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1. Въведение 

 

Настоящият доклад представлява втора междинна оценка на Стратегията за местно развитие 

(СМР) на Фондация МИГ-Попово и се извършва по договор с Фондация МИГ-Попово с цел 

подпомагане прилагането на СМР, Договор № РД50-150/13.10.2011 г. /3. 

МИГ – Попово е одобрена за изпълнение на СМР с Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  № РД  50-150 от 13.10.2011 г. между Министерство на земеделието и 

храните, ДФ ”Земеделие” – Разплащателна агенция и Фондация „Местна инициативна група – 

Попово” по мярка “Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка “Управление на 

местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на 

съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно 

развитие” от ПРСР 2007-2013 г. 

Целите на Стратегията за местно развитие на МИГ – Попово са както следва: 

Основна стратегическа цел: Създаване на условия за повишаване на конкурентоспособността 

на местната икономика в областта на селското стопанство и неземеделските дейности, 

доближаване до средноевропейските параметри на жизнената среда, запазено и оценено 

селско наследство 

Приоритет 1: Развитие на 

ефективен аграрен сектор 

СЦ1. Повишаване на знанията и подобряване на човешкия 

потенциал 

СЦ2. Развитие на конкурентоспособни и основани на 

иновации земеделие  и хранително-вкусова промишленост 

Приоритет 2: Опазване на 

природните ресурси и околната 

среда  

СЦ 1.Увеличаване и подобряване на горските ресурси 

 

Приоритет 3: Инвестиционна 

привлекателност, 

конкурентноспособност и 

подобряване качеството на 

живот  

 

СЦ1.Развиване на дейности, създаващи доходи извън 

земеделския сектор за стопанството и за населението  

СЦ2.Подобряване на достъпността и качеството на 

основните услуги и на инфраструктурата  

СЦ3.Възстановяване и опазване на културно-историческото 

наследство на територията на МИГ Попово 
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Общият бюджет на СМР на МИГ – Попово (публичен принос за прилагане на СМР) възлиза на 

3 889 013 лв., разпределени по мерки, както следва: 

Мярка номер Бюджет  

111 19 754 

121 997 473 

123 782 332 

Общо мерки ос 1 1 799 559 

223 117 347 

Общо мерки ос 2 117 347 

311 195 583 

312 391 166 

313 97 792 

321 195 313 

322 195 313 

323 136 908 

Общо мерки ос 3 1 212 075 

ОБЩО 3 128 981 

Мярка 431-1 760 032 

ОБЩО 3 889 013 

 

Прилагането на СМР на МИГ-Попово започва след подписването на договора за одобряване на 

МИГ през м. октомври 2011 г., с което първоначално разработеният график на прилагане 

претърпява изместване и обективно се съкращава времето за договаряне на средствата по 

СМР. Още първата текуща оценка отчита, че е налице обективно изместване на предвидения 

при първоначалното разработване график. Този факт е взет предвид при извършването на 

настоящата оценка и формулирането на предложените препоръки. 

Период на междинната оценка 

Настоящата текуща оценка обхваща периода от предходната текуща оценка до момента или 

декември 2012-декември 2013 г., като постигнатите резултати и напредък се разглеждат и 

кумулативно. Оценката се базира на разработената и възприетата методология за оценка, 

съгласно която е извършена предходната междинна оценка, което позволява сравнение с 

резултатите от същата и последователното проследяване на напредъка. Следва да се 

отбележи, че при приемане на проекта за изменение в Наредба № 23 се очаква да се удължи 

периодът, в който е възможно сключване на договори за проекти по СМР, до 30 юни 2014 г. 

Така изпълнението на заложените индикатори до края на целия период на прилагане на 

стратегията ще зависи в най-голяма степен от успешното сключване на договори и прилагане 

на вече одобрените от МИГ проектни предложения, както и от свовременното планиране и 

публикуване на покани за подаване на проектни предложения до юни 2014 по съответните 

мерки. 
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Цели на оценката  

 

Междинната оценка разглежда резултатите и въздействията на СМР и определя степента на 

тяхното съответствие с поставените цели, ефективността и ефикасността в процеса на 

прилагане на мерките и администриране на Стратегията, както и приноса към цялостното 

постигане на поставените цели и на подхода ЛИДЕР.  Нейна цел е също така да идентифицира и 

опише проблемите в прилагането на проектите и управлението на Стратегията като цяло, да 

формулира препоръки за тяхното преодоляване, както и, ако е необходимо, промени в самата 

Стратегия с оглед актуалната ситуация и натрупаната практика в процеса на прилагане.    

 

Оценката на прилагането на СМР разглежда три аспекта:  

� Процеса на прилагане – до каква степен се изпълнява СМР, с оглед планираните 

параметри; 

� Резултатите -  съответствие и степен на постигнатите резултати с планираните резултати 

по съответните  мерки на СМР; 

� Въздействието  -  степента на постигане на целите, а също и постигнатите действителни 

в сравнение с очакваните резултати от прилагането им. 

Етапи на оценката: 

- Преглед на въпросите и индикаторите за оценка и структуриране на оценката; 

- Преглед на наличните източници на информация по индикатори, установяване 

пълнотата на информацията и/или евентуални липси; 

- Разглеждане на индикаторите от гледна точка на тяхната адекватност за СМР или 

съответната мярка и възможността за осигуряване на информация от съответните 

източници (адекватността се разглежда най-вече по отношение на индикатори, които са 

включени в мерките от ПРСР, но не се отнасят до конкретните цели и мерки от СМР, но 

и на другите индикатори, с оглед връзката с постигането на целите на съответните 

мерки); 

- Установяване на напредъка по индикатори и формулиране отговори на зададените 

въпроси; 

- Формулиране на изводи и препоръки (за следващия етап на прилагане на СМР при 

междинна оценка и за следващия период при окончателна оценка), включително за 

преразглеждане на индикатори; изготвяне на доклад. 

Въпроси, на които трябва да отговори оценката 

В т. 7 Мониторинг и оценка на СМР на  МИГ – Попово са формулирани следните въпроси: 

� До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки / до каква степен се изпълняват 

заложените цели по мерки; 

� Доколко балансирано върви прилагането на мерките; 

� До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи 

бенефициенти; 
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� До каква степен изпълнението на подпомогнатите проекти допринася за постигането на 

целите на СМР; 

� Какви проблеми са налице в процеса на прилагане на договорените проекти; 

� Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията; 

� Какви мерки следва да бъдат предприети. 

 

С оглед препоръките на Европейската сметна палата, представени в методологията за оценка, 

към тези въпроси могат да се добавят още и следните два въпроса: 

� Доколко е създадена „добавена стойност“ от прилагането на ЛИДЕР – укрепване на 

местния капацитет,  въвеждане на иновативни за територията дейности и/или подходи 

(въздействие); 

� Доколко ефективни са дейностите по информиране на населението и оживяване на 

територията (процес  на прилагане). 

От особена важност е анализирането на приложимостта и полезността на индикаторите с оглед 

целите на оценката – анализ на напредъка спрямо заложените цели; както и реалистичността 

на определените целеви стойности в контекста на актуалната ситуация, която може да е 

променена в сравнение с момента на разработване на стратегията или дадени предпоставки 

да не са се осъществили. 
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2. Проследяване и анализ по показателите за оценка 

Следващите таблици по-долу представят обобщение на  данните относно индикаторите за 

оценка на изпълнението на СМР като цяло. В зелено са маркирани онези индикатори, които са 

изпълнени към момента на настоящата оценка.  За индикаторите, за които се препоръчва да се 

ревизират, са направени съответните коментари. За индикаторите, за които това е приложимо, 

е дадено в курсив прогнозното изпълнение при сключване на договори и успешно реализиране 

на всички одобрени от МИГ към момента проекти. 

Таблица 1: Подадени заявления за подпомагане по СМР 

Общо подадени заявления за подпомагане 

 Мярка Обща стойност 

на 

инвестицията  

Публично 

финансиране по 

СМР 

Пол – 

приоритетна 

група жени 

Възраст – 

приоритетна 

група под 40 г. 

От подадените заявления за подпомагане: Одобрени проекти (oт МИГ) 

2012     

1 111 4715,50 4715,50 жена 49 

2 111 3284,50 3284,50 жена 54 

3 121 389111 155644,40 мъж 50 

4 121 215000 86000 жена / мъж 35 / 43 

5 121 126250 50500 мъж 46 

6 121 107060 42824 жена 64 

7 123 254915,55 127457,77 мъж 56 

8 223 46940 46940 мъж 62 

9 311 184439,76 78233 жена 50 

10 312 21900 16096,50 жена 41 

11 312 214415,17 140369,50 жена 53 

12 313 56800 39116 жена 51 

13 321 157055,34 78125 мъж 62 

14 322 78125 78125 мъж 62 

15 323б 28700 28700 мъж 42 

16 323б 26063 26063 мъж 49 

2013     

17 111 12993 12993 жена 46 

18 121 264037,05 64021,60 мъж 46 

19 121 143138,66 57255,46 мъж 53 

20 121 318240 127296 мъж 77 

21 121 115139,99 46056 мъж 37 

22 121 123020 49208 мъж 52 

23 121 189987 75994,80 мъж 45 

24 121 379909,41 151963,76 мъж 56 

25 121 390689,74 106040,66 мъж 59 

26 123 352013,91 148725,68 мъж 46 

27 123 338870 169435 мъж 46 
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28 123 114120 57060 мъж 33 

29 123 173798,48 86899,24 жена 56 

30 223 78480,07 78480.07 мъж 63 

31 312 29384,60 20569,22 жена 44 

32 312 389608 214130,78 жена 22 

33 313 58676 58676 мъж 63 

34 321 50000 50000 мъж 63 

35 321 89465,06 67178 мъж 63 

36 322 117188 117188 мъж 63 

37 323 21060 21060 жена 54 

38 323 10000 10000 жена 63 

39 323 61780 61780 жена 58 

40 323 16490 16490 мъж 63 

Общо одобрени 

проекти за целия 

период 

5 762 803.79 2 870 635,44   

Неодобрени (отхвърлени) проекти 

2012     

41 312 377759,30 264431,51 мъж 23 

42 312 210226,10 147158,27 мъж 63 

43 322 78125 78125 мъж 62 

2013     

44 312 166840,19 116788,13 жена 66 

45 312 158163,23 110714,26 жена 66 

46 312 365390 255773 мъж 51 

47 312 305103,48 213572,43 мъж 44 

Общо неодобрени 

проекти за целия 

период 

1 661 607,30 1 186 562,60   

Проекти в процес на разглеждане 

2013     

48 121 111100 44440 мъж 38 

49 121 78332,45 31332 жена 39 

50 121 29400 11760 жена 65 

51 311 31 818,31 22 273,98 мъж 52 

52 311 139 786,95 95 077 жена 31 

Общо проекти в процес 

на разглеждане 

390 438.05 204 882,98   

Общо подадени 

заявления за целия 

период 

7 814 849.14 4 262 081,02   
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Таблица 2: Индикатори за цялостно прилагане на СМР 

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СМР ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД 2011-2012 2013 2014-2015 

Вид индикатор 

 

Индикатор  

Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията  

Източник на 

информация 

   

Изходен 

Брой проекти, 

финансирани по СМР 

брой 70 База данни на МИГ * Под финансирани проекти се разбира 

приключили проекти, по които е осъществено 

финално плащане. Такива проекти към момента 

няма, като сключените договори на 

бенефициенти с МИГ и РА са 15 бр.  

 

**Следва да се отбележи, че заложеният брой е 

нереалистично висок и следва да се коригира 

 

Брой подадени 

заявления за 

подпомагане  

брой  90 База данни на МИГ 19 

 

28 

 

Общо от началото на 

прилагане на СМР:  47 

 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

 

Стойност на подадените 

заявления (т.е. обща 

стойност на 

инвестицията)  

 лв. 3 500 000 База данни на МИГ 2 577 756, 40 

 

(74%) 

5 224 023,92 

Общо от началото на 

прилагане на СМР:  

7 814 849,14 

Изпълнен 

 

Брой на одобрените 

заявления 

брой 70 Протоколи от 

заседания на 

комисията за избор, 

16 (одобрени на ниво 

МИГ и представени в 

ОРА) 

38 одобрени на ниво 

МИГ и 17 одобрени от 

РА  
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база данни на МИГ  *Следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

Стойност на одобрените 

заявления 

лв. 3 500 000 Протоколи от 

заседания на 

комисията за избор, 

база даннина МИГ 

1 911 647 3 838 028,70 

Изпълнен 

 

Брой на сключените 

договори 

брой  70 База данни на МИГ - 15 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

 

Стойност на сключените 

договори  

лв.  3 500 000 База данни на МИГ - 2 437 322, 23 

Очаквана стойност по 

всички одобрени от 

МИГ проекти – 

2 870 635,44 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложената 

стойност обективно 

не може да бъде 

достигната, защото 

максималният размер 

на публичната помощ 

по СМР е 3 128 981  лв. 

и е необходимо да се 

коригира. 

 



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД 

9 

 

Брой на подадените 

искания за плащане 

брой  70 База данни на МИГ - 1  

Стойност на подадените 

искания за плащане 

лв. 3 500 000 

 

База данни на МИГ - 42 824,00 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложената 

стойност обективно 

не може да бъде 

достигната, защото 

максималният размер 

на публичната помощ 

по СМР е 3 128 981  лв. 

и е необходимо да се 

коригира. 

 

Брой на одобрените 

искания за плащане 

% от 

подадени 

искания 

70 База данни на МИГ - 100%  

Стойност на одобрените 

искания за плащане 

лв. 3 500 000 База данни на МИГ - 42 824 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложената 

стойност обективно 

не може да бъде 

достигната, защото 

максималният размер 

на публичната помощ 

по СМР е 3 128 981 лв. 

и е необходимо да се 

коригира. 

 

Брой на успешно 

приключилите проекти 

% от 

сключенид

70 База данни на МИГ - 1 

*Следва да се 
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оговори отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

Стойност на успешно 

приключилите проекти 

лв. 3 500 000 База данни на МИГ - 42 824  

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по СМР 

брой 70 База данни на МИГ - 1 

*Следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

 

Дял на постъпилите 

заявления за 

подпомагане, подадени 

от млади хора (до 40 г.) 

% от 

подаденит

е 

заявления 

3 % База данни на МИГ 11% 15% 

Изпълнен 

 

Дял на постъпилите 

заявления за 

подпомагане, подадени 

от жени  

% от 

подаденит

е 

заявления 

5 % База данни на МИГ 42% 38% 

Изпълнен 

 

Брой проектни 

предложения, 

консултирани от МИГ 

(консултации, 

организирани или 

осъществени от МИГ) 

 

брой  90 % Отчети на МИГ – 

дневник за 

консултации 

19 бр. = 100%  45 бр. = 96% 

Изпълнен 

 

Брой информационни 

дейности за оживяване 

на територията, 

проведени от МИГ 

брой  10 Отчети на МИГ 13 

Изпълнен 

17  

Общо от началото на 

прилагане на СМР: 30 

Изпълнен 
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Резултат 

Създадени работни места брой  10 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти: 79) 

 

Участници, завършили 

успешно обучение   

 

брой  80 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

149 (само по мярка 

431-1) 

Изпълнен 

132  

Общо от началото на 

прилагане на СМР: 281 

Изпълнен 

 

Жени, завършили 

успешно обучение 

брой 40 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

63 

Изпълнен 

59 

Общо от началото на 

прилагане на СМР: 122 

Изпълнен 

 

Брой обучени 

земеделски 

производители, 

собственици на гори и 

заети в техните 

стопанства 

брой 100 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

-   

Брой новосъздадени 

неземеделски 

микропредприятия 

 

 

брой 3 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти: 3) 

 

Дял от населението на 

територията, обхванато 

от проекти, свързани с 

подобряване на достъпа 

до услуги 

% 50 % База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- -  

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти: 57%) 
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Дял от населението на 

територията, което се 

ползва от подобрената 

среда  

% 5 % База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти:  7%) 

 

Брой подобрени обекти 

на местното селско 

наследство 

брой  3 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти:  2) 

 

Дял от населението, 

обхванато с 

информационни 

дейности, свързани с 

опазване и подобряване 

на селското наследство 

% 3 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

- - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти:  5%) 

 

Брой обекти с въведени 

подобрения в дейността 

в резултат на обученията 

за субекти, опериращи в 

областите, обхванати от 

ос 3  

 

брой  3 База данни на МИГ, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени проверки 

Неприложимо 

Този индикатор е 

приложим само за 331 

мярка, каквато 

стратегията няма, и 

се препоръчва да 

отпадне. 

Неприложимо 

Този индикатор е 

приложим само за 331 

мярка, каквато 

стратегията няма, и 

се препоръчва да 

отпадне. 
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Таблиците по-долу представят заложените индикатори по мерки. Към момента на настоящата оценка оценяването на напредъка по повечето от 

тези индикатори е неприложимо, с оглед, че до момента е реализиран само един проект по СМР. Представено е прогнозно отчитане при 

реализиране на проектите, които са одобрени от МИГ и предстои одобряване от РА и сключване на договори.  

При посочване на прогнозните стойности е отчетен фактът, че един от одобрените от МИГ проекти по мярка 121 е оттеглен от кандидата и няма да 

се изпълнява.  

Във връзка с прилагането на мярка 311, респективно ос 3 на СМР, следва да се има предвид, че към момента на настоящата оценка  има подадени 

2 проекта, които са преминали оценката за административно съответствие, като техническата им оценка предстои. При одобряване на тези 2 

проекта от МИГ, предвиденият бюджет по мярка 311 ще бъде усвоен изцяло. 

Прогнозните данни в долните таблици показват, че като цяло се очаква относително висока степен на договориране на бюджета на СМР – 88,4%. 

Като цяло прилагането се извършва балансирано по оси, както и по мерки, с изключение на мярка 123, за която от МИГ са одобрени заявления за 

75,4% от предвидения бюджет. При одобряване на подадените и намиращите се в момента в процес на оценка проектни предложения по мярка 

311, се очаква пълно усвояване на средствата по ос 3, като се очертава необходимост от подсилване и насърчаване на бенефициентите за подаване 

на предложения по ос 1 в рамките на удължения период до края на юни 2014. 

 Таблица 3: Прогнозно усвояване на бюджета на СМР при реализация на одобрените от МИГ проекти – по оси 

Ос  

Бюджет (публичен 

принос) по СМР - 

за целия период 

на СМР 

Публичен принос към 

одобрените от МИГ 

проекти към момента на 

настоящата оценка % на изпълнение  

Ос 1 1 799 559 1 517 274,71* 84,3 

Ос 2 117 347 125 420,07 106,9 

Ос 3 1 212 075 1 121 900** 92,6 

ОБЩО 3 128 981 2 764 594,78 88,4 

 

* При одобрение на подадените и намиращите се в момента в процес на оценка проектни предложения по мярка 121, процентът на 

изпълнение по ос 1 ще бъде 89,2. 

** При одобрение на подадените и намиращите се в момента в процес на оценка проектни предложения по мярка 311, процентът на 

изпълнение ще надмине 100 и ще бъде 105,6. 
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Таблица 4: Прогнозно усвояване на бюджета на СМР при реализация на одобрените от МИГ проекти – по мерки 

Мярка  

Бюджет (публичен 

принос) по СМР - 

за целия период 

на СМР 

Публичен принос към 

одобрените от МИГ 

проекти към момента на 

настоящата оценка % на изпълнение  

111 19 754 20 933 106,0 

121* 997 473 906 764 90,9 

123 782 392 589 577,69 75,4 

223 117 347 125 420,07 106,9 

311** 195 583* 78 233* 40,0* 

312 391 166 391 166 100,0 

313 97 792 97 792 100,0 

321 195 313 195 303 100,0 

322 195 313 195 313 100,0 

323 136 908 164 093 119,9 

OБЩО 3 129 524 2 870 635,44 91,7 

 

* При одобрение на подадените и намиращите се в момента в процес на оценка проектни предложения по мярка 121, процентът на 

изпълнение ще бъде 99,7. 

** При одобрение на подадените и намиращите се в момента в процес на оценка проектни предложения по мярка 311, процентът на 

изпълнение ще бъде 100. 

Следващите таблици съдържат индикаторите по мерки. Следва отново да се отбележи, че поради обективно по-късното начало на прилагане на 

СМР, както и поради технологичното време за сключване на тристранните договори с бенефициентите, към момента е финално осъществен само 

един проект по Стратегията, респективно няма постигнати стойности по съответните индикатори. Оставащият период на прилагане до 2015 г. ще е 

ключов за постигането на заложените стойности по различните показатели и формулираните цели.  Където е приложимо, в таблиците са посочени 

прогнозни стойности на база одобрените проекти от МИГ.  Към някои от индикаторите е приложен коментар с предложение за  коригиране на 

целевите стойности. За някои индикатори е предложено тяхното отпадане, с оглед, че  нямат отношение към целите на съответната мярка. 
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Мярка 111  

Цели: 

� Да подпомогне регистрираните земеделски производители да  продължават да се занимават на по-професионално ниво с дейността си; 

� Да се разшири познанието за агроекологичните схеми и оттук и броят на кандидатстващите по 214 мярка и/или занимаващи се с 

агроекология; 

� Да се подобри човешкият потенциал в земеделието и горското стопанство чрез разпространение на знания и придобиване на нови умения;  

              Да се повишат техническите и икономическите знания и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии, качеството и    

безопасността на продуктите, устойчивото управление на природните ресурси и биологичното производство. 

Таблица 5: Индикатори по мярка 111 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 111 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014-2015 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани 

по мярката  

брой 10 База данни на МИГ   * следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок 

и следва да се 

коригира. До 

момента от МИГ са 

одобрени 3 проекта 

по мярката на 

стойност 106% от 

предвидения бюджет 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 10 База данни на МИГ   * следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок 

и следва да се 

коригира.  
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Брой на участниците в 

курсове и/или 

информационни дейности 

брой 100 Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

   

Брой на получените дни 

обучение 

брой 1 000 Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

   

Дял на участниците, които 

успешно са преминали 

курсовете /информационни 

дейности в областта на 

земеделието и/или горите 

%  80 % Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

   

Дял на курсовете и 

информационните дейности с 

основна тема: базово 

обучение по проблеми на 

опазване на околната среда в 

земеделието/горите и/или 

Устойчиво управление на 

природните ресурси в 

съответствие с европейското 

законодателство   

% 50 % Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 
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Брой стопанства, в които е 

подобрена дейността в 

резултат на обученията 

брой 10 Документи на 

проектите, отчети 

на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

   

 

Мярка 121  

Цели: 

� Да продължи  технологичното развитие и въвеждането  на иновации в земеделските стопанства   

� Да се подкрепи развитието на бизнес инфраструктурата в селското стопанство и да се повиши неговата конкурентоспособност 

 

Таблица 6: Индикатори по мярка 121 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

   

Брой на подпомогнатите 

стопанства 

брой 20 База данни на МИГ   1 

*Следва да се отбежи, 

че заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира. 

С 12 одобрени проекта 

от МИГ към момента 

е договорен 101,5% от 

бюджета на мярката 

 

Общ обем на 

инвестициите (в лева) 

лева 997 473 База данни на МИГ   2 655 542,19 

(прогнозна) 

* Заложената 
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стойност е равна на 

публичния принос, 

предвиден по 

бюджета на СМР и 

може да се повиши с 

оглед интензитета на 

помощта по тази 

мярка 

Брой на стопанствата 

подкрепени за прилагане 

на Директива 

(ЕС) 676/1991 свързана с 

опазване на водните 

ресурси от 

замърсяване с нитрати 

причинено от 

земеделски източници 

брой 3 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

1 (прогнозна) 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Брой подкрепени 

стопанства от 

животновъдния сектор. 

брой 5 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

2 (прогнозна) 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Дял на инвестициите 

директно свързани с 

прилагането на 

Директива (ЕС) 676/1991 

относно опазване на 

водните ресурси 

от замърсяване с нитрати 

% 3 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 
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причинено от 

земеделски източници 

Дял на инвестициите 

директно свързани със 

земеделски 

стопанства от сектор 

„Мляко” за постигане на 

съответствие със 

стандартите на 

българското и 

европейско 

законодателство. 

% 5 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Дял на инвестициите 

директно свързани със 

съоръжения и 

съответно оборудване за 

органична земеделска 

продукция. 

% 5 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Дял на инвестициите 

директно свързани с 

производството на 

енергия от възобновяеми 

енергийни източници и 

производство 

на енергийни култури 

% 3 База данни на МИГ  * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Брой стопанства въвели 

нов продукт или 

техника/технология 

% 5 База данни на МИГ     
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Мярка 123  

Цели: 

• Да се подобри  цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-

преработвателната и горската промишленост чрез: а) по-добро използване на факторите за производство; б) въвеждане на нови продукти, 

процеси и технологии; в) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; 

• Да се постигане съответствие със стандартите на Общността; 

• Да се подобри опазването на околната среда. 

 

 

 

Таблица 7: Индикатори по мярка 123 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

   

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

брой  7 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти - 5) 

 

Брой 

бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

брой  7 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти - 5) 

 

Дял на 

инвестициите, 

пряко свързани с 

опазване на 

околната среда 

брой  1 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 2) 

 * Текстът в името на 

индикатора не 
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съответства на 

мерната единица и 

целевата стойност и 

се предлага да се 

прецизира 

Дял на 

инвестициите, 

пряко свързани с 

производство на 

енергия от 

възобновяеми 

енергийни 

източници и чрез 

преработка на 

растителна и 

животинска 

биомаса 

брой 1 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

- 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 2) 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. В 

случай, че остане, се 

предлага да се 

прецизира името на 

индикатора с оглед 

съответствие с 

мерната единица и 

целевата стойност 

 

Общ размер на 

инвестицията в 

лева 

лв. 782 332 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очаквана 

стойност по 

одобрените от МИГ 

проекти – 1 233 717,94) 

 

* Заложената 

стойност е равна на 

публичния принос, 

предвиден по бюджета 
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на СМР и може да се 

повиши с оглед 

интензитета на 

помощта по тази 

мярка 

Създадени работни 

места 

брой  7 Сключени трудови или 

граждански договори с 

бенефициенти на МИГ- 

Попово 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Брой предприятия, 

въвели нови 

продукти, процеси 

и технологии 

брой  2 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 2) 

 

 

Създадена заетост 

(нетен брой на 

създадените 

допълнителни 

работни места на 

пълен работен ден) 

брой  7 Документи на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от извършени 

проверки 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 
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Мярка 223  

Цели: 

•  Да се увеличи  лесистостта с цел принос към смекчаване климатичните промени и подпомагане био-разнообразието в природата; 

•  Да се намали ерозията и де се предпази от маргинализация на земите 

 

Таблица 8: Индикатори по мярка 223 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA  223 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой на бенефициентите 

получаващи помощ за 

залесяване 

брой 4 База данни на 

МИГ  

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 1) 

* следва да се 

отбележи, че 

заложеният брой е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира. 

До момента от МИГ са 

одобрени 2 проекта по 

мярката на стойност 

106,9% от предвидения 

бюджет 

 

Размер на залесената площ дка 100 База данни на 

МИГ 

 - 

(прогнозно очакван 

размер по одобрените 

от МИГ проекти – 170) 

 

Площ с успешно управление 

на земята допринасяща за: 

%  15 % База данни на 

МИГ, документи 

* С изключение на (г)  

индикаторът няма 

* С изключение на (г)  

индикаторът няма 
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(а) Био-разнообразието и 

горско стопанство с висока 

природна стойност 

(б) Качество на водата 

(в) Смекчаване на промените в 

климата 

(г) Съхраняване качество на 

почвата 

(д) Предотвратяване на 

маргинализацията и 

изоставянето 

на земята 

на проектите оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне. 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне. 

Увеличаване на 

производството на енергия от 

възобновяеми 

източници 

%  3 % Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

 

Поддържане на земите от 

земеделския и горски 

фонд с висока природна 

стойност 

 Ще бъде 

наблюдаван 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 

* Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 
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Мярка 311  

Цели: 

• Да се насърчат земеделските производители от територията да развиват неземеделски дейности свързани с  развитието на интегриран 

туризъм,  чрез представянето на туристически продукти с много профили – исторически паметници, етнография, природни феномени, 

възможности за културни и спортни събития. 

• Да се осигури заетост и  повишаване на доходите на населението, чрез  изграждане на добра   инфраструктура и  предлагане на 

висококачествени  услуги 

• Да се създаде възможност за  обвързване на регионалния туристически продукт с национални и международни туристически вериги 

Таблица 9: Индикатори по мярка 311 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор  Мерна 

единица  

Цел до края на 

стратегията  

Източник на 

информация  

   

Брой проекти, 

финансирани по 

мярката  

брой 2 База данни на МИГ   - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 1, при 

одобярване на 

проектите в процес на 

оценка - 3) 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по 

мярката 

брой 2 База данни на МИГ   - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 1; при 

одобярване на 

проектите в процес на 

оценка - 3) 

 

Общ обем на 

инвестициите в лева 

лв. 195 583 База данни на МИГ   184 439,76 

при одобярване на 

проектите в процес на 

оценка – 356 045 лв.) 

 



Аналитично-консултативна група  - Ей Си Джи ООД 

26 

 

* Заложената 

стойност е равна на 

публичния принос, 

предвиден по бюджета 

на СМР и може да се 

повиши с оглед 

интензитета на 

помощта по тази 

мярка 

Брой подпомогнати 

нови туристически 

дейности 

брой 1 Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените от 

МИГ проекти – 1; при 

одобярване на 

проектите в процес на 

оценка - 2) 

 

Увеличаване на 

неземеделската 

брутна добавена 

стойност в 

подпомогнатите 

стопанства  

% 10 База данни на МИГ   -  

Общ брой на 

създадените работни 

места 

брой 3 Документи на 

проектите, отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 
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Мярка 312  

Цели: 

• Да се насърчи  растежа и създаването на нови работни места в неземеделски микропредприятия;  

• Да се насърчи предприемачеството, създаването на възможности за заетост и на се създадат условия за повишаване на доходите на 

населението в територията; 

• Да се насърчи развитието на интегриран туризъм  в територията. 

 

Таблица 10: Индикатори по мярка 312 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 312 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 3 База данни на 

МИГ  

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 4) 

 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 3 База данни на 

МИГ 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 4) 

 

Брой подпомогнати 

туристически дейности 

брой 1 Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 2) 

 

 

Общ обем на инвестициите  лв. 391 166 
Документи на 

проектите, 

 655307,77 

* Заложената 
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отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

стойност е равна на 

публичния принос, 

предвиден по бюджета 

на СМР и може да се 

повиши с оглед 

интензитета на 

помощта по тази 

мярка 

Общ брой на създадените 

работни места 

 

 

 

брой 5 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 48) 

 

 

Брой новосъздадени 

неземеделски 

микропредприятия 

 

 

 

брой 3 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 3) 
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Мярка 313  

Цели: 

• Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм; 

• Да се разнообрази и подобри  туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията 

 

Таблица 11: Индикатори по мярка 313 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 2 База данни на 

МИГ  

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 3) 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

 

брой 2 База данни на 

МИГ 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 2) 

 

 

Брой подпомогнати 

туристически дейности 

брой 1 Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 2) 

 

 

Общ обем на инвестициите  лв. 97 792 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

 115 476 

* Заложената 

стойност е равна на 

публичния принос, 

предвиден по бюджета 
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извършени 

проверки 

на СМР и може да се 

повиши с оглед 

интензитета на 

помощта по тази 

мярка 

Общ брой на създадените 

работни места 

 

 

 

брой 2 

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 (прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 2) 

 

 

 

 

Мярка 321  

Цели: 

• Да се подобри достъпът на населението до културни,  спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги; 

• Да се подобри достъпът на населението до социални услуги; 

• Да се подобри достъпът до услуги свързани с информационните и комуникационни технологии. 

 

Таблица 12: Индикатори по мярка 321 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 321 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 5 База данни на 

МИГ  

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 3) 
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Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 5 База данни на 

МИГ 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 1) 

 

Брой проекти, предоставящи 

мобилни услуги 

брой 1 База данни на 

МИГ, документи 

на проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

Много стеснява 

обхвата на целите – 

да се ревизира напр. 

„брой проекти, довели 

да изграждането на 

нови обекти или нови 

услуги на места, 

където не са били 

налице такива 

- 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 1) 

 

Много стеснява 

обхвата на целите – 

да се ревизира напр. 

„брой проекти, довели 

да изграждането на 

нови обекти или нови 

услуги на места, 

където не са били 

налице такива 

 

Население в селските райони, 

което се ползва от 

подобрените услуги 

 

 

 

% 

 

 

 

50  %  

Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван дял 

57%) 

 

 

Брой създадени работни места 

брой 3 Документи на 

проектите 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 * Индикаторът няма 

оношение към целите 

на мярката и се 

предлага да отпадне 

или да се проследи без 

да е задължителен. 
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Мярка 322  

Цели: 

• Да се подобри привлекателността на средата за живот в населените места от територията. 

 

Таблица 13: Индикатори по мярка 322 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 322 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 4 База данни на 

МИГ  

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 2) 

 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 4 База данни на 

МИГ 

 - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 1) 

 

Дял на селата, където се 

изпълняват дейностите 

% от 

селата на 

територия

та 

5 % База данни на 

МИГ, документи 

на проектите 

 - 

(прогнозно очакван дял 

по одобрените от 

МИГ проекти – 3%) 

 

Население, което се ползва от 

подобрената среда 

% от 

население

то на 

територия

та 

3 % Документи на 

проектите, 

отчети на 

бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 - 

(прогнозно очакван дял 

по одобрените от 

МИГ проекти – 7%) 
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Мярка 323  

Цели 

     323А 

• Да се повиши информираността по отношение на проблемите на природната среда и популяризиране на природното наследство; 

• Да се създадат  условия и управленска рамка за опазване на елементи от природното наследство 

• Да се опазят природни елементи неделима част от селския пейзаж 

 

323Б 

• Да се укрепи селската общност като се включат местните знания и умения при създаването и осъществяването на културни проекти;  

• Да се подобри околната среда в селата и да се подпомогне утвърждаването на чувство на принадлежност към местната общност; 

• Да се съхрани, обнови и модернизира културната инфраструктура; 

• Да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство. 

 

Таблица 14: Индикатори по мярка 323 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 323 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до 

края на 

стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой проекти, финансирани по 

мярката 

брой 6 База данни на МИГ   - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 

6) 

 

Брой бенефициенти, 

подпомогнати по мярката 

брой 6 База данни на МИГ  - 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 

6) 
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Брой подобрени обекти на 

местното селско наследство 

 

 

 

 

 

брой 2 Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

Да се добави „и природно 

наследство“ 

- 

(прогнозно очакван 

брой по одобрените 

от МИГ проекти – 

2) 

 

 

Брой проведени 

информационни кампании 

 

 

брой 

 

 

4 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

 Да се поясни, че се 

отнася за 

информационни 

кампании  във 

връзка проблемите 

на природната 

среда и 

популяризиране на 

природното 

наследство 

 

 

Дял от населението, обхванато 

с информационни дейности  

 

 

 

% 

 

 

 

10 

Документи на 

проектите, отчети 

на бенефициентите, 

протоколи от 

извършени 

проверки 

   

 

Мярка 431-1  

Цели: 

• Да насърчи развитието на МИГ като силна и ефикасно действаща структура; 

• Да осигури  ресурси – човешки, технически и финансови, необходими за цялостното обезпечаване на дейностите на МИГ Попово и за 

прилагане на техните стратегии за местно развитие; 
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• Да повиши информираността и уменията на местните жители относно подхода ЛИДЕР и да насърчи тяхното активно участие в процеса на 

прилагане на стратегиите за местно развитие. 

Таблица 15: Индикатори по мярка 431-1 от СМР 

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 431-1 ОТ СМР 2011-2012 2013 2014 

Индикатор Мерна 

единица 

Цел до края 

на 

стратегията 

Източник на 

информация 

   

Брой консултирани 

потенциални бенефициенти 

 

Брой 100 Отчети на МИГ 413 443 

 Общо от началото на 

прилагане - 856 

(изпълнен) 

 

Брой на участниците в 

дейностите по информиране 

Брой  1 000 Отчети на МИГ 700 245 

Общо от началото на 

прилагане - 945 

 

 

Брой подадени заявления за 

кандидатстване 

Брой  90 База данни на МИГ  19 28 

Общо от началото на 

прилагане – 47 

*Броят е 

нереалистично висок и 

следва да се коригира 

 

Дял на одобрените заявления 

за кандидатстване 

% 80 База данни на МИГ   84% 85%  
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Отговор на въпросите за оценка 

Процес на 

прилагане  

Доколко балансирано върви 

прилагането на мерките 

 

Прилагането на СМР по мерки, както и по оси, като 

цяло се извършва балансирано по оси, с 

изключение на мярка 123, за която от МИГ са 

одобрени заявления за 75,4% от предвидения 

бюджет. Прогнозното изпълнение по ос 1 е 

относително най-ниско в сравнение с останалите 

оси (84%) и това очертава необходимостта от 

подсилване и насърчаване на бенефициентите за 

подаване на предложения по ос 1 в рамките на 

удължения период до края на юни 2014. 

Какви проблеми са налице в 

процеса на прилагане на 

договорените проекти 

Неприложимо към момента на настоящата текуща 

оценка.  

Какви проблеми са налице в 

процеса на администриране на 

стратегията 

Не се идентифицират специфични проблеми в 

процеса на администриране на стратегията. 

Необходимо е да се вземат мерки за много 

ефективно подпомагане на бенефициентите с 

одобрени проекти с оглед факта, че от успешното 

им приключване зависи изпълнението на 

стратегията. Необходима е и бърза и ефекивна 

подготовка за публикуване на покани в рамките на 

удължения период и насърчаване и подпомагане 

на потенциалните бенефиценти за подаване на 

успешни проектни предложения.  

Доколко ефективни са 

дейностите по информиране на 

населението и оживяване на 

територията. 

 

За изтеклия период са проведени предвидените 

информационни дейности, като вече са постигнати 

целевите стойности за целия период на прилагане 

на СМР за съответните индикатори . Като резултат 

от дейностите по информиране и оживяване за 

периода за постъпили общо 52 проектни 

предложения. Това прави средно по 2 проектни 

предложения на месец, която стойност 

представлява нарастване с 1,5 пъти в сравнение с 

предходната междинна оценка.  

Какви мерки следва да бъдат 

предприети 

Активно подпомагане на бенефициентите в 

прилагането на одобрени проекти и насърчаване 

на потенциални бенефициенти за подаване на 

предложения по ос 1 в рамките на удължения 

период до края на юни 2014. 

Резултати   До каква степен е усвоен Към момента на настоящата текуща оценка е 

подадено и одобрено само едно заявление за 
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заложеният бюджет по мерки плащане. Усвояването на бюджета зависи от 

одобрението на проектите от РА и сключването на 

договорите, и впоследствие – успешното им 

прилагане.   При сключване на договори и успешно 

приключване на одобрените до момента  от МИГ 

проекти, се очертава пълно усвоятане на 

заложения бюджет, с изключение на мерки 123. 

До каква степен се изпълняват 

заложените цели по мерки 

Налице е добра логическа обвързаност на 

избраните мерки с формулираните цели на СМР. 

Така високата степен на реализиране на 

бюджетите по мерки обуславя и доброто 

изпълнение на целите по стратегията. 

Въздействие   

 

До каква степен са обхванати 

територията на МИГ и 

различните приоритетни групи 

бенефициенти 

От подадените заявления за подпомагане към 

момента на настоящата оценка 38% са подадени 

от жени и 15% от лица под 40-годишна възраст. С 

тези дялове както се изпълняват съответните 

индикатори за наблюдение, така и 

представеността на приоритетните групи като цяло 

може да се оцени като добра. Разпределението на 

проектите в територията на действие на СМР също 

очертава добро покритие, като не се наблюдава 

съсредоточаване в общинския център. 

До каква степен изпълнението 

на подпомогнатите проекти 

допринася за постигането на 

целите на СМР 

Неприложимо към момента на настоящата текуща 

оценка. 

Доколко е създадена „добавена 

стойност“ от прилагането на 

ЛИДЕР – укрепване на местния 

капацитет,  въвеждане на 

иновативни за територията 

дейности и/или подходи 

Неприложимо към момента на настоящата текуща 

оценка. 
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3. Препоръки 

От момента на предходната междинна оценка, за период от една година, местни 

бенефициенти са подали 30 проектни предложения и от КИП на МИГ са били одобрени 

проектни предложения с публичен принос на стойност 60% от бюджета на СМР, предвиден за 

договаряне в рамките на едни много по-дълъг период. За цялото време от началото на 

прилагане на СМР през м. октомври 2011 г. от МИГ са одобрени проекти за 94,5% от 

предвидения публичен принос (като е оттеглен един проект от страна на бенефициента, с което 

делът е 91%). Целевата стойност на основния индикатор за обща стойност на подадените 

заявления (обща стойност на инвестицията) е надмината повече от два пъти, а за стойност на 

одобрените заявления – на 110%.  В рамките на съкратеното време за работа с потенциални 

бенефициенти и подпомагането им за изготвяне и подаване на реални проектни предложения 

е постигнато подаване на одобрени от МИГ проектни предложения на стойност почти пълния 

бюджет на СМР. В комбинация с броя консултирани потенциални бенефициенти и 

осъществени дейности за оживяване на територията, се налага изводът за висока степен на 

ефективност и ефикасност в процеса на прилагане на мерките и администриране на 

стратегията. 

На ниво одобрени от МИГ проекти, по отношение усвояването на заложения бюджет по мерки, 

по 7 от 10 мерки в СМР (без мярка 431) има пълно изпълнение на заложения бюджет - 100 

процента по 6 мерки и преизпълнение 119% при 1 мярка (323). Следва да се отбележи, че при 

одобрение на два проекта, намиращи се в процес на оценка, броят на тези мерки ще бъде 8. 

Балансът при прилагане на мерките се нарушава в малка степен от относително по-ниската 

стойност на субсидията на одобрени от МИГ проекти по мерки  121 и 123, с което може да се 

намали и степента на усвояване на бюджета по ос 1 като цяло. В тази връзка може да се 

препоръча да се помисли за евентуално преструктуриране на средства в рамките на ос 1 – от м. 

123, към която в досегашния период се демонстрира относително по-слаб интерес, към м. 121, 

която се очертава по-привлекателна на база проведените дейности и консултации с 

потенциални бенефициенти. Това се очаква да осигури едно пълно усвояване на бюджета (при 

одобряване от страна на РА на проектите, сключването на договори и успешното им 

прилагане).  

Основното, което е необходимо да се отчете при настоящата оценка, е, че по отношение на 

резултатите и въздействието престоящият период до 2015 г. ще има решаващо значение. В 

контекста на късния старт на прилагане на СМР на МИГ Попово с подписания за това договор от 

м. октомври 2011 г. и необходимото технологично време за изготвяне на проектите, 

подготовка на процедурите по отваряне на покани, административно и техническо оценяване 

на проектите от МИГ и последващото одобрение от РА, е закономерно, че до момента броят на 

подписаните тристранни договори с бенефициенти е 15. Резултатите и въздействието от 

прилагането на СМР ще бъдат оценени най-вече въз основа успешното прилагане на 

одобрените проекти и ефекта от тях. За настоящата оценка са направени изводи, 

предвиждания и препоръки въз основа на одобрените от МИГ проектни предложения. Очаква 

се, че те ще съответстват на всички формални изисквания и няма да възникнат спънки в 

процеса на тяхното одобряване от РА и сключването на договорите. Като основен въпрос в 

предстоящия период до края на прилагане на СМР 2007-2013 обаче се очертават навременните 
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и ефективни действия на ОРА по придвижване прегледа, одобрението и договорирането на 

проектите и успешното осъществяване в срок на договорените проекти при спазване  условията 

на договорите. Оттам следва основната препоръка на настоящата оценка за засилено 

внимание и помощ към бенефициентите, с оглед успешното прилагане на проектите и оттам 

постигане на целите на стратегията и очакваното въздействие. 

Резултатите и въздействието от прилагането на проектите по СМР, респективно постигането на 

целите на стратегията и приноса за постигане на целите на подхода Лидер ще могат да бъдат 

обективно оценени при приключване на проектите. Към момента на настоящата оценка обаче, 

на база съдържанието на одобрените от МИГ проекти и прогнозното изпълнение на 

съответните индикатори (създадени работни места, новосъздадени предприятия, обучени 

лица), се очакват добри резултати от прилагането на стратегията. Това отново подчертава 

важността на успешното прилагане на проектите и необходимостта от съсредоточаване усилия 

от страна на МИГ за подпомагане на одобрените бенефициенти.  

От особена важност е да се отбележи, че на места в индикаторите за напредък по 

изпълнението на стратегията заложените стойности не са реалистични, което е констатирано и 

в първата междинна оценка. Заложен е нереалистично висок брой на подадените заявления за 

подпомагане, респективно на одобрените заявления, сключените договори, финансираните и 

успешно приключилите проекти. Това става видно и от факта, че с много по-малък брой 

подадени проекти са усвоени близо 100% от предвидения публичен принос. Аналогично стоят 

нещата с някои от индикаторите по мерки, както е посочено в таблиците в предходния раздел. 

Препоръчва се целевите стойности на тези индикатори да бъдат коригирани. 

Препоръчва се да бъдат коригирани и индикаторите за стойност на сключените договори, 

стойност на подадените искания за плащане, стойност на одобрените искания за плащане - 

заложените стойности обективно не мгат да бъдат достигнати, защото надвишават 

максималния размер на публичната помощ по СМР. 

Препоръчва се да отпадне индикаторът „развиване на дейности, създаващи доходи извън 

земеделския сектор за стопанството и за населението, който е приложим само за 331 мярка, 

каквато стратегията няма. Част от заложените индикатори по мерки са част от националната 

ПРСР, нямат отношение към целите на мярката в СМР и също така се препоръчва да отпаднат 

или да бъдат проследени без да са задължителни. 

 


