няколко земеделски стопанства  са се снабдили с Smart 

трактори, сеялки и др., което очевидно е повод за удовлетвореност. Според тях обаче 

не е необходимо да се увеличава тежестта на критерия за иновации при оценката на 

проектите, тъй като средното ниво е все още ниско и това може да ограничи достъпа на 

по-малките фермери  до финансиране, защото няма да могат да си позволят иновативни 

технологии/техника. 

 

Основен, и вероятно единичен източник на информация за иновации се явяват 

дилърите на техника, понякога колеги фермери и има нужда в тази  насока да се 

структурира канал/поток на информация за приложими иновации, включително чрез 

МИГ-а. Необходими са повече разяснения относно допустимите иновации, 

ограничаването им от гледна точка на стопанството/фирмата и стандартната 

модернизация, начините за аргументираното им представяне в проектите, което 

осигурява обективна оценка и получаването на конкурентното предимство на такъв 

проект при класирането. 

 

Бенефициентите извън земеделието споделят, че има много голяма 

необходимост от информация за това какво е състоянието в територията, какви са 

потенциалните ниши – въпреки, че тя не е голяма, не може една отделна фирма да е 

достатъчно запозната с наличните към даден момент производства и съответно 

възможните успешни иновативни такива. Тази задача реално е трудна за местния малък 

бизнес и се налага осигуряването на консултантска помощ. Същото се отнася за 

аргументираното представяне на иновациите в проектите, осигуряването на 

необходимата информация за оценката на проекта относно местния  бизнес и пазар.   

 

Неправителственият сектор и по специално читалищата са останали 

дистанцирани от възможностите за финансиране в анализирания период, което обаче 

не се трансформира в неудовлетвореност, доколкото се  посочват обективни причини 

за това. Една от основните причини е нарушаването на ритъма и като цяло на тяхната 

дейността в условията на Ковид пандемията. Наред с това обаче се изтъкват и много 

тромавата система за оценка и договаряне на проектите, големите забавяния при 

разплащането, което поставя в риск предложените проекти, много често обвързани с 
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конкретни инициативи, които могат да изгубят своята актуалност към момента на 

финансирането им. Това като цяло се оформя като един демобилизиращ комплекс 

фактори, предвид и на техния наличен цялостен капацитет. Трудно е да се прецени, но 

сред тази потенциална група по-скоро липсват конкретни очаквания към МИГ - Попово 

и имат по-скоро неутрално отношение. Независимо от тази неутралност и 

дистанцираност, в тази насока се оформя необходимост от по-целенасочени усилия за 

тяхната мобилизация в  бъдеще, ако бъдат планирани като бенефициенти.  

3. Иновационен потенциал на СВОМР за 

територията на МИГ – Попово 
 

Иновативните характеристики на СВОМР на МИГ – Попово са формулирани в 

раздел 4.4. и са в две основни насоки:  

1) въвеждане на иновативни земеделски практики, свързани с използването на 

информационните технологии в земеделските стопанства (прецизно земеделие) – 

мярка 4.1, и 

2) прилагане на иновативни социални модели за приобщаване на уязвими групи 

на територията като безработни и възрастни хора (социални иновации). 

 

В допълнение СВОМР подкрепя и други иновации  - за нови производства по  

мярка 4.2  и иновации в неземеделския сектор по мярка 6.4.   

 

Механизмът за насърчаване на иновациите е стимулиране чрез допълнителни 

точки при процеса на подбор и класиране на проектите, които имат както количествен 

характер ( сума на точките), така и качествен характер (наличие на такива за иновация) 

при проекти с равен брой точки.  

 

Иновативни характеристики по отношение на технологиите в земеделските 

стопанства 
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Земеделието е основен отрасъл за територията с ключово значение за нейното 

развитие, а земеделските производители са много важна група бенефициенти. 

Подобряването на конкурентоспособността на земеделските стопанства и 

преработващата промишленост и насърчаване на новаторските технологии в тези 

сектори е Приоритет 1 на СВОМР, а по мерките към този приоритет – 4.1. и 4.2. са 

предвидени близо 40% от бюджета на стратегията. 

 

„Прецизно земеделие" е иновативна концепция за управление на земеделието, 

която е насочена към оптимизиране на възвръщаемостта при максимално пестене  на 

ресурсите. Това се постига чрез супер таргетиран, „прецизен“ подход, който отчита 

нуждите на отделни парцели или части от стопанството/нивата – например от тор. За 

целта се работи с информация в реално време от съответния парцел, оразмерени 

спрямо тази информация действия и обратна връзка за резултата от тях. Затова 

прецизното земеделие винаги е свързано с технологии като дигитални карти, ГИС за 

анализ, моделиране, визуализация и реакция, GPS устройства за управление, контрол и 

локализация на промените, мобилни сензори за анализ на средата, внесените 

препарати и получения добив и др. 

 

Подборът на проекти се осъществява въз основа на критерии за оценка, 

определени за всяка мярка. Присъствието на иновации като критерий, който дава 

допълнителни точки в процеса на оценка на проектните предложения, е надежден и 

доказан механизъм за предимство на иновативните проекти при получаване на 

финансиране, респективно  насърчаване на потенциалните бенефициенти да 

разработват такива. 

По мярка 4.1. критериите за оценка на проектите и тяхната тежест включват:  

Критерии Максимален брой точки 

1. Кандидатът притежава опит или образование, в 

сектора, за който кандидатства 

10 

2. Кандидатът е осъществявал дейност най-малко 1 

година преди датата на кандидатстване, има определен 

оборот и средносписъчен брой на персонала (от 1 до 3+) 

15 
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3. Кандидатът попада в категорията „млади земеделски 

стопанин“ 

20 

4. Проектът създава работни места (едно или повече) 10 

5. Проектът включва иновации съгласно иновативните 

характеристики по отношение на технологията в 

земеделските стопанства "прецизно 

земеделие", описани в раздел 4.4. 

20 

6. Кандидатът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 

2013 и/или 2014 – 2020 г. 

5 

7. Качество на проектното предложение (има 

потенциал да постигне целта на процедурата, има ясно 

дефинирани очаквани резултати). 

20 

 

Най-големият брой точки е 20 т., които се присъждат по критериите за оценка на 

проектите по мярката. Критерият за наличие на иновации тук има значителна тежест – 

1/5 (20 точки от 100). Критерият е двоичен – целият обем точки – 20 т., се присъждат при 

наличие на иновативни характеристики – въвеждане в стопанството на технология 

„прецизно земеделие“ съгласно описаното в раздел 4.4. Текстът в раздел 4.4., 

респективно подборът е напълно недискриминационен, позволявайки оценяването на 

иновативните характеристики съобразно нивото на територията: 

„Иновативната технология „прецизно земеделие" позволява на 

производителите да управляват адекватно обработваемите площи в зависимост 

от пространствено диференцирана информация. Прецизното земеделие е 

иновативен, технологично и информационно базиран, интелигентен подход за 

идентифициране, анализ и управление на променливите за получаване на 

рентабилно производство с оптимална продукция и опазване на ресурсите. 

Прецизното земеделие има голям потенциал в развиването на икономически и 

екологични ползи, които се изразяват в намаляване на употребата на вода, торове, 

препарати, труд и оборудване. Смисълът на подхода е вземането на правилни 

управленски решения в селското стопанство на базата на променливите 

характеристики на полето и получаване на максимални добиви. 
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В тази мярка критерият за иновации има и качествена тежест, когато две или 

повече проектни предложения имат еднакви общи крайни оценки. В такива случаи 

проектите се подреждат в низходящ ред на първо място по критерия за  „качество на 

проектното предложение“ и на второ място, при равен брой точки и по този критерий, 

решаващата роля има критерият за наличие на иновации. 

Процесът на предварителна работа и разгласа на критериите е осигурил висок 

процент на съдържащите иновативни характеристики проекти (6 от 7).  Бюджетът по 

мярка 4.1. е усвоен още към момента за завършване на междинната оценка през 2018 

г., което показва добро ниво на интерес от страна на потенциалните бенефициенти.  

 

Шест от получените седем проекта по мярка 4.1. включват иновации по 

отношение на технологията "прецизно земеделие", по данни на МИГ, както следва: 

 

Име на проекта Обща 

стойност по 

договор 

БФП Статус 

„Модернизация на физическия капитал 

и прилагане на иновативни технологии 

в земеделското стопанство на „Елит С2“ 

ООД гр. Попово“ 

345 899,07 172 949,53 Изплатена 

БФП 

Модернизиране на земеделското 

стопанство на ЕТ „ВАНКО – Иван Райков“ 

чрез закупуване на земеделска техника“ 

366 136,40 168 150,00 Изплатена 

БФП 

„Модернизиране на земеделското 

стопанство на „Елена груп“ ЕООД и 

прилагане на иновативни технологии 

390 000,00 195 000,00 Изплатена 

БФП 

Модернизиране на земеделското 

стопанство на Кооперация "ХАН 

КАРДАМ - 91" и прилагане на иновации 

250 448,46 1252 24,22 Изплатена 

БФП 
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Модернизация и иновативни 

технологии в земеделското стопанство 

на „Ем Енд Ес Трейд Консулт“ ООД 

390 000,33 1950 00,16 Изплатена 

БФП 

Закупуване на Трактор Valtra S 394 Smart 

Touch 

387 254,34 193 627,17 Одобрен 

от ДФЗ 

 

Съгласно данните от горната таблица реализираният  иновационен потенциал на 

СВОМР на МИГ – Попово в областта на технологиите в земеделските стопанства може 

да се остойности на 1 049 951,08 лв. (размерът на БФП в подкрепа на проекти с 

иновативни характеристики) – 84% от бюджета по мярка 4.1. и 28% (близо 1/3) от целия 

бюджет за проекти към стратегията. 

 

Прилагане на иновативни социални модели за приобщаване на уязвими групи 

на територията като безработни и възрастни хора 

По отношение на социалните иновации СВОМР на МИГ – Попово възприема 

хоризонтален подход. Социалните иновации се разглеждат най-вече като „нови услуги, 

които едновременно отговарят на социалните потребности на идентифицираните 

уязвими групи на територията (безработни и възрастни хора) и създават нови социални 

взаимоотношения и сътрудничество“. Посочено е, че се дава приоритет на проекти за 

мобилни услуги, за здравни услуги, за проекти създаващи нови услуги на територията.  

Същевременно обаче СВОМР не съдържа критерий за иновации в мерките, които 

касаят социални аспекти за територията, като мерки 21 и 22.  Не се  докладват от МИГ 

проекти, предлагащи социални иновации. Прегледът на получените проекти обаче 

показва по-скоро наличие на такива: проект за съхранението на нематериално културно 

наследство от младите чрез възстановки, по-скоро нова дейност за територията (5000 

лв.), проект „Различията, които пораждат близост“, генериращ социална интеграция 

(14960 лв.), проект „Работилница за иновативно развитие и сплотяване на местната 

общност от територията“ (13 743 лв.).  

 

Горното показва, че идеите за социалните иновации не са чужди на 

бенефициерите, но  е необходимо да се работи за прецизиране на дефинициите и 

формулиране на конкретни критерии за оценка. 
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Посочените проекти не са включени в остойностяването на иновационния 

потенциал на СВОМР на МИГ – Попово поради липсата на обективиращ критерии за 

оценка и съответствие с дефиниция/изискване. Включването им не би променило в 

значителна степен крайната стойност, поради относително ниските бюджети на 

проектите. 

 

Следва обаче да се отбележи, че докато при производствените инвестиции 

стойността е много надежден критерий за остойностяване на приноса, при социалните 

такива не е така, тъй като приноса има друг характер и не е реално да се мери в парично 

изражение поради добавената стойност за цялостното психологическо и социално 

благоденствие на хората и общността. 

 

Други иновации 

 

По мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 

критериите за оценка на проектите и тяхната тежест включват: 

 

Критерии Максимален брой точки 

1. Кандидатът притежава опит или образование, в 

сектора, за който кандидатства 

10 

2. Проектът е за инвестиции за преработка на суровини 

от направленията животновъдство и пчеларство, 

зеленчукопроизводство и етерично-маслени култури  

10 

3. Проектът създава работни места (1-2, 3-5 или над 5) 20 

4. Проектът включва преработка на суровини от 

собствено производство 

10 

5. Проектът ще реализират произведена 

продукция извън територията на МИГ 

10 
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6. Проектът създава ново производство за територията 

на МИГ 

5 

7. Качество на проектното предложение (има 

потенциал да постигне целта на процедурата, има ясно 

дефинирани очаквани резултати). 

20 

 

В този случай тежестта на критерия за иновации е относително ниска – 6% (5 

точки от 85). Въпреки това, и двата получени проекти по мярката са оценени като 

иновативни, доколкото създават ново производство за територията. ( По информация 

регистъра на МИГ – системата отчита като получени три проекта, като по същество обаче 

са два, тъй като един от тях е подаден два пъти след отказан договор при първата 

процедура) 

Всички получени проекти по мярка 4.2., създават „иновативно производство за 

територията", по данни на МИГ, както следва: 

 

Име на проекта Обща 

стойност по 

договор 

БФП Статус 

Закупуване и инсталиране на линия за 

преработка на орехи 

159 758,00 79 879,00 Подписан 

договор 

Пускане в експлоатация на цех за 

производство на флейковани и млени 

биохрани 

240 220,00 120 110,00 Одобрен 

от МИГ 

 

Съгласно данните от горната таблица иновационният потенциал на СВОМР на 

МИГ – Попово за въвеждане на ново производство на територията в сферата на 

преработката на земеделска продукция може да се остойности на 199 989 лв. (размерът 

на БФП в подкрепа на проекти с иновативни характеристики) – 100% от бюджета по 

мярка 4.2. и 5,4% от целия бюджет за проекти към стратегията. 
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По мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности критериите за 

оценка на проектите и тяхната тежест включват: 

Критерии Максимален брой 

точки 

1. Кандидатът притежава опит или образование, в сектора, за 

който кандидатства 

10 

2. Кандидатът не е получавал подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 

и/или 2014 – 2020 г., 

5 

3. Проектът е за производствена дейност 10 

4. Проектът създава работни места (1-2, 3-5 или над 5) 20 

5. Проектът включва иновации* 5 

6. Проектът е представен от кандидат – жена и млад човек (18-

35 г.) 

5 

7. Качество на проектното предложение (има потенциал да 

постигне целта на процедурата, има ясно дефинирани 

очаквани резултати). 

20 

Критерият се прилага при следното определение за иновации към мярката:  

*За целите на прилагане на критерия "Иновации" са: иновативен продукт, 

произвеждан от предприятието, въвеждане на нов производствен процес (машини, 

съоръжения и оборудване) или нова практика, въвеждане на нова организационна 

форма, включително маркетинг. За иновации не се смятат малки промени или 

подобрения, увеличаване на количеството произвеждана продукция чрез прибавяне 

на производствени или логистични системи, много близки до вече съществуващи 

такива, изваждане от употреба на определен процес, само подмяна на дълготрайни 

материални активи (ДМА) или надграждането им, промени, произтичащи изцяло от 

промени в цените на производствените фактори, сезонни или други циклични 

промени, търговия с нови или значително подобрени продукти, както и промени в 

организацията на работното място или външните отношения, които се основават 

на организационни методи, които вече се използват в предприятието”. 
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Тежестта на критерия за иновации е относително ниска – 7% (5 точки от 75) От 14 

получени проекти  5 проекта (1/3)  предвиждат въвеждане на нов производствен процес 

(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика. 

 

Име на проекта Обща 

стойност по 

договор 

БФП Статус 

Оборудване на сервиз за 

селскостопанска техника 

102878,08 30 866,42 отказана 

процедура 

от ДФЗ 

Създаване на производствена база за 

осветителни тела 

360 666,49 108 199,95 Подписан 

договор 

Закупуване на печатарско оборудване 41 072, 43 12 321,73 Изплатена 

БФП 

Закупуване и пускане в експлоатация на 

автоматични линии за производство на 

пластмасови изделия 

389 405,74 116 821,73 Подписан 

договор 

Висок професионален подход при 

ветеринарно-медицинските услуги в 

Община Попово. Осигуряване на 

съвременно медико диагностично 

оборудване в дейността на ВМЦ 

„АГРОВЕТ” гр. Попово 

30068,77 21 048,13 Подадена 

заявка за 

плащане 

 

Съгласно данните от горната таблица иновационният потенциал на СВОМР на 

МИГ – Попово за въвеждане на иновации в неземеделски дейности може да се 

остойности на 289 258 лв. (размерът на БФП в подкрепа на проекти с иновативни 

характеристики) – 48% от бюджета по мярка 6.4. (близо половината, включва най-

големите проекти) и 7,7 % от целия бюджет за проекти към стратегията. 
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Мерки 7.2., 7.5., 21, 22  – няма критерии за оценка, свързани с иновации. МИГ не 

докладват проекти, съдържащи иновации. 

Общо остойностяване на реализираният иновационен потенциал на СВОМР 

Попово по планираното стимулиране чрез допълнителни точки по посочените мерки 

мерки показва добър успех, доколкото около 40% от проектите съдържат инвативни 

елементи. Ако се прибавят и проектите, които реално прилагат иновационни елементи 

в социалната област, но не получават формално точки при класирането, може да се 

каже, че почти половината бюджет на СВОМР е за финансиране на дейности с иновации.  

 

Мярка БФП Бюджет на 

мярката* 

% от бюджета на 

мярката* 

% от бюджета 

за проекти на 

СВОМР (3 732 

745 )* 

4.1. 1 049 951 1 249 304 84% 28% 

4.2. 199 989 200 000 100% 5% 

6.4. 289 258 600 000 48% 8% 

ОБЩО 1 539 198   41% 

 

*реферирано е последното изменение на СВОМР от 20.09.2022 г. 
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4. Обобщение и препоръки  

 

 Доброто планирането играе основна роля за насърчаване на 

бенефициентите и е препоръчително да се осигури механизъм за текущо 

получаване на обратна връзка от различните групи бенефициенти, който да 

върви паралелно с процеса на работата на МИГ и предоставяните услуги. По този 

начин ще се натрупа по-значителен обем информация от различни 

индивидуални потребители, която допълнена с  преките впечатления на екипа 

на МИГ би могла да служи за максимално реална оценка на удовлетвореността 

на групите бенефициенти и респективно набелязване на подобрения при 

възможност. Технически това би могло да се получи чрез проучване-онлайн 

анкета, достъпна от сайта на МИГ Попово. Тези данни би могло да се допълват и 

с целеви анкети в подходящи моменти (например информационни среши, 

обучения, др. по-масови събития). Този аспект също така би могло да се планира 

и внедри в общия мониторинг, който МИГ реализира. По този начин резултатите 

от проучването могат да насочват процеса на годишно планиране на дейността 

на МИГ - Попово. 

 

За повишаване на капацитета за иновации на местно ниво, МИГ Попово е 

препоръчително да насочи вниманието и планира дейности в следните насоки:  

 

 Обхватът на иновационен потенциал на СВОМР се задава още на 

етап подготовката на СВОМР и още тук следва да се идентифицират 

предизвикателства за развитие и възможности за иновации. Към настоящият 

момент относно действащата СВОМР това е приключил процес, но предвид 

предстоящият период за подготовка на нова СВОМР при одобрение на 

подадения проект, това би трябвало да бъде важен акцент в процеса на 

подготовката на стратегията. Както анализа показва това  е основата за адекватна 

реакция от страна на потенциалните бенефициери.  

 Да се работи за разширяване на възможностите за 

идентифициране на идеи с иновативен характер, които да се превърнат в реална 

приложими и полезни иновации чрез обвързването им с конкретни и 
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специфични нужди на определена група или икономическа единица/ друг 

местен субект. 

 Да се насърчава обединяване на заинтересовани страни в областта 

на иновациите (напр. чрез местни партньорства, които да тестват иновативни 

практики чрез сътрудничество между съответните заинтересовани действащи 

лица с допълващи се знания (напр. земеделци, бизнеси, консултантски услуги, 

изследователи и други).  Това би помогнало да се преодолее недостатъчния 

капацитет на отделните индивидуални бенефициенти, разликата между теория 

и практика чрез изграждане на необходимите умения и знания. В тази връзка е 

добре да се помисли и за възможността за допустимост на “колективни 

бенефициенти“ по СВОМР.  Т 

 Текущо да се осигурява достъп до информация и обучения за 

актуални иновативни практики, включително нужните знания, умения и средства 

за тяхното прилагане. МИГ-Попово може да осигури контакт/достъп, потърси 

съдействие от  научни организации в областта на земеделието, или други 

области, които да предоставят практически съвети на база научни разработки – 

например нови, климатично устойчиви сортове от различни култури, 

технологични карти, техника, уреди, машини и др. нововъведения.  

 МИГ може да осигури възможност за включване в 

транснационални иновативни проекти, които биха повишили потенциала на 

бенефициентите (например в областта на адаптация към климатичните промени, 

както в областта на земеделието, така и в областта на градоустройството, което 

чрез проектите на общината облагодетелства голяма част от местната общност). 

 Необходимо е максимално ясно да се дефинират целите при 

оценяване на иновации – този процес ще става по-труден с времето, доколкото 

това е динамичен процес (например когато в територията се натрупа определено 

количество закупена техника за прецизно земеделие, това в един момент ще се 

превърне по-скоро в модернизация, а не в иновация и следва да се определят 

някакви количествени стойности за промяна).  

 За всяка мярка следва да се определят формални критерии, които 

да са видими и ясни за бенефициерите и да осигуряват предимство при 
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класиране на проектите – в тази насока сегашното състояние на СВОМР е добър 

пример, който трябва да обхване всички мерки.   

 Решение в СВОМР следва да намери и въпросът - какви са целите 

на прилагане на иновации – т.е. да се формулират и индикатори за иновациите – 

в зададените условия на тази стратегия например брой стопанства, прилагащи 

прецизно земеделие и брой иновации по вид или области на прилагане (техника, 

технология, производства, нови суровини и ресурси, социални).  Това изяснява 

целта на прилагането на иновациите,  постиженията и осигурява възможност за 

отчетност.   

 Докладване на резултатите  - иновативните проекти следва да имат 

специфична карта за мониторинг, която да предвижда събиране на информация 

за това какво се случва с иновативния елемент, за който проекта е получил точки 

при оценката (например ниво на ползване, или проблеми при ползване на 

иновативното ветеринарно оборудване, „умните“ трактори и сеялки, как се 

оценява ефекта от тяхното ползване, др.). Без тази информация е много трудно 

да се оцени въздействието от финансираните иновации и въобще отчитането им 

при финалната оценка за прилагането на СВОМР.  Освен това, по този  начин ще 

се създаде база данни за местните опити за иновации и цялостния опит по 

прилагането им. 

 Иновативните интервенциите по СВОМР в значителна степен 

влияят директно на иновативните системи в селските райони – наличието на 

целево финансиране за иновации определено насърчава интереса, стимулира 

търсенето на информация и иновативни подходи, според мнението на самите 

бенефициенти (например един бенефициент е провел проучване за  наличното 

оборудване във всички ветеринарни клиники, което е публична информация, за 

да определи и кандидатства за такова, каквото не е налично в територията) 

 Оценяването и класирането на проектите с иновации е 

предизвикателство и изисква доста информация. Представянето на иновацията 

в самите проекти тук е много важен елемент и следва да се акцентира във 

формуляра. До голяма степен това е обективната основа за извършване на 

оценката и класирането на проектите.   
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 Работните стъпки за формиране на иновационния потенциал на 

СВОМР за територията на МИГ - Попово?  Следва да включват – 1) планиране – 

дизайн на мерките, определяне на областите, конкретни критерии кое ще се 

приема за иновация, 2) мобилизиране на бенефициенти, 3) получени проекти с 

иновации, адекватна оценка и класиране, 4) изпълнени проекти и оценка на 

постиженията и  валидността на иновацията като такава в бъдеще.  
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