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Програма за развитие на селските райони.
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР):

„Европа инвестира в селските райони”

ФОНДАЦИЯ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ПОПОВО”

СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)

1. Описание на МИГ (около 2 стр.)

1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:

Местна инициативна група - Попово обхваща територията на община Попово с
административен център гр. Попово и 34  сeла. Населението на община Попово по
данни на НСИ към 31.12.2009 е 31 479 души, от които в гр. Попово живеят 15 548
(мъже - 7 409;  жени - 8 139), а останалите 15 931 в селата (мъже – 7 717; жени – 8 214)
Населението в община Попово към  31.12.2008 г. по пол и възраст в  %  по данни на
НСИ се разпределя както следва:

Община
Попово %

под
18г.
%

18-30г.
%

31-40г.
%

41-50г.
%

51-60г.
%

61-84г.
%

85г.+
%

17,01 4,91 14,08 13,49 14,01 24,81 1,68
Мъже 48,13 8,72 7,61 7,21 6,93 6,77 10,31 0,58
Жени 51,87 8,29 7,30 6,87 6,56 7,24 14,50 1,10

По данни на  НСИ  към 31.12. 2009 г.  населението по населени  места, в община
Попово се разпределя така:

ЕКАТТЕ наименование население площ гъстота
МИГ Попово 31479 души 832,9 кв.км 38,8

00566 с.Априлово 614

02021 с.Баба Тонка 111
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03931 с.Берковски 108

06046 с.Бракница 79

11716 с.Водица 796

14307 с.Гагово 812

15103 с.Глогинка 553

16081 с.Горица 164

21937 с.Долец 90

22109 с.Долна Кабда 243

23738 с.Дриново 541

27259 с.Еленово 481

30079 с.Заветно 114

30332 с.Зараево 981

30404 с.Захари
Стояново

374

30449 с.Звезда 204

32189 с.Иванча 29

36470 с.Кардам 1491

37469 с.Ковачевец 691

37748 с.Козица 337

38193 с.Конак 93

44286 с.Ломци 1052

47007 с.Манастирца 39

47411 с.Марчино 124

47634 с.Медовина 878

54208 с.Осиково 205

55213 с.Паламарца 634

57501 с.Помощица 120

57649 гр.Попово 15548
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57875 с.Посабина 250

65067 с.Садина 1117

65557 с.Светлен 1208

67091 с.Славяново 861

73376 с.Тръстика 311

78077 с.Цар Асен 226

Карта на територията:

Община Попово е разположена в североизточната част на Република България. В
съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в
Търговищка област,  като граничи с общините Търговище, Антоново, Стражица,
Бяла, Две могили, Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница. Община Попово се
намира  в средата  на триъгълник, затворен  от  главен  път  Е-85  /Русе-В.Търново/,
Е-70 /Шумен-Русе/ и Е-71 /София-В.Търново-Варна/, които са елементи на
Европейската транспортна мрежа.
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Територията, за която е разработена стратегията за местно развитие  е с
непрекъснати граници, видно  от приложената карта  на територията на действие на
МИГ Попово,  и същата отговаря на изискванията на чл. 9, ал.3 от Наредба №
23/18.12.2009 г.

1.2. Организационна структура на МИГ:

Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза “Местна
инициативна група - Попово” е юридическо лице с нестопанска цел за
извършване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно Закона за
юридическите лица с нестопанска цел. Учредители на фондацията са следните лица:

1. Община Попово, БУЛСТАТ:000875856, адрес: гр. Попово, пл. "Александър
Стамболийски" № 1, представлявана от д-р Людмил Димитров Веселинов,
ЕГН 5001246662, л.к. № 175117685, изд. на 03.04.2000 г. от МВР -
Търговище, постоянен адрес: гр. Попово, ул. „Бенковска” № 38, съгласно
Решение № 425 по Протокол № 31 / 12. 02. 2010 г. на Общински съвет
Попово.

2. Сдружение за среда и култура „Попово – ХХІ век”, БУЛСТАТ
2598002051, рег. по ф.д. 205./1998 г. по описа на Окръжен съд - Търговище,
със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. „България” 117,
представлявано от Венета Русанова Мисирджиева, ЕГН 5412038259, л.к. №
633483608, изд. на 19.11.2009 г. от МВР - Търговище, постоянен адрес: гр.
Попово, ул. „Генерал Баранов” № 41, съгласно протокол № 1 от Общото
събрание на сдружението проведено на 11.02.2010 г.

3. Сдружение на зърнопроизводителите от Поповски регион, БУЛСТАТ
125581678, рег. по ф.д. 492/2007г. по описа на Окръжен съд - Търговище,
със седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. „България” 78А,
представлявано от Георги Петров Георгиев, ЕГН 6608198261, л.к. №
176093756, изд. на 28. 11. 2001 от МВР - Търговище, постоянен адрес: бул.
„България” 78А, съгласно протокол  № 9 от Общото събрание на
сдружението, проведено на 06.02.2010 г.

4. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, БУЛСТАТ 000868979,
рег. по ф.д. 500/1997 г. по описа на Окръжен съд - Търговище, със седалище
и адрес на управление: гр. Попово, , представлявано от Росица Любомирова
Христова, ЕГН 5808131915, л.к. № 175580800, изд. на 26. 09. 2000 от гр.
Попово, постоянен адрес: бул. „България” 72, ет. 3, ап. 7, съгласно Решение
№ 7 по протокол № 1   от общото събрание на читалището проведено на
18.02.2010 г.

5. „Добромир Йорданов –Огнян Илиев – Езокс” СД, ЕИК 835014843, със
седалище и адрес на управление: гр. Попово, бул. „ Александър
Стамболийски” № 1, ет.2, представлявано от Огнян Илиев Огнянов -
Управител, ЕГН 5301011144, л.к. № 176230621, изд. на 15. 01. 2002 от МВР
Търговище., постоянен адрес: гр. Попово, ул. „Цар Освободител” 93,
съгласно Протокол № 130 от Общото събрание на съдружниците, проведено
на 22. 02. 2010 г.

6. „Роса” АД, ЕИК 125022219, със седалище и адрес на управление: гр.
Попово, ул. „Алеко Константинов” № 4, представлявано от Пламен Кирилов
Даскалов – Изпълнителен директор, ЕГН 6609088248, л.к. № 633428496, изд.
на 08. 04. 2009 от МВР - Търговище, постоянен адрес: гр. Попово, бул.
„България” 29, съгласно протокол от заседание на Съвета на директорите №
96 от 19.02.2010 г.

Седалище на фондацията: гр. Попово, община Попово
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Адрес на управление: гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски” № 2
Органите на МИГ - ПОПОВО са Настоятелство, Управителен съвет (УС) и
Изпълнителен Директор (ИД).

Органограма

Колективният върховен орган на Фондация „МИГ – Попово” се нарича
Настоятелство и се състои от  учредителите или посочени от тях лица.
Настоятелството се състои от 6 лица - Председател и 5 члена. Процентното
съотношение на трите сектора в Настоятелството на МИГ – Попово е както следва:
публичен сектор – 17 %; неправителствен сектор – 33 %; икономически сектор – 50
%.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА ФОНДАЦИЯ
„МИГ - ПОПОВО”

№
Име, презиме,

фамилия/
Наименование

Организация
(ако е приложимо) Сектор

Позиция и
сфера на
опит/екс-
пертиза

1. Георги Петров
Георгиев

Сдружение на
зърнопроизводителите
от Поповския регион

икономически
сектор

Председател
Бизнес
сектор –
селско
стопанство
Опит в
управление

НАСТОЯТЕЛСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР

СЧЕТОВОДИТЕЛ ТЕХНИЧЕСКИ
АСИСТЕНТ

ЕКСПЕРТИ ПО
ПРИЛАГАНЕ НА
СТРАТЕГИЯТА
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на проекти
по мярка
121 от
ПРСР

2. д-р Людмил
Димитров
Веселинов

Община Попово публичен сектор Член
Кмет на
община
Попово
Управлен-
ски опит
Опит в
дейности
свързани с
мониторинг
и контрол

3. Венета Русанова
Мисирджиева

Сдружение за среда и
култура „Попово 21
век”

неправителствен
сектор

Член

Опит в
управление
на проекти в
областта на
културата

4. Росица
Любомирова
Христова

НЧ „Св. Св. Кирил и
Методий”

неправителствен
сектор

Член

Опит в
управление
на проекти в
областта на
културата и
читалищна-
та дейност

5. Огнян Илиев
Огнянов

„Добромир Йорданов
– Огнян Илиев –
Езокс” СД

икономически
сектор

Член

Бизнес
сектор –
селско
стопанство

Опит в
управление
на проекти
по САПАРД
и ПРСР

6. Пламен Кирилов
Даскалов

„Роса” АД икономически
сектор

Член

Бизнес
сектор
Хранително
-вкусова
промишле-
ност
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Управлен-
ски опит

Опит в
разработва-
нето на
проекти по
САПАРД и
ПРСР

Настоятелството има следните функции и отговорности:
1. Изменя и допълва  Правилника за устройство и дейността на фондация за

осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна
група”;

2. Приема дългосрочната стратегия за организационно развитие на МИГ -
ПОПОВО, актуализира я при необходимост;

3. Определя броя на членовете на УС, избира и освобождава председателя и
членовете на УС;

4. Приема предложения от УС годишен бюджет на МИГ - ПОПОВО,
5. Приема годишния доклад на УС за дейността на МИГ - ПОПОВО и

годишния финансов отчет;
6. Взема решения за преобразуване или прекратяване дейността на МИГ -

ПОПОВО;
7. Взема решения за учредяване и участие в търговски дружества или други

юридически лица с нестопанска цел по предложение на УС;
8. Отменя решенията на другите органи на МИГ - ПОПОВО, които

противоречат на закона, този правилник или други вътрешни актове,
регламентиращи дейността на МИГ - ПОПОВО;

9. Определя вида, броя и числеността на помощните органи;
10. Избира експерт-счетоводител, ако това се изисква от действащата

нормативна уредба, и приема доклада му,

Фондация „МИГ – Попово” има Колективен управителен орган - „Управителен
съвет”. Той се състои от Председател и 4 члена, избирани от Настоятелството на
Фондацията с мандат 5 години. Първият Управителен съвет се определя от
Учредителите.

Процентното съотношение на трите сектора в управителния съвет на МИГ –
Попово е следното: публичен сектор – 20 %; неправителствен сектор – 20 %;
икономически сектор – 60 %.

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ
„МИГ - ПОПОВО”

№ Име, презиме,
фамилия

Организация,
която

представлява
(ако е

приложимо)

Сектор Позиция и
отговорности
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1. Ивайло Евгениев
Иванов

Община Попово,
съгласно
решение № 425
по Протокол №
31 / 12. 02. 2010
г. на Общински
съвет Попово.

Публичен сектор председател на
УС
подготвя и
прилага
проекти за
решения на УС
свиква и
ръководи
заседанията на
УС
ръководи
заседанията на
Комисията за
избор на
проекти
представлява
УС

2. Петранка Добрева
Габровска

Представител на
Сдружение за
среда и култура
„Попово – 21
век”

неправителствен
сектор

член
приема СМР
прилага
одобрената
СМР,
актуализира я
при
необходимост
приема
доклада за
прилагане на
СМР

3. Павлин Стефанов
Тодоров

„ТЕХ-БГ” ЕООД
гр. Попово

икономически
сектор

Член
приема СМР
прилага
одобрената
СМР,
актуализира я
при
необходимост
приема
доклада за
прилагане на
СМР

4. Юрий Антонов
Николов

„ЛЕС ГРУП”
ООД

икономически
сектор

Член
приема СМР
прилага
одобрената
СМР,
актуализира я
при
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необходимост
приема
доклада за
прилагане на
СМР

5. Николай Цонев
Черкезов

„Роса” АД – гр.
Попово

икономически
сектор

Член
приема СМР
прилага
одобрената
СМР,
актуализира я
при
необходимост
приема
доклада за
прилагане на
СМР

Управителният съвет има следните правомощия:
1. Изготвя дългосрочната стратегия за организационното развитие на

МИГ - ПОПОВО, актуализира я при необходимост;
2. Ръководи дейността на МИГ - ПОПОВО и осигурява изпълнение на

Решенията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО и изпълнение на изискванията
на финансиращите институции;

3. Приема годишната програма за дейността и бюджет на МИГ -
ПОПОВО и ги предлага за гласуване от Настоятелството;

4. Разпорежда се с имуществото на МИГ - ПОПОВО при спазване на
този Правилник, другите вътрешни актове на МИГ - Попово и
изискванията на финансиращите институции;

5. Изготвя годишен доклад за дейността на МИГ - ПОПОВО и годишен
финансов отчет;

6. Взема решения за формиране на парични фондове на МИГ -
ПОПОВО;

7. Определя реда и организира провеждането на дейността на МИГ -
ПОПОВО и носи отговорност за това;

8. Избира представители на МИГ - ПОПОВО в национални и
европейски мрежи на селските райони;

9. Назначава и освобождава Изпълнителния директор, определя
длъжностната му характеристика и размера на трудовото му
възнаграждение;

10. По предложение на Изпълнителния директор определя структурата,
служебните задължения и размера на възнаграждението на
административния персонал на МИГ - ПОПОВО съгласно
изискванията за минимален капацитет на финансиращите институции;

11. При прекратяване на МИГ - ПОПОВО извършва ликвидация  или
упълномощава определено лице за това.

Във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие, Управителният съвет:
1. Приема СМР, с която да кандидатства за финансиране пред УО на

ПРСР;
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2. Прилага одобрената Стратегия за местно развитие, актуализира я при
необходимост и организира нейното изпълнение при спазване на
нормативните изисквания и договорните задължения към
финансиращите институции;

3. Приема доклада за прилагане на Стратегията за местно развитие,
изготвен от Изпълнителния директор;

4. Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от
МИГ – ПОПОВО;

5. Избира външни експерти за участие в Комисията за избор на проекти;
6. Приема правила за работата на Комисията за избор на проекти;

Изпълнителен директор:

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ -
ПОПОВО. Изпълнителният директор се избира и назначава от УС, като първият ИД
се избира от учредителите. За дейността си Изпълнителният директор се отчита
пред УС.
Първи изпълнителен директор на Фондация „МИГ-Попово” е Магдалена
Аспарухова Радева, ЕГН 6903134033.

Изпълнителният Директор:
1. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на

Управителния съвет;
2. Ръководи и координира дейността на помощните органи на МИГ -

ПОПОВО;
3. Ръководи и координира дейността на персонала на МИГ – ПОПОВО и

наетите външни лица;
4. Стопанисва и управлява имуществото на МИГ - ПОПОВО;
5. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на МИГ -

ПОПОВО;
6. След одобрение на щатното разписание от УС, представлява МИГ –

ПОПОВО в трудовите правоотношения с щатните й служители;
7. Осигурява организационно – техническото обслужване на дейността

на органите  на МИГ - Попово
(2) Във връзка с прилагане на СМР, Изпълнитеният Директор:

1. Организира за изготвянето на годишния план и разпределението на
средствата за изпълнение на дейностите и разходите за управление на
МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена
активност и ги представя на Управителния съвет;

2. Разработва критериите за избор на външни експерти, наемани от МИГ
– ПОПОВО;

3. Разработва правила за работата на Комисията за избор на проекти;
4. Организира и ръководи процедурите за избор на проекти за

финансиране в изпълнение на СМР;
5. Подготвя и свиква заседанията на Комисията за избор на проекти;
6. Сключва от името на МИГ – ПОПОВО договори за изпълнение на

дейности във връзка с прилагането на СМР и следи за тяхното
изпълнение;

7. Сключва договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ в изпълнение на  Стратегията за местно развитие и организира
тяхното наблюдение;

8. Изготвя годишния доклад за прилагане на СМР
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Прилагането на СМР се извършва посредством работата на Комисия за избор и
оценка на проекти. Тя се сформира за всеки отделен случай при публикуване на
обява от МИГ- Попово за набиране на проекти за изпълнение на мерките по
Стратегията за местно развитие. Съставът на комисията се формира от членовете на
УС и външни експерти, съобразно нормативните изисквания за прилагане на ПРСР
и за предотвратяване конфликт на интереси. Комисията за избор на проекти
осъществява дейността си при спазване на одобрената СМР, ПРСР и нормативните
изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на Фондацията и правилата
за нейната работа.

1.3. Управление на МИГ-а:
Управителен орган на фондация „МИГ-Попово” е Управителният съвет.
Управителният съвет се ръководи от Председател. Първият Председател се избира
от Учредителите.

Основните правомощия  на председателят на Управителния съвет са:
1. Подготвя и предлага проекти за решения на УС;
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. Ръководи заседанията на Комисията за избор на проекти;
4. Подписва договора с Изпълнителния  директор
5. Представлява Управителния съвет.

Изпълнителният директор осъществява оперативното управление на МИГ -
ПОПОВО.
Представителството на МИГ – Попово се осъществява в съответствие с чл. 23
от ПУДФ, а именно:
Председателят на УС представлява МИГ – ПОПОВО пред държавните и общински
органи, правораздавателните органи и други физически и юридически лица в
страната и чужбина и подписва договорите с финансиращите институции;
Изпълнителният директор представлява МИГ - ПОПОВО пред УО на ПРСР,
Разплащателната агенция, пред държавните и общински органи, други физически и
юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с
прилагането на СМР, включително договорите за финансиране на проекти за
изпълнение на СМР.

Органите на МИГ, техния състав и правомощия са описани в т.1.3.

Персонал на  „МИГ – Попово”
Персоналът на Фондация „МИГ Попово”, ангажиран с прилагането на СМР е
следния:
1. Изпълнителен директор
2. Експерти по прилагане на дейностите по СМР
3. Асистент
4. Счетоводител

За посочените позиции са съставени длъжностни характеристики, в които подробно
са описани изискванията за заемане на длъжността, правата, задълженията,
подчиненост и взаимодействие за всяка длъжност.  Съобразно изискванията за
заемане на длъжността в длъжностните характеристики са проведени събеседвания
с кандидатите и е избран персонал, с който са сключени предварителни
споразумения за наемане. Съгласно изискванията на чл. 15, т. 21 от Наредба № 23,
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длъжностните характеристики са приложени към заявлението за кандидатстване.

1.4. Механизъм за взимане на решения:
Процедури, съгласно Правилника за устройство и дейността на фондация „
МИГ – Попово”
Настоятелство:
НАСТОЯТЕЛСТВОТО провежда редовни заседания поне веднъж на шест месеца,
които се свикват от неговия Председател. Председателят може да свиква и
извънредни заседания по собствена инициатива или по искане на 1/3 от членовете
на Настоятелството. Ако в едноседмичен срок Председателят не удовлетвори
искането на членовете, всеки един от тях може сам да свика Настоятелството.
Заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се свикват с писмена покана, изпратена по
пощата или по електронен път, която съдържа дневния ред на заседанието. Те са
законни, ако на тях присъстват повече от половината негови членове или техни
пълномощници. Решения по въпроси, които не са включени в поканата не могат да
се вземат, освен ако на заседанието присъстват всички членове и всички са съгласни
да обсъдят и вземат решение по съответния въпрос.
Всеки член на НАСТОЯТЕЛСТВОТО има право на един глас, упражняван лично,
чрез законния си представител  или чрез пълномощник, въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Член на Настоятелството няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи
се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.

Решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите с
явно гласуване, като НАСТОЯТЕЛСТВОТО може да реши по някои въпроси
гласуването да бъде тайно.
Решенията за изменение и допълнение на Правилника за устройство и дейността на
МИГ - ПОПОВО, за прекратяване дейността на МИГ - ПОПОВО или за
преобразуването й или за сливането му с други организации с нестопанска цел, се
вземат с мнозинство 2/3 от всички членове на НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
С това  квалифицирано мнозинство се вземат и решенията за безвъзмездно
разходване имуществото на Фондацията, когато е в полза на:

o лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините
им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до
четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

o лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди
датата на вземане на решението;

o юридически лица, финансирали Фондацията до 3 години преди датата
на вземане на решение;

o юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители
или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;

За заседанията на НАСТОЯТЕЛСТВОТО се води протокол, в който се отразяват
разискванията, решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът
се подписва от председателстващия заседанието и секретар-протоколчика.
Протоколите от заседанията се съхраняват от УС.
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Управителен съвет

Заседанията на УС се свикват и ръководят от Председателя. Поканата се изпраща
най-малко 7 дни преди заседанието. Поканата включва дневния ред и се придружава
от проекти на документи, които ще бъдат разглеждани на заседанието.
Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на една
трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен
срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на
управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от
определен от управителния съвет негов член.
УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината
от неговите членове.
Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в
обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в
протокола от председателстващия заседанието.
Решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.
За заседанията на УС се води протокол, в който се отразяват разискванията,
решенията и резултатите от гласуването по дневния ред. Протоколът се подписва от
председателстващия заседанието и секретар-протоколчика.
При неотложни случаи, УС може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички членове на УС.

Комисията за избор на проекти, които да бъдат финансирани в изпълнение на
СМР, включва членовете на Управителния съвет на МИГ - ПОПОВО и външни
експерти, определени от Управителния съвет.
Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на
одобрената СМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и
вътрешните актове на МИГ – ПОПОВО и правилата за нейната работа.

Процедури, касаещи прилагането на СМР

Участницте в изпълнение на процедурите по прилагането на СМР, техните
правомощия и задължения са описани в т.5.2.

2. Описание на процеса на разработване на стратегията – методология и подход (около 2
стр.)

2.1. Описание на процеса – подход и стъпки:

Процесът на  разработване на стратегията за местно развитие на територията на Местна
инициативна група Попово бе подпомогнат от изпълнението  на проект по мярка за
предоставяне на финансова помощ по мярка „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в
селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос 4 –
ЛИДЕР. Проект: „ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО” се реализира от Община
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Попово в партньорство със СД „ЕЗОКС” и Сдружение за среда и култура „Попово XXI
век”.
Основните принципи, които се прилагаха при осъществяване на дейностите по
подготовка на Стратегия за местно развитие  включваха:

 информиране на местното население за подхода Лидер като инструмент за
децентрализирано управление и интегрирано развитие и въвличане на всички
заинтересовани страни в дейностите по проекта. Местните заинтересовани страни
бяха информирани за целите на проекто-предложението, очакваните резултати  и
бяха включени пряко в изпълнението на дейностите;

 публичност и прозрачност на процеса на изпълнение на проекта и постигнатите
резултати;

 екипна работа и разпределението на ангажиментите сред членовете на екипа;
 отчетност, мониторинг и оценка – прилагаха се през цялото времетраене по

изпълнение на проекта и продължават да се прилагат до неговото приключване. С
тези методи се наблюдаваха, отчитаха и анализираха резултатите от дейностите по
проекта; какво е тяхното отражение и въздействие върху целевите групи; отчиташе
се ефекта и въздействието от изпълнените дейности; как са постигнати целите и при
необходимост се получаваше информация за предприемане на корективни действия.

 прозрачност на процедурите за възлагане на обществени поръчки и
равнопоставеност на всички заитересовани институции и физически лица;

 средносрочно стратегическо планиране на местното развитие за периода до 2015
г.

Подготовката обхвана два етапа, които макар и специфични и диференцирани са
взаимосвързани, взаимозависими и частично припокриващи се във времето.

 Първият етап на проекта беше етапа на проучване,
 Вторият етап беше етап на реализация, като основен елемент от този етап   заедно с

финализираната стратегия е регистрацията на МИГ и подготовка на заявлението за
кандидатстване за одобрение на МИГ пред Управляващия орган, както и обучение
и организационно укрепване на МИГ.

Анализът на заинтересованите страни ясно показа, че средата за реализация на проекта е
много благоприятна. На практика не бяха идентифицирани заинтересовани страни с
негативно отношение към проекта. При тази ситуация вероятността от генериране на
външни рискове пред успешната реализация на проекта е твърде ниска. Направеният
анализ дава основание да се предполага, че не се налагат специфични мерки и дейности,
извън предвидените в проекта, за гарантиране на неговото успешно изпълнение.
Стратегията за включване на ЗС в проекта отчита:

 Интересите, значението и влиянието на всяка заинтересована група;
 Необходимостта от специални усилия за приобщаване на значими заинтересовани

групи, които нямат влияние;
 Адекватните форми за участие в осъществяването на проекта;

Стратегията за привличане на заинтересованите страни включваше следните методи:
 Реализация на комуникационен план, включваща мерки за популяризиране на

проекта и лесен достъп до информация чрез интернет страницата на проекта и на
община Попово.

 Поддържане на постоянен обмен на информация с всички заинтересовани страни
по време на цялата реализация на проекта, например: проучвания (изследвания,
наблюдения), за целите на които бяха използвани въпросници и анкети, които бяха
попълвани от заинтересованите страни при всички наши тематични срещи и
събития, дискусии по време на информационни събития и обучения .

 Провеждане на индивидуални консултации при посещение в офиса по проекта;
 Провеждане на групови консултации/ обучения при подаване на заявка и

предварително задаване на въпросите. Заявки за обучения могат да бъдат подавани
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при посещения в офиса по проекта, както и на сайта по проекта.
 Провеждане на множество информационни събития за представяне на проекта,

подхода Лидер, за идентифициране мерки за включване в СМР, за обсъждане
проекта на СМР. Дискусии по време на събитията.

 Идентифициране на местни формални и неформални лидери, тяхното обучение и
използването им  като промотьори на проекта и на Стратегията за местно развитие.

 Възможност за отчитане мнението на заинтересованите страни и техните
предложения чрез интернет форум, както и посещения в офиса на проекта, по
телефона, или електронна поща.

 Формиране работни групи, които заедно ще постигнат оформянето на стратегията
за местно развитие на бъдещия МИГ-Попово;

Приложение 6:

1. Покани към участниците

2. Списъци с участниците в информационни събития, работни срещи, обучения

3. Доклади от проведени информационни събития, работни срещи, обучения

4. Оценка от срещи, събития, обучения за обсъждане, съгласувателни таблици с
приети и неприети бележки, становища на заинтересованите страни

5. Информационни материали – стикер, листовки, публикации в медии, копие уеб
сайт Община Попово и уеб сайт МИГ – Попово

6. Снимков материал

2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на стратегията:

Партньор 1 – публичен сектор
Наименование Община Попово
Седалище и адрес на управление Гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски” № 1
Адрес за кореспонденция Гр. Попово, бул. „Ал. Стамболийски” № 1
Данни за съдебна регистрация
(ако има такава)
ЕИК по Булстат 000875856
ДДС номер (ако има такъв) BG000875856
Име на законния представител Д-р Людмил Веселинов

Партньор 2 – икономически сектор
Наименование СД „ЕЗОКС”
Седалище и адрес на управ ение Гр. Попово, бул. „Ал.Стамболийски” № 2
Адрес за кореспонденция Гр. Попово, бул. „Ал.Стамболийски” № 2
Данни за съдебна регистрация
(ако има такава)

Удостоверение № 20080902164220/02.09.2008 г. на
Агенцията по вписания към МП

ЕИК по Булстат 835014843
ДДС номер (ако има такъв) BG835014843
Име на законния представител Огнян Илиев Огнянов

Партньор 3 – неправителствен сектор
Наименование Сдружение за среда и култура „Попово XXI век”
Седалище и адрес на управление Гр. Попово, бул. „България” № 117
Адрес за кореспонденция Гр. Попово, бул. „България” № 117
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Данни за съдебна регистрация
(ако има такава)

Решение № 63 от 30.03.1998 г., Регистър № 5 по
партиден номер 12 том 6 страница 148 по фирмено
дело № 205/1998 г., ЕФН 2598002051

ЕИК по Булстат 125033991
ДДС номер (ако има такъв) -
Име на законния представител Венета Русанова Мисирджиева

Участие на партньорите в разработването на стратегията
Водещата организация Община Попово отговаря за цялостното изпълнение на проекта за
подготовка и разработване на Стратегия за местно развитие, осъществява техническото
управление на проекта и осигурява обществения контрол върху резултатите, степента на
въздействие върху участниците в проекта и разпространението на резултатите от проекта.
Добрите контакти, активността и влиянието сред местната общност са сред мотивите за
включване на двете партньорски организации в проекта – СД „ЕЗОКС” и Сдружение за
среда и култура „Попово – ХХІ век”. Тяхното участие във всички дейности беше
задължително условие за успеха на проекта, те оказваха съдействие за информиране на
представителите на стопанския и нестопанския сектор в общината  и при очертаване на
основните социално-икономически фактори влияещи върху местното развитие.
Разпределението на задачите включваше участие на партньорите при идентифициране на
заинтересовани лица и представители на целевите групи, с които са в контакт, в
изготвянето и изпълнението на комуникационния план, участие  в работни срещи,
информационни събития за окуражаване на активното участие на населението в процеса
на местно развитие, за подпомагане на процеса  за дискутиране и популяризиране на
предложената стратегия за местно развитие, както и за осигуряване на  публичността на
подготвяния проект на стратегия за местно развитие. Партньорите оказаха помощ в
идентифицирането и привличането на местни формални и неформални лидери към
обученията за подхода ЛИДЕР . В обучението, за придобиване на умения,  в техническото
и финансовото обезпечаване за състава/екипа, ангажиран в подготовката на стратегията за
местно развитие партньорите взеха активно участие. В организираното учебно посещение
за представители на потенциалната Местна инициативна група (МИГ) на територията на
община Попово, за придобиване на практически знания за това, как се разработва и
прилага стратегията за местно развитие взеха участие и представителите на партньорите.
По отношение на подготовката на заявлението и документите за кандидатстване на МИГ
по покана за избор на местни инициативни групи, провеждан от Министерството на
земеделието и храните партньорите участваха при формирането на върховните и
управителните органи на организацията и подпомогнаха укрепването на
административния капацитет на МИГ- Попово.
Основните предприятия, осъществяващи дейност на територията на община Попово
заинтересовани от активизирането на бизнес-средата на територията на общината.
Съдържателите на хотели, къщи за гости, ресторанти, както и управата на различните
туристически обекти на територията на общината
Заинтересовани, активни, образовани и с чувство за принадлежност представители на
местната общност.

СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА
ДОКАЗВАЩА ПРОЦЕСА НА КОНСУЛТИРАНЕ ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЯ СЪС

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Лице, изразило
становището

Направени
предложения

Отразяване на
предложенията
(приемане или

Мотиви за
неприетите

бележки
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неприемане)

Гергана Георгиева –
Представител на
Сдружението на
зърнопроизводителит
е от поповски регион

Стефанка Петрова –
Председател на ЗК  с.
Светлен

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г., прави
предложение
основната част от
средствата по
стратегията да бъдат
насочени към мярка
121, поради завишения
интерес  от страна на
ЗП и изчерпване на
средствата по мярката
на ниво ПРСР.

Предложението е
прието

Николай Томанов -
ЗП

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г., изказва
предложение в СМР
приоритетно да бъдат
заложени средства за
развитие на селски
туризъм по мярка 311.

Мярката е
включена в СМР с
по-нисък бюджет,
тъй като след
направено
анкетното
проучване на
нагласите, ЗП не
показват
ограничен
интерес към
развитие на
неземеделски
дейности

Павлин Стефанов –
Управител на МП

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г., предлага
да се предвиди по-
голям бюджет по

Предложението е
подкрепено от
присъстващите
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мярка 312, тъй като
има голям брой
микропредприятия,
които имат интерес
към нея.

Юри Николов –
Инженер -лесовъд

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1)
изказва становище от
мерките от Ос 2 на
ПРСР, в СМР да бъде
включена единствена
мярка 223. На база
експертно становище
се очаква нисък
интерес от страна на
частните собственици
на гори и ДДС, като
единствен
бенефициент остава
Община Попово.

Мярка 226 не е
релевантна за
територията на
общината, тъй като тя
не попада в
класификацията на
териториите с висока и
средна степен на риск
от горски пожари.

Предложението е
прието

Николай Черкезов –
Производствен
директор „Роса” АД

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1)
изказва становище, че
на територията на
общината има
значителен брой
преработвателни
предприятия,

Предложението е
прието
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потенциални
бенефициенти по
мярка 123, които имат
доказана необходимост
от инвестиции за
повишаване на тяхната
конкурентноспособнос
т и технологична
модернизация. Същите
разполагат с финансов
ресурс за
съфинансиране на
проектите си.  В  тази
връзка предложението
е за предвиждане на
по-голям бюджет по
мярката.

Росица Христова –
Читалищен секретар

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г. като
представител на
читалищата същата
изрази всеобщото
недоволство от
спазване на
изискването за
демаркация и
невъзможността 34 –
те читалища от
територията да
кандидатстват по СМР.
Предложението й е за
разработване на два
варианта на СМР – с
включване на мерки
313, 321 и 322, при
евентуално отпадане
на изискването за
демаркация.

Предложението е
прието

Тодор Ненов –
физическо лице, ел.
инженер

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със

Становището е
отразено
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сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г.) изразява
подкрепа на
становището на
Стефанка Петрова и
Гергана Георгиева.
Като специалист в
областта на
енергийната
ефективност изразява
становище в подкрепа
на мерките,
включващи дейности
свързани с ВЕИ

Венета Мисирджиева
– Представител на
НПО сектор,
партньор по проекта

По време на
еднодневен семинар за
обсъждане на проекта
на  Стратегия за
местно  развитие със
сформираните по
дейност 5  три
работните групи
(Дейност 6, задача1),
проведен на
02.03.2010г. изразява
подкрепа на
становището на Росица
Христова за
разработване а два
варианта на СМР.

Становището е
отразен

Найден Иванов –
бизнес сектор

По време на второто
обучение за местни
лидери по Дейност 3,
задача 1, проведено на
23.04.2010г. изразява
становище, че мерки
311 и 312 ще са
особено важни за
територията поради
необходимостта от
разнообразяване към
неземеделски дейности
и насърчаване
създаването и
функционирането на
микро-предприятия и
създаване на нови

Приема се от
всички участници
в обучението.
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работни места.

Хриска Станева –
кмет на с. Садина

Васил Стоилов – кмет
на с. Славяново

По време на второто
обучение за местни
лидери по Дейност 3,
задача 1, проведено на
23.04.2010г. изразява
становище, че мерки
121 и 123 ще са
особено важни и
интересни за местните
земеделски
производители с
възможностите, които
ще им предоставят за
модернизации и
добавяне на стойност.

Подкрепя се от
всички
присъстващи

Добромир Добрев – Д
„Бюро по труда”

По време на второто
обучение за местни
лидери по Дейност 3,
задача 1, проведено на
23.04.2010г. изразява
становище, че мярка
111 е важна за
включване в СМР
поради нарастващата
необходимост от
повишаване на
квалификациите на
заетите в секторите
селско/горско
стопанство.

Приема се

Огнян Огнянов-
представител на
бизнеса

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на
30.04.2010г. изявява
становище, че мерки
311 и 312 ще са
особено важни за
територията поради
необходимостта от
разнообразяване към
неземеделски дейности
и насърчаване
създаването и
функционирането на
микро-предприятия

Приема се от
всички участници.

Даниела Дечева -
Представител на
НПО (читалище)

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на

Неприето Община Попово
съгласно
приложение 6
към ПРСР не
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30.04.2010г. изявява
становище, че с така
предвидените в
стратегията мерки,
читалищата не могат
да кандидатстват с
проекти по СМР.

може да прилага
мерки 313, 321,
322, по които
като
бенефициенти са
предвидени
НПО

Петър Цонев - ЗП По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на
30.04.2010г. изявява
становище, че мерки
121 и 123 ще са
особено важни и
интересни за местните
земеделски
производители с
възможностите, които
ще им предоставят за
модернизации и
добавяне на стойност.

Подкрепя се от
всички
присъстващи

Ивелина Андреева –
физическо лице

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на
30.04.2010г. изявява
становище, че мярка
111 е важна за
включване в СМР
поради нарастващата
необходимост от
повишаване на
квалификациите на
заетите в секторите
селско/горско
стопанство.

Приема се

Пенка Григорова –
физическо лице

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на
30.04.2010г. изявява
подкрепа за мерките,
даващи възможност за
инвестиции във ВЕИ.

Приема се от
присъстващите

Илия Илиев –
кметски наместник

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 2,
проведена на
30.04.2010г. задава
въпрос може ли с

Мярката не е
включена в СМР.

Местни
поделения на
вероизповедания
, могат да
кандидатстват за
обновяване и
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предвидените мерки да
извършват ремонтни
дейности на сградите
на църквите, тъй като
голяма част от
съществуващите се
нуждаят от това.

ремонт на
сгради с
религиозно
значение по
мярка 322 от
ПРСР, но
Община Попово
не е избираема
по тази мярка
съгласно
приложение 6 от
ПРСР

Мария Иванова По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
26.05.2010г изразява
подкрепа за мярка 111
насочена към
повишаване
квалификацията на
заетите в селско и
горско стопанство и
нейното включване в
СМР.

Подкрепя се от
присъстващите.
Мярката е
включена в СМР.

Деян Колев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
26.05.2010г предлага в
критериите за оценка
на проекти по СМР да
се предвидят
допълнително точки,
за кандидати роми.

Становището е
отхвърляно.

Кандидатите по
желание могат
да определят
етническия си
произход. Ако
предложението
бъде прието това
би могло да
доведе до
деклариране на
непроверими
данни. В
критериите за
оценка на
определени
мерки – 121, 311
и 312 са
предвидени
допълнителни
токи за
кандидати
младежи или
жени.

Ердин Ахмедов По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,

В процедурите по
изпълнение на
СМР са разписани
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проведена на
26.05.2010г., задава
въпрос как МИГ ще
подпомага
кандидатите при
подготовка на техните
проекто-предложения

задълженията на
МИГ по
информиране,
консултиране и
подпомагане на
подготовката на
проекти;

Стоян Неделчев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
27.05.2010г., изразява
подкрепа за мярка 111,
насочена към
повишаване на
квалификацията на
заетите в селско и
горско стопанство и
нейното включване в
СМР.

Подкрепя се от
присъстващите.
Мярката е
включена в СМР.

Владимир Великов По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
27.05.2010г. изразява
подкрепа за мерки 311
и 312, които дават
възможност за
инвестиции във ВЕИ.

Подкрепя се от
присъстващите.
Мярката е
включена в СМР.

Евгени Тонев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
27.05.2010г. изразява
подкрепа за мярка 121
подпомагаща
модернизирането на
земеделските
стопанства и счита, че
е особено атрактивна
за земеделците.

Подкрепя се от
присъстващите.
Мярката е
включена в СМР.

Пепа Русева По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
27.05.2010г. задава
въпрос как МИГ ще
подпомага
кандидатите при
подготовка на техните

В процедурите по
изпълнение на
СМР са разписани
задълженията на
МИГ по
информиране,
консултиране и
подпомагане на
подготовката на
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проекто-предложения. проекти;

Мая Димитрова –
неправителствен
сектор

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
28.05.2010г. предлага и
в други мерки от СМР
да се предвидят
предимства за проекти
на жени.

Неприето Противоречи на
изискванията на
ПРСР

Виолета Георгиева –
бизнес сектор

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
28.05.2010г изразява
подкрепа за
включването на мярка
312 в СМР.

Предложението е
прието.

Галина Ангелова –
неправителствен
сектор

По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 4,
проведена на
28.05.2010г изразява
становище, че
читалищата и НПО
като бенефициенти
засегнати от
демаркацията имат
ограничени
възможности да
кандидатстват

Прието – да се
изчака подаването
на СМР след
отпадане на
демаркацията

Руси Донев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
21.06.2010г изразява
стоновище, че е много
добре, че ще се
кандидатства с
проекти по стратегията
на местно ниво, а не на
централно.

Подкрепя се от
присъстващите.

Синан Айкър По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
21.06.2010г задава
въпрос как МИГ ще
подпомага
кандидатите при

В процедурите по
изпълнение на
СМР са разписани
задълженията на
МИГ по
информиране,
консултиране и
подпомагане на

.
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подготовка на техните
проекто-предложения.

подготовката на
проекти;

Хатидже Османова По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
21.06.2010г Мерки 121
и 123 ще са особено
важни и интересни за
местните земеделски
производители с
възможностите, които
ще им предоставят за
модернизации и
добавяне на стойност.

Подкрепя се от
всички
присъстващи.

Мерките са
включении в
СМР.

Руси Русев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
22.06.2010г изразява
становище, че е много
добре, че ще се
кандидатства с
проекти по стратегията
на местно ниво, но
счита, че
необходимото
съфинансиране, ще
възпре голяма част от
потенциалните
кандидати.

Подкрепя се от
присъстващите.
Становището не
може да се отрази
в СМР, тъй като
противоречи на
Наредба 23 на
МЗХ.

За мерки от
ПРСР,
включении в
СМР се спазват
изискванията за
допустимост на
дейностите,
разходите и за
получателите на
помощта, както
и размера на
финансовата
помощ,
определении в
наредбата за
условията и реда
за подпомагане
по съответната
мярка от ПРСР

Мехмед Бекиров По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
22.06.2010г задава
въпрос как МИГ ще
подпомага
кандидатите при
подготовка на техните
проекто-предложения?

В процедурите по
изпълнение на
СМР са разписани
задълженията на
МИГ по
информиране,
консултиране и
подпомагане на
подготовката на
проекти;

.

Неделчо Русев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
22.06.2010г изразява
становище, че, мерки
121 и 123 ще са

Подкрепя се от
всички
присъстващи.
Мерките са
включении в
СМР.
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особено важни и
интересни за местните
земеделски
производители с
възможностите, които
ще им предоставят за
модернизации и
добавяне на стойност.

Добри Добрев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
22.06.2010г задава
въпрос ако кандидат с
финансиран проект по
стратегията, не успее
по някаква причина да
го изпълни, ще е
необходимо ли да се
възстановят
получените средства.

Причините за
прекратяване на
договорите
финансирани по
стратегията,
както и
санкциите при
неизпълнение
ще са предмет на
договорите,
сключени между
МИГ и
съответния
бенефициент.

Веселка Кънчева По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
23.06.2010г изразява
подкрепа за мерките,
които подпомагат
земеделските
производители.

Подкрепя се от
присъстващите.

Пенка Косерова По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
23.06.2010г задава
въпрос дали местната
църква може ли да
бъде ремонтирана ако
кандидатстват с проект
по стратегията?

Местните
поделения на
вероизповеданият
а могат да
кандидатстват за
ремонт на
сградите на
църкви/джамии по
мярка 322, която е
включена в СМР.

.

Петър Иванов По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
23.06.2010г задава
въпрос дали е
възможно земеделски
производител
регистриран в гр.
Разград да ползва

Към СМР на МИГ
на територията на
община Попово
могат да
кандидатстват
само кандидати,
които  постоянен
адрес - за
физическите лица,
и седалище - за
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средства по СМР. еднолични
търговци и
юридическите
лица на
територията на
МИГ.

Ангел Стайков По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
24.06.2010г изразява
становище, че е много
добре, че ще се
кандидатства с
проекти по стратегията
на местно ниво.

Подкрепя се от
присъстващите.

Росица Иванова По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
24.06.2010г изразява
подкрепа за така
представената
стратегия, която ще
даде възможност да се
подкрепят както
земеделските
производители, така и
тези които развиват
неземеделска дейност.

Подкрепя се от
присъстващите.

Златко Стефанов По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
24.06.2010г задава
въпрос как МИГ ще
подпомага
кандидатите при
подготовка на техните
проекто-предложения.

В процедурите по
изпълнение на
СМР са разписани
задълженията на
МИГ по
информиране,
консултиране и
подпомагане на
подготовката на
проекти;

.

Недко Недков По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
24.06.2010г задава
въпрос каква е
възможността да се
кандидатства с
проекти за
рибовъдство.

Отговор: Има
специална
програма за този
сектор на
селското
стопанство.
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Янко Георгиев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
25.06.2010г Изразява
становище, че мерки
311 и 312 ще са
особено важни за
територията поради
необходимостта от
разнообразяване към
неземеделски дейности
и насърчаване
създаването и
функционирането на
микро-предприятия.

Подкрепя се от
присъстващите.

Румянка Радева По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
25.06.2010г подкрепя
така представета
стратегия за местно
развитие и
възможността да се
кандидатства с
проекти на местно
ниво, а не на
централно.

Подкрепя се от
присъстващите

Мариян Георгиев По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
26.06.2010г изразява
подкрепа за мерки 121
и 111, даващи
възможност за
модернизиране на зем.
Стопанства и за
повишаване на
квалификацията на
заетите в земеделието.

Подкрепя се от
присъстващите.

Наталия Николова По време на
информационна среща
по Дейност 6, задача 3,
проведена на
26.06.2010г Подкрепя
така представета
стратегия за местно
развитие и
възможността да се

Подкрепя се от
присъстващите
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кандидатства с
проекти на местно
ниво, а не на
централно.

2.3. Консултанти и фасилитатори – вътрешни и външни, участвали в разработването на
стратегията:

Вътрешните консултанти и фасилитатори, участвали в разработването на
стратегията са:
1) Членовете на екипа на проекта:
Координатор по проекта – ръководи, организира, координира и контролира изпълнението
на дейностите по проекта;
Технически асистент – оформя и изпраща кореспонденцията по проекта;
2) Експерти от задължителния списък на МЗП – в това число:
Експерт 1 – Експертът оказва методическа помощ на екипа на проекта в следните
дейности и задачи:

 Идентифициране на заинтересовани страни и целеви групи;
 Установяване и прилагане на механизми за контакт;
 Разработване на комуникационен план;
 Убеждаване и мотивиране (индивидуално и групово);

- информация за актуалната ситуация;
- даване на аргументи (информира, но не се намесва пряко);

 Комуникация с партньорите.
Експерт 2 - Експертът оказва методическа помощ на екипа на проекта в следните
дейности и задачи:

 Идентифициране на легитимни източници на информация;
 Събиране на информация;
 Преглед на съществуващите планове, проучвания, проекти;
 Описание на „статуса” на територията;
 Анализи;
 Разработване на първоначален вариант на СМР

- Мерки
- Процедури
- Оценка и мониторинг
- Бюджет

 Консултации с Управляващия орган;
 Окончателен вариант на СМР;
 Информиране за СМР – по време на разработването и след тов

Експерт 3 – Експертът оказва методическа помощ на екипа на проекта в следните
дейности и задачи:

 Запознаване с изискванията и процедурите
 Подготовка на документи за регистрация и други документи

- Устав;
- Учредителен протокол;
- Правилник за работа
- Длъжностни характеристики

 Участие в обучения и организационно укрепване на МИГ;
 Промоция на МИГ и укрепване на институционалните връзки.

Експерт 4 – Експертът оказва методическа помощ на екипа на проекта в следните
дейности и задачи:

 Събиране на информация
 Анализ на заинтересованите страни и идентификация на ключови
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 заинтересовани страни;
 Анализ на нуждите от обучение;
 Разработване на план на обучителните дейности;
 Дизайн и организация на събитията и оценка на участието;
 Подготовка на информационни материали;
 Мониторинг и оценка на дейностите по комуникационния план и анализ на

резултатите от обученията;
 Идентификация на допълнителни експерти за провеждане на обученията

Външни консултанти и фасилитатори, участвали в разработването на стратегията:
Външни екперти: участвали в събиране на специфична информация за територията;
подготовка и провеждане на дейности в информационни кампании; подготовка на
материали за пресата и медийни съобщения; разпространение на информационни
материали; подготовка и провеждане на семинари и обучения на местни Лидери и МИГ;
консултиране при разработване на инфраструктурни мерки и мерки предвиждащи
обучение и квалификация.
Външни изпълнители за: счетоводно обслужване на проекта; проучвания на
територията, анализи и оценки; доставка на техническо и офис оборудване ; организиране
на учебно посещение и обмяна на опит в чужбина за членове на МИГ ; организиране на
информационни кампании и публични събития; преводи; дизайн и изработка на
информационни материали и Лого; създаване и поддържане на електронна страница;
финансов одит на проекта.

3.  Описание на ситуацията (около 5 стр.)

3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални, икономически, природни и
материални ресурси и т.н.):

Социални ресурси
Разпределение на населението по пол, възраст, етнос
Демографските процеси на територията на МИГ Попово, както и в област Търговище, а
също така и в Североизточен планов район, са с неблагоприятни тенденции. Към
31.12.2009 г. по данни на НСИ  постоянното население на общината е 31 479 души. От
тях 15 548 души /49.2% / живеят в общинския център - гр. Попово и 15 931 души  /50.8% /
в селата. Средната гъстота на населението е 38,8 човека/кв.м.
Структурата по пол на населението се характеризира с превес на жените на мъжете. 48,13
% от населението са мъже, 51,87 % са жени.
В етническия състав на населението 71,3 % заема българската етническа група, на второ
място е турската етническа група – 21,8 %, а трета по численост е ромската етническа
група – 5,0 % от населението, а 1,8 % са групите на “друга етническа група”, “не се
самоопределя” и “непоказано”. Територията на МИГ Попово като цяло има дял на
малцинствата 27,0 %, който е по-висок от средния за страната (16,1 %), но по-нисък от
средния за област Търговище.
Естественият прираст на населението в община Попово, обхваната от МИГ Попово е
дългосрочно отрицателен, още от 1997 г. насам. За периода 2004-2008 г. населението на
общината е намаляло с малко над 1500 човека.
Механичният прираст в общината се задържа в отрицателните стойности още от 2000 г  и
се задълбочава в последните години, т.е. броят изселвания извън общинските предели
надвишава броя на заселванията в общината. Процентът на мигриралите извън населеното
място и общината е 8, 2%.
Според данни на Националния статистически институт, делът на хората над
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трудоспособна възраст надвишава дела на хората под трудоспособна възраст.
През 2009 г. броят на жителите на територията на МИГ Попово до 14-годишна възраст е 4
407 човека, в трудоспособна възраст (15-64 години) са 20 147 човека, а хората над
трудоспособна възраст са 6 925. В проценти разпределение на населението по основни
възрастови групи е както следва: под трудоспособна, в трудоспособна и над
трудоспособна възраст през 2009 г. е съответно 14 %,  64 % и  22 %.
Степента на образованост на населението обхванато от МИГ Попово е малко по-ниска от
средната за страната – по-малък дял на хората с висше образование и по-висок процент
завършили средно образование. Около 66% от жителите на община Попово са с различен
тип средно образование – поравно са разпределени средното гимназиално и
професионално образование. Делът на висшистите е с около 10 процентни пункта по-
нисък от средното за населението на страната. Делът на нискообразованите (хора с
основно и по-ниско от основно образование) е подобен на средния за страната.

Икономически ресурси
С  най-голям дял в икономика на територията на МИГ Попово е хранително-вкусовата
промишленост, следвана от търговията, ремонта и техническото обслужване на
автомобили, личните вещи и стоките за дома, както и производството на текстил и
облекла.
По данни на НСИ към м. юли 2010 г. икономически активното население на община
Попово е 16 885 човека. По данни на Дирекция Бюро по труда гр. Попово равнището на
безработица към 31.07.2010 г. е 12,5%. Регистрираните безработни лица са 2 110.
Секторният състав на заетостта показва дял на заетите в индустриалния сектор 39.7%, в
аграрния сектор – 28.1%, в обществения сектор – 24.4%, в частния сектор 75.6 %.
По отрасли 25.8% заети лица се падат на “Производство на текстил и изделия от текстил”,
17.0 % на отрасъл “Търговия; ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и
стоки за дома”, 28 % на отрасъл “Селско, ловно и горско стопанство”, 8.2% на
“Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия”, 7.0% на
“Производство на машини и оборудване.
Основните отраслови сектори в икономиката на територията на МИГ Попово са
производството на храни, напитки и тютюневи изделия – 30 %; търговия, ремонт и
техническо обслужване на МПС, лични ещи и стоки за дома – 20%; производството на
тексти и изделия от  текстил – 20%;  селско, ловно и горско стопанство – 14%;
производство на машини и оборудване – 4%; транспорт, складиране и съобщения – 3%;
строителство - 2 %.
Основни икономически субекти в отрасъл “Производство на хранителни продукти,
напитки и тютюневи изделия” са Роса АД, “Винпром-Попово” ЕООД , “Кристера”АД,
Братя Томови АД, “Тандем-В” ООД и др. В отрасъл “Производство на текстил и изделия
от текстил; производство на облекло” икономическите субекти са фирмите – „Родина
Попово” ООД, „Спорт” АД, „Десислава” ЕООД, “Фрештекс Текстил Финишинг
България” ЕООД. Фирмите Чугунена арматура АД, Електроапаратура ЕООД - с.
Ковачевец, “Стоманени профили” АД , „Агротехремонт 61” АД, “Родна индустрия-91” АД
са с основна икономическа дейност “Производство на машини и оборудване”.
От гледна точка на численост на персонала по-голямата част от предприятията в общината
са с под 10 души персонал.

Природни ресурси:
Територията на МИГ Попово покриваща се с територията на Община Попово е
разположена в източната висока и платовидна подобласт на Дунавската равнина. На
територията й се наблюдават два близки типа релеф - “хълмисти равнини и разчленени
плата” и “високи хълмове и ридове” (Поповските височини). Средната надморска
височина на територията по данни на ТСБ-Търговище е 280 мнв., вертикалното
разчленение на релефа – 85 м, а хоризонталното разчленение – 1.2м.
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Територията се характеризира със сложни геоложки условия, дължащи се на:
- разположението на общината в неконтактната зона между Мизийската платформа и
Предбалкана;
- наличието на дълбоки разломи;
- разнообразна геоложка структура;
- наличие на свлачища, както в населените места /с.Посабина, с.Априлово, с. Гагово/, така
и в крайселищни територии /с. Манастирица , с.Горица  и др./ ;
- честа смяна на различни инженерно-геоложки типове в хоризонтална посока;
- висока сеизмичност на района.
Климатът е умереноконтинентален.
От суровинно-минералните ресурси най-големи са запасите  от креда и глина.
Наличните   водни    количества  на  територията на общината са формирани от
повърхностни и подземни води. Територията    се   отводнява от реките Черни Лом, Малки
Лом,   Голяма   река   и    техните   притоци.
На територията на община Попово натурална минерална вода се добива от минерален
водоизточник Сондаж № Р-2 „Водица”.
Релефът на общинската територия създава добри условия за развитието на земеделие и
селско стопанство, тъй като той е преимуществено хълмисто-равнинен и платовиден.
Почвеният състав на земята в общината е плодороден поради наличието на черноземни
почви, особено в по-равнинните райони. В общината присъстват още и алувиалните,
алувиално-ливадните и сивите горски почви.
Разпределението на територията на общината според цели на използване е с по-голям
превес на земеделските земи. Те се оценяват на 71% от общата площ на община Попово,
което е над средния за страната, а и за областта дял на селскостопанския фонд. Делът на
населените места и урбанизираните територии е 3.5%. Делът на горските територии в
общината е 22.0%. Делът на териториите за добив на полезни изкопаеми е 1.5%.
Селскостопанският фонд в община Попово по данни на Областна дирекция “Земеделие и
гори” е в размер на 435 801дка
Той е разпределен както следва:

 Обработваема земя – 319 202 дка
 Мери, пасища, ливади – 70 991 дка
 Пустеещи земи – 39 743 дка
 Трайни насаждения – 5 865 дка

Следователно 73.2% от селскостопанския фонд е обработваема земя, 16.3% - мери, пасища
и ливади.
Общата площ на горския фонд на територията на МИГ Попово е стопанисван от
Държавно  ловно стопанство  “Черни Лом” възлиза на 28 469.2 ха., разпределен както
следва:

 държавен горски фонд – 25 914.9 ха
 общински гори - 1 821.5 ха
 гори на физически лица - 719.6 ха
 гори на юридически лица - 13.2 ха

По вид на земите горската площ се разпределя, както следва:
 общо залесена площ - 27 360.9ха
 голини - 463.6ха
 сечища - 30.5ха
 обработваеми площи - 11.1ха
 ливади - 5.9ха
 поляни - 96.9ха
 пътища,просеки и др. - 398.6ха
 скали,блата,реки - 77.0ха
 горски разсадници - 24.7ха

Съгласно Решение № 122 от 2 март 2007 г., Списък на защитените зони за опазване на
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дивите птици и списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна на територията на Местна инициативна група Попово, в Натура
2000 попадат:
BG0000432 Голяма река ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА

ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО 7451,74 7451,74 0,00
ПОПОВО

BG0000608 Ломовете РАЗГРАД РАЗГРАД
ЦАР КАЛОЯН
ВЕТОВО

РУСЕ ДВЕ МОГИЛИ 32 488,93 32 488,93 0,00
ИВАНОВО
РУСЕ

ТЪРГОВИЩЕ ОПАКА
ПОПОВО

BG0000173 Островче ТЪРГОВИЩЕ ТЪРГОВИЩЕ
ПОПОВО 6749,19 6749,19 0,00

РАЗГРАД РАЗГРАД
ЛОЗНИЦА

Административно-териториални ресурси:
Община Попово е разположена в Североизточната част на Република България. В
съответствие с административно-териториалното деление на страната, тя попада в   област
Търговище и е съставена от един град (гр. Попово) и 34 села. Попово е втората по
големина община в област Търговище – що се отнася до площ и население. По дани за
2009 г. на ГРАО Попово селищната мрежа е формирана от 5 села с население над 1000
души, 9 села с население от 501-1000 обитатели, 14 села с население от 101-500 души и 6
села с население под 100 души. Най-големите села са: Кардам – 1529 жители, Светлен –
1262 жители, Садина – 1136 жители, Ломци –1043 жители, Зараево – 1007 жители и
Славяново – 935 жители.
Общата  територия  на   общината е  832,9  кв.м., което е 30.7% от територията на
областта. Граничи  с общините Търговище, Антоново, Стражица, Бяла, Две могили,
Опака, Цар Калоян, Разград и Лозница. Община Попово се намира  в средата  на
триъгълник, затворен  от  главен  път  Е-85  /Русе-В.Търново/, Е-70 /Шумен-Русе/ и Е-71
/София-В.Търново-Варна/, които са елементи на Европейската транспортна мрежа.
Максималното разстояние на населено място от административния център е около 30 км.
Община Попово отстои на 70 км. от гр. Русе и е близо до границата с Румъния. Градът е
относително близо и до най-големия пристанищен център Варна.

Инфраструктурни ресурси:
В общината е изградена относително добра транспортна мрежа. Делът на второкласните и
третокласни пътища, които осигуряват транспортен достъп до главните транспортни
направления е общо 44.8 на сто. Отстоянието на общинския център град Попово до
областния център град Търговище е 35,88 км. Връзката се осъществява чрез второкласни
пътища II-51 и II-74. Делът на второкласните и третокласни пътища, които осигуряват
транспортен достъп до главните транспортни направления е общо 44.8 на сто. Пътищата,
обслужващи населените места в община Попово са: II-ри клас – 34.800 км, III-ти клас –
101.500 км и IV-ти клас – 167.850 км. Транспортните връзки между общинския център и
населените места основно се извършват в рамките на областната транспортна схема и
общинската транспортна схема. И двете транспортни схеми, обслужващи селищата на
община Попово са възложени чрез конкурс на частни превозвачи, в зависимост от броя на
пътниците до повечето населени места се осъществява ежедневен транспорт, а до други
седмичен.
На територията на община Попово съществува изградена железопътна инфраструктура,



35/137

част от националната железопътна мрежа. Текущият железен път, общо за общината, е с
дължина 37.300 км. Общинският център гр. Попово се намира на централната жп-линия
София-Варна.
Основната производствена инфраструктура е концентрирана в  производствени единици
на предприятия, намиращи се в гр. Попово.  Преобладаващата част от работната ръка е от
гр. Попово.
Телефонната плътност за общината е 32.3 телефонни поста Всички населени места са
включени в националната система за автоматично набиране. Покритие със сигнал на
мобилните оператори Вивател, Глобул и Мобилтел има в по-голяма част от територията
на общината. На територията на общината има 3 доставчика на интернет услуги.
Покриващи територията на град Попово и част селата в близост до гр. Попово. Достъпът
до интернет се осъществява предимно по комутируеми линии. Значително се изостава с
предлагането за крайните потребители на широколентовия и високоскоростен достъп до
глобалната мрежа.
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Състоянието на
водопроводната мрежа е под средните стандарти за страната. Тя е силно амортизирана. От
всички населени места в общината единствено в град Попово канализационната система е
в по-завършен етап на изграждане. Отпадните води от градската зона се състоят от
комбинация от потоци от битови отпадни води и отпадни води от търговски и
промишлени обекти, заедно с дъждовни води и инфилтрация от почвата около
канализационните тръби. Във всички канализационни системи попадат известни
количества дъждовни води. За пречистване на отпадните води от градската
канализационна мрежа съгласно Финансов меморандум по програма “ИСПА” No
02/ISPA/MC/034 Проект “Събиране и третиране на отпадните води в Попово” през 2005 г.
е изградена пречиствателна станция за отпадни води в гр. Попово.
На територията на Община Попово има добре изградена и ефективна напоителна система.
За съжаление същата не е добре поддържана и не се ползва пълноценно. Територията на
Община Попово се обслужва от “Напоителни системи” ЕАД клон Търговище. Изградени
са 143 462 дка. поливни площи, в т.ч. технически годни за напояване – 114 640 дка.
Площите са обхванати от 3 напоителни системи. Изградените напоителни системи се
обслужват от: напоителни язовири – 2 броя с общ завирен обем 65 690 млн.м3, напоителни
помпени станции – 7 броя; напорни тръбопроводи – 5.8 км.; деривационни канали – 7.8
км.; открита канална мрежа – 48 км.; закрита тръбна мрежа – 660 км; водохващания – 1
броя, изравнители – 23 броя; дюкери, тунели и други съоръжения.
Като цяло електроразпределителната система в годините след 1980 до момента е
реконструирана и изградена на едно доста добро равнище – 100% покритие  на
територията на общината..
През 1990 г. гр.Попово е включен към северния пръстен на Националната газоразпреносна
мрежа.
На територията на община Попово функционират  8 банкови институции (клонове на ОББ
АД, Банка ДСК, БПБ АД, ЦКБ АД, Райфайзенбанк, Алианц България АД,  Популярна
Банка, SG Експресбанк), а също така около 6 застрахователни компании и фирми.

Материални ресурси
В рамките на област Търговище, общината се намира на относително високо място по
някои от основните икономически и социални показатели. Община Попово е на второ
място сред общините в област Търговище по индикаторите БВП на глава от населението и
Общински индекс за човешко развитие (ОИЧР)1. Преди нея е единствено община

1 Общинският индекс за човешко развитие (ОИЧР) е комплексен показател за неравенството между
общините по отношение три фактора – здраве, образование, икономика. За оценка на тези фактори се
използват статистическите променливи: очаквана продължителност на живота, коефициент на грамотност и
коефициент на записване, общински брутен вътрешен продукт на човек от населението.
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Търговище. Въпреки това, на национално равнище община Попово се подрежда на по-
задни позиции – на 81-во (от 262) място сред всички общини по БВП на глава от
населението и на 114-то (от 262) места по ОИЧР. Според „Общинския план за развитие на
община Попово 2007 – 2013”2, средната годишна работна заплата за периода 2007 – 2009
г. е по-ниска и от средната за страната и от средната за Североизточния район за
планиране, както и от средната за област Търговище.
Според Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) през 2008 г. общината запазва
по-неблагоприятна позиция по отношение общите приходи и приходите за местни
дейности на глава от населението спрямо средните стойности за страната и за групата
общини със сходен брой население”3 Благоприятната тенденция измерена от БАКР е
повишаването на собствените приходи на общината през 2009, включително ръст от 41%
на данъчните приходи и 32% ръст на постъпленията от общински такси.
Въпреки това, на национално равнище община Попово се подрежда на по-задни позиции –
на 81-во (от 262) място сред всички общини по БВП на глава от населението и на 114-то
(от 262) места по ОИЧР.

Социо – културни ресурси:
Богат е културният календар на община Попово, включващ Балкански кинофестивал за
операторско майсторство “Златното око”, Национален фестивал за алтернативното кино
“Мини-филм”, Капански събор “Здрав корен-жив дух” в с.Садина, Беломорски събор в
с.Светлен,  юбилейни чествания на народните читалища, Фестивал на етносите, Майски
културни дни, народни събори по селища, Празник на гр. Попово и други. Всяка година от
30 май до 2 юни се провежда  традиционен поход "По стъпките на четата на Таньо
войвода". На 2 юни на Керчан баир пред паметника на Воеводата приключва
националният поход „По стъпките на четата на Таньо войвода” с поднасяне на венци,
тържествен концерт, много гости и импровизиран събор.
На територията на община Попово функционират 32 народни читалища. Особено значими
са творческите успехи на  танцов състав “Северняци”, на фолклорен ансамбъл
“Северняче”, вокално трио “АГРА”, Студио за модерен балет, танцова формация “ЧАР”,
танцов състав “Веселяче”, Детска музикална школа към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий”
гр. Попово,  певческа група “Антола”, художествени колективи за автентични песни и
обичаи към селата Садина, Светлен, Славяново, Кардам.
В община Попово са регистрирани над 40 селищни могили и праисторически терасни
селища; повече от 70 надгробни могили, най-голямата от които в с.Звезда; над 50 антични
и средновековни крепости и останки от селища. Периодично през 2 години Историческият
музей провежда научни конференции по различни теми от миналото на района. Музейни
сбирки съществуват и към читалищата в общината – в селата Садина - Капанската
етнографска сбирка, Светлен - Беломорската етнографска сбирка, Паламарца, Славяново и
други. Една от най-големите забележителности в общината е късноримската крепост
„Ковачевско кале”. Крепостта е в непосредствена близост до главния път Попово – Бяла,
което улеснява достъпа на туристи до нея. Общината разработва проект за археологически
обект на открито, който да възстанови и да експонира по-добре крепостта и да я направи
още по-атрактивна. Обектът ще бъде обезопасен и ще бъде изграден информационен
център, в който ще бъдат организирани мултимедийни презентации. В края на месец
февруари 2009 г. Исторически музей – Попово след проведени аварийни разкопки,  в
землището на с. Гагово, община Попово, разкрива гробница, която представлява
монументален архитектурен комплекс, състоящ се от две кръгли камери, обща
правоъгълна предгробна камера, дромос и едно допълнително помещение.
Тъй като могилата е била многократно разкопавана от иманяри почти липсват

2 http://www.popovo.bg/main.php?lang=bg&screen=2&cat=1&subcat=6
3 Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), http://www.bcra-bg.com/index.php?cat=5&scat=1&id=230

http://www.popovo.bg/main.php
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археологически материали, с изключение на единични фрагменти от битова керамика,
останки от въоръжение, части от архитектурни елементи, позволяващи датирането на
обекта в края на ІV – началото на ІІІ в. пр. Хр.
Гробница с подобно планово решение (две кръгли камери) не е известна до сега никъде от
територията на днешна България. Наличието й вероятно може да се свърже с местен
тракийски владетел, чиято резиденция се намирала в непосредствена близост.
Други забележителности са екопътеката „Голямата река”, църквите „Св. Архангел
Михаил” и „Успение Богородично” в гр. Попово,
В град Попово функционира частна галерия “Арт-ТТ”
На територията на община Попово са регистрирани около 23 нестопански организации
(без спортните клубове, читалищните и училищните настоятелства).

3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация (тенденции за последните 10
години):

Социално-икономическа обстановка
Въпреки наличието на благоприятни териториални и природни условия за развитието на
земеделие, животновъдство, туризъм и производство, територията на МИГ Попово е
изправена пред значителни икономически и социални проблеми – високото ниво на
безработица и ниски доходи, които са предпоставка за обезлюдяване на населените места
и за изселване на хората в трудовоактивна възраст в големите градове извън общината.
Според актуализирания „Общинския план за развитие на община Попово 2007 – 2013”,
средната годишна работна заплата за периода 2007 – 2009 г. е по-ниска и от средната за
страната и от средната за Североизточния район за планиране, както и от средната за
област Търговище.
Нивото на безработицата в община Попово, включена в обхвата на територията на МИГ
Попово е по-високо от средното измерено за страната, но по-ниско от средното за област
Търговище. Това се отнася и за настоящата 2010 и за по-ранни периоди. Негативните
последици от световната икономическа и финансова криза дават своето отражение върху
краткосрочната ситуация със заетостта, както в страната като цяло, така и в община
Попово и област Търговище в частност. Въпреки невисокото относително ниво на
безработица на териториятана на МИГ Попово, конкуренцията за едно работно място  е
силна – между 25 и 50 безработни се борят за заемането на едно заявено работно място в
бюрата по труда при средна стойност за страната 11 души за място. Сред общините в
област Търговище единствено в община Омуртаг има по-силна конкуренция за работни
места.  Следователно броят предлагани работни места  е значително по-малък от средното
за страната.
Малкият брой предлагани работни места, както и ниското заплащане на труда на
работещите са негативни фактори, влияещи значително на демографските процеси и
структура в общината.
Липсата на възможности за реализация, страхът от изпадане в безработица, недостатъчно
добрите условия в здравеопазването и образованието, както и липсата на възможности за
развлечение принуждават много млади хора да се изселят извън малките населени места.
Индустрията заема най-голям дял от икономиката на община Попово през 2009 година.
Приходите от нея представляват малко над 50% от общите приходи на общината.
Селското, горското и рибното стопанство понастоящем заемат трето място в отрасловата
структура, с реализирани приходи за 2009 от около 35 млн. лв., и относителен дял от
близо 15% в общото разпределение. Селското стопанство е отрасълът с най-голямо
значение за бъдещето на община Попово и в частност за МИГ Попово. Този извод  е
подкрепен от обективни фактори - високият дял на обработваемите земи, както и
традициите в селското стопанство и преработвателната индустрия са силни предпоставки
за развитието на земеделието и животновъдството.

http://www.bcra-bg.com/index.php
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Налични условия за развитие на земеделие и животновъдство
Селското стопанство на територията на МИГ Попово има развити традиции в
отглеждането на следните земеделски култури:

 Зърнени, фуражни и технически култури;
 Зеленчуци, лозя и овошки;

Основните подотрасли на животновъдството пък са: говедовъдство, овцевъдство,
свиневъдство и птицевъдство. В последните години в общината се развива и козевъдство.
Земеделието и животновъдството, заедно с ловното и горското стопанство начисляват
около 15% от икономиката на община Попово.
Въпреки този относително нисък дял на селското и горско стопанство, общината и МИГ
Попово има голям потенциал за бъдещо развитие на земеделие и животновъдство поради
наличието на следните условия:

 Висок относителен дял на земеделските земи в територията на общината - 71%
(73% от селскостопанските земи са заети от обработваеми земи, а около 16% - от
пасища, мери и ливади). Това разпределение на земния потенциал подпомага и
развитието на земеделието и на животновъдството.

 Наличие на плодороден почвен състав от различни видове плодородни почви –
черноземни, алувиални, алувиално-ливадни.

 Благоприятният за развитието на земеделие и животносвъдство равнинно-хълмист
и платовиден релеф.

 Високият дял и ключовото значение на производството на храни, напитки и
тютюневи изделия, които създават голямо търсене на пазара на селскостопанска
продукция в общината. В това число влизат големите предприятия „Роса” АД,
„Тандем – В” АД, „Родина – Агро”, „Родина-плод” и други.

 В помощ на селското стопанство в общината са и наличието на най-големия на
територията на област Търговище лицензиран зърнен склад и модернизирана
кланица в с. Дриново.

Тези благоприятни условия сами по себе си не са достатъчни за развитието на модерно
селско стопанство. В ущърб на потенциала се явяват остарялата техника за обработка на
земите, както и лошото състояние на напоителните системи.
Важността на селското стопанство като основен отрасъл за бъдещето на община Попово и
като обект на подпомагане от МИГ Попово е по-висока сред жителите на селата в
общината, където отглеждането на земеделски култури и добитък е един от основните
начини за препитание.
Заниманието със земеделие се определя от местната общност като перспектива за добър,
дори и охолен живот, особено след приемането на България за пълноправен член на
Европейския съюз.
Селското стопанство има солидни традиции в общината, много сериозен природен и
поземлен ресурс, развити връзки с преработвателните предприятия в общината, а също и
подходяща работна ръка. Голяма част от местните (включително и от безработните)
отглеждат селскостопанска продукция и извън основната си трудова заетост, следователно
имат известни познания и опит.
В този смисъл с голяма увереност можем да очакваме, че мерки, подпомагащи развитието
и модернизацията на земеделието, биха предизвикали интерес и биха повишили
инициативността на местните предприемачи и население

Налични условия за развитие на производство и промишленост
Най-значимият отрасъл за икономиката на община Попово – индустрията е най-силно
застъпена от производството на хранителни продукти. Близо 57 % от приходите на
общината  от индустриалните предприятия са от  производството на хранителни стоки. На
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второ място в индустрията е производството на облекло. В този смисъл, развитата
преработвателна индустрия за селскостопанската продукция е силна предпоставка за
разширяването на земеделието и животновъдството. Производството на храни, напитки и
тютюневи изделия, което има най-голяма тежест в икономиката на общината (30%) заема
трето място в нагласите на жителите по потенциал за развитие на общината. Тази
индустрия се очертава като най-перспективна за следващите десет години за Попово.
Производството и промишлеността в община Попово се развиват в няколко основни
насоки. Най-съществено място в производствената индустрия на общината заема
производството на хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия. Този отраслов сектор
е развит в следствие от развитието на селското стопанство. Предприятията в подотрасъла
използват селскостопанската продукция от района като производствен ресурс.
Всички предприятия занимаващи се с производство на храни, напитки и тютюневи
изделия в общината са частни. Най-големите от тях са „Роса” АД, занимаваща се с
производство на растителни масла, към предприятията от преработвателната дейност
може да се прибавят и „Златен плод” ЕООД, което произвежда, обработва и консервира
плодове и зеленчуци, и „Родина-Агро”, предприятие, чиято основна дейност е
замразяването и сушенето на селскостопанска продукция. Месодобивът и
месопреработката в общината са представени от предприятията свинекомплекс „Братя
Томови”  АД и „Тандем Попово” АД, което разполага и със собствена кланица.
Текстилната промишленост също заема важно място в икономиката на Попово. Тя е от
ключово значение за общината, тъй като осигурява работните места на най-много заети в
промишлеността на общината като цяло. Само предприятието „Родина-холдинг” АД
осигурява работа на над 1300 човека. Други предприятия от същата сфера са „Спорт АД”
и „Фрештекс Текстил Финишинг България . Като цяло материално техническата база на
тези предприятия е модерна и в добро състояние, което ги прави конкурентноспособни на
пазара.
Машиностроенето в общината е представено от частните предприятия „Агротехремонт
61” ООД и „Електроапаратура” ЕООД.
Сред благоприятните условия за развитието на промишлеността е наличието на традиции
в селското стопанство, които дават ценен ресурс за преработвателните предприятия, както
и създават предпоставки за търсене на селскостопанска апаратура. Местоположението на
общината, обхваната от МИГ Попово от своя страна улеснява транспорта на продукцията
и в рамките на страната и за продукцията предназначена за външния пазар. Наличието на
дългогодишни традиции в шивачеството и хранителната промишленост е създало няколко
поколения хора с опит и умения в областта.
В представите на местното население, територията на МИГ Попово е относително слабо
развита за региона си, чийто основен отрасъл е и за в бъдеще ще бъдат селското
стопанство и текстилната индустрия.

Налични условия за развитие на туризъм
На територията на МИГ Попово съществуват  и достатъчно условия за развитие на
неземеделски дейности, част от които  е развитието на туризма, но този отрасълът все още
е недоразвит. Въпреки големия културен, природен и исторически потенциал на общината
за развитие на туризьм, хотелиерството и ресторантьорството тази сфера реализира по-
малко от 1% от приходите на общината за 2009 г.
Наличието на множество местни забележителности и събития, които биха могли да са
обект на туристически интерес както от български, така и от чуждестранни посетители
определя туризма като сфера с голям потенциал за развитие на територията на МИГ
Попово. Интерес представляват различните празници и панаири, организиращи се редовно
в населените места в общината. Такива са капанските панаири и сбирки, беломорска
сбирка, русалски панаир, различни фолклорни танцови и музикални събития, фестивалът
на операторското майсторство „Димо Коларов”, фестивалът на алтернативното кино,
фестивалът на Планинарската песен, ежегодни майски дни на културата и др. На второ
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място може да се посочат уникалната гробница в с. Гагово и късноримската крепост
„Ковачевско кале”, Националния туристически поход „По стъпките на Таньо войвода”.
Други забележителности са местността „Маринка лъка”, както и екопътеката „Голямата
река”.
Проучванията направени от ББСС Галъп интернешънъл показват, че почти половината от
територията на МИГ предлага значителен потенциал за разработването на атрактивни
туристически продукти. Територията на МИГ Попово разполага с природни, културни и
архиологически дадености, за развитие на такъв тип туризъм, има изграден
Туристически информационен център, но липсва достатъчен туристически поток и
леглова база. Наличната туристическа инфраструктура е недостатъчна и амортизирана, за
да позволи сериозното развитие на туризъм. Туристическата база  в общината е от типа
„семеен хотел”, „къща за гости” или „мотел”, като липсват модерни комплекси, които да
привличат туристи и да създават нови работни места. По-голямата част от хотелите и
базите за настаняване на гости са разположени в общинския център гр. Попово, което
поставя селата в общината до известна степен в изолация от притока на туристи и
възможността за развитие на хотелски и ресторантски обекти в селата. През последните
години няколко села от общината предлагат продукти на селския туризъм, предимно за
сезонен туризъм. Засилва се тенденцията на традиционно лятно пребиваване, а
напоследък и на целогодишно заселване на граждани от Холандия, Великобритания и
Белгия в селата от общината.
Освен  липсата  на възможности за настаняване на голям брой туристи,  значителен
проблем е и липсата на обучени кадри, стратегическо планиране и маркетинг на ресурсите
и продуктите на селския туризъм.
Развитието на туристическата инфраструктура, възстановяването на исторически и
културни паметници и други свързани с туризма дейности, както и създаването на нови
предприятия, насърчаването на туризма и ще допринесат в най-голяма степен за
благосъстоянието на територията на МИГ Попово и обновяването на населените места в
нея. Разнообразяването на типовете дейности в местната икономика би спомогнало и за
овладяването на едни от най-сериозните проблеми – безработицата и отрицателния
естествен и механичен прираст на населението.

Въз основа на анализа на социално-икономическата ситуация на територията на МИГ
Попово и по данни от представително проучване на нагласите на населението на община
Попово са индикирани няколко основни проблемни области засягащи живота на местните
жители и бъдещето на общината в икономически план. Тези основни проблеми са:

 Безработица – най-сериозен проблем според 67%, важен проблем за 89%;
 Състоянието на общинската пътна мрежа – споменат като проблем от половината

анкетирани;
 Липса на инвестиции и модернизационни процеси в бизнеса и предприятията –

проблем според 40% от населението;
 Проблемите свързани с достъпа и предлаганото качество на здравни грижи –

включително зъболекарска помощ, аптеки и т.н. – 36% споменавания;
 Демографски проблеми (обезлюдяване на населените места и застаряване на

населението) – споменати от малко над една трета анкетирани.

В по-голямата си част, населението на територията на МИГ Попово е уверено, че
дейностите по различните оси на Програмата за развитие на селските райони ще донесат
благотворни резултати за местната общност. Минимален процент (3%) не очакват полезни
ефекти върху развитието на Попово вследствие от прилагането на дейностите по четирите
оси на Програмата.
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На първо място по интерес се подрежда ос 1 „Подобряване на конкурентноспособността в
земеделския и горския сектор”, която предвижда създаване и модернизиране на селски
стопанства, подобряване на инфраструктурата обслужваща селските и горски стопанства
и др.  Тази ос на ПРСР от своя страна би подкрепила местните и държавни усилия за
доразвиването на най-важния според местното население  сектор – земеделието.

Мерките по ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската
икономика” също предизвикват голям интерес сред населението на община Попово. Една
трета от жителите на общината са на мнение, че помощта за създаване на нови
предприятия, насърчаване на туризма и обновяването на селата ще допринесат в най-
голяма степен за благосъстоянието на Попово. Разнообразяването на типовете дейности в
местната икономика би спомогнало за овладяването на едни от най-сериозните проблеми
– безработицата и отрицателния естествен и механичен прираст на населението.

Най-сериозните проблеми, към които може да се насочи фокусът на Стратегията за местно
развитие са високото ниво на безработицата (и несигурността на работните места на
заетите), липсата на инвестиции и развитие на предприятията в общината – подпомагане и
разнообразяване на бизнеса, лошото състояние на общинската пътна мрежа и
демографските проблеми, свързани с изтичане на млади и квалифицирани кадри извън
общината и застаряването на населението – подобряване качеството на живот в селските
райони.

Мерките, свързани с изграждане на туристическа инфраструктура и туристическа дейност
предизвикват значителен интерес сред местната общност и като цяло биха допринесли за
постигане на диверсификация на икономическите активности, което от своя страна би
дало възможност за реализация на млади хора, които имат интереси в тази област.

3.3. Анализ на силните и слаби страни, възможностите и заплахите и анализ на проблемите:

SWOT Анализ на община Попово

Вътре ни фактори Външни фактори

8.1 Силни страни 8.2 Възможности

Благоприятно местоположение и добри пътни
комуникации със страната

Развитие на туризъм в сътрудничество със
съседните общини в областта

Плодороден почвен състав
Балансирано развитие на селата спрямо развитието
на общинския център чрез инвестиции в селски
туризъм и селско стопанство
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Висок дял на обрабо ваемите земеделски земи
представляващ ценен ресурс за развитието на
селско стопанство

Развитие на инфраструктурата и атрактивността на
общината чрез програми на Европейския съюз

Развита преработвателна промишленост за
селскостопанска продукция

Р звитие и диверсификация на дейностите
вследствие на развитие на проекти по Програмата
за развитие на селските райони на ЕЗФРС

Наличие на модернизирана и ефективна
енергопрен сна мрежа

Приличане на инвестиции в бизнеса чрез
подобряване на инфраструктурата и
административното обслужване

Развити телекомуникации - голяма степен на
телефонизация на населението чрез фиксирана и
мобилна телефония и предлагане на интернет
достъп

Нормализация на демографските тенденции чрез
инвестиции в образованието и чрез създаване на
нови работни места

Разнообразие от природни и исторически
забележителности с потенциал за развитие на
туризма

Подобряване на качеството на човешките ресурси
чрез инвестиции в бразованието

Ценен опит на общината в комуникацията и
сътрудничеството с различни международни
организации и Европейски пр гра и.

Увеличаване на компетенциите на местната власт
вследствие комуникация и проекти в
сътрудничество с международни организации

8.3 Слаби страни 8.4 Заплахи

Висока безработица и слабо предлагане на работни
места

Затваряне на предприятия и увеличаване на
безработицата вследствие от негативните ефекти на
световната финансова и икономическа криза

Ниски доходи на населението
Замърсяване на околната среда и резултиращо
намаляване на потенциала за развитие на селско
стопанство и туризъм

Отрицателен естествен и механичен прираст

Недостатъчно ефективно усвояване на средства по
европейски фондове в следствие на липса на
запознатост на населението с възможностите за
финансиране

Остаряла водоснабдителна инфраструктура и
високо иво на агубите

Повишаване на отрицателния механичен и
естествен прираст в резултат от урбанизационните
процеси в страната - преместване на населението от
села и малки градове към областни градове и
столица.

Лошо състояние на общинската пътна мрежа
Изоставане на предприятията от съвременната
икономика и технологии вследствие от липсата на
средства за модернизацията им
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Липса на инвестиции в частния сектор

Небалансирано разположение на наличната
туристическа база изолиращо селата от развитието
на туризъм

Лошо състояние на здравеопазването

Следните силните страни и възможностите на територията на МИГ Попово ще допринесат
за справяне със слабите страни и проблемите.

 Природни дадености и богато културно-исторически наследство
 Сравнително благоприятно географско положение
 Развиваща се инфраструктура
 Благоприятни условия и потенциал за развитие на екологичен, културен, селски,

архиологически туризъм
 Тенденции на миграция от страна на граждани от други европейски държави –

Холандия, Белгия, Великобритания както за лятно сезонно, така и за целогодишно
пребиваване в селата на общината

 Селищната мрежа на община Попово е компактна, добре балансирана и създава
благоприятни условия за организацията на публичните услуги и за развитие на
бизнеса.

 Територията на МИГ Попово разполага с добри естествени ресурси за развитие на
селското стопанство - наличие на плодородна земеделска земя, което създава
възможности за използване на продукция, произведена в общината  като суровина
за хранително-вкусовата промишленост.

4.  Цели на стратегията (около 2 стр.)

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие:

ОСНОВНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПОПОВО е:
« Създаване на условия за повишаване на конкурентноспособността на местната
икономика в областта на селското стопанство и неземеделските дейности, доближаване
до средноевропейските параметри на жизнената среда, запазено и оценено селско
наследство».

Приоритети за развитие:

1. Развитие на ефективен аграрен сектор
2. Опазване на природните ресурси и околната среда
3. Инвестиционна привлекателност, конкурентноспособност и подобрявяне

качеството на живот
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4.2. Обвързаност с цели в други планови и стратегически документи – местни,
регионални и национални:

Целите на Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Попово са обвързани
с целите, дефинирани в Националния стратегически план за развитие на селските
райони и отразени в ПРСР 2007 – 2013 г., като е отчетена и спецификата на
територията.

Целите на СМР допринасят за изпълнението на Приоритет 1 на
Общността:Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горския
сектор чрез повишаване на продуктивността и конкурентоспособността на земеделието,
ХВП и горското стопанство, Приоритет 2 на Общността: Подобряване на околната
среда и селската природа и Приоритет 3 на Общността: Изграждане на местен
капацитет за заетост и разнообразяване на икономиката
Целите на СМР осъществяват принос и към изпълнението на стратегическите цели на
Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) 2007 – 2013:

- достигане и поддържане на висок икономически растеж чрез динамична
икономика на знанието в съответствие с принципите на устойчивото развитие;

повишаване на потенциала на човешкия капитал и достигане на равнища на заетостта,
доходите и социалната интеграция, осигуряващи високо качество на живот.

Целите на СМР разработена за територията на МИГ Попово са обвързани и допринасят
за постигане на приоритетите и целите на Общинският план  за развитие на община
Попово за периода 2007 -2013 година и пряко кореспондират с приоритетите за
развитие:
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на конкурентоспособна местна икономика, модернизация на
производствената база, подобряване на достъпа до информация и знания
Специфична цел 1: Подобряване на бизнес средата и на достъпа до информация и
услуги, инвестиционен маркетинг и стимулиране на предприемачеството
Специфична цел 2: Насърчаване на инвестициите в технологичен трансфер и иновации,
подкрепа за създаването и развитието на местни клъстери и бизнес мрежи
Специфична цел 3: Увеличаване на инвестициите в човешки ресурси за засилване на
местната икономическа активност
ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на
социалната интеграция
Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно
наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал.
Специфична цел 2: Създаване и гарантиране на устойчиви работни места, социална
интеграция на групите в неравностойно положение по отношение на достъпа до заетост
Специфична цел 3: Подобряване качеството на образованието и здравеопазването,
допринасящи за повишаване привлекателността на общината
ПРИОРИТЕТ 4: Засилване на икономическия потенциал на градската зона и укрепване
на взаимовръзките й със селската територия, разнообразяване на икономическите
дейности и развитие на инфраструктурата на селата
Специфична цел 1: Стимулиране развитието на градската зона като опорен център за
селския ареал и укрепване на взаимовръзките между селата и града
Специфична цел 2: Диверсификация на селската икономика
Специфична цел 3: Подобряване на достъпността и атрактивността на селския район
чрез развитие на инфраструктурата

По отношение на допълняемостта със Стратегията за развитие на област Търговище
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2007-2013 г. СМР за територията на община Попово е съотносима към:
ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на активна бизнес среда за насърчаване на инвестициите и
развитие на конкурентноспособна икономика базирана на знанието
Специфична цел 3: Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната
икономическа активност. Повишаване адаптивността на човешките ресурси и засилване
на инвестициите в развитието на човешкия потенциал.
ПРИОРИТЕТ 2: Модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
балансирано развитие, засилване на инвестиционната атрактивност на територията, за
приобщаване на икономиката на областта към националната и за повишаване
качеството на жизнената среда
Специфична цел 4: Интегриране на областната политика по околна среда с развитието
на стопанските отрасли и регионалното развитие (екологизация на производството и
развитието).
ПРИОРИТЕТ 3: Интегрирано селищно развитие (градско и селско), повишаване
стандарта на живот и създаване на екологосъобразна и качествено организирана
жизнена среда.
Специфична цел 1: Укрепване на взаимовръзките между градовете и околната
територия и подобряване на социално-икономическата интеграция.
Специфична цел 3: Опазване и експониране на природното и културно-историческото
наследство и развитието на устойчив туризъм.
Специфична цел 4: Интегриране на цялата териториална общност към подобряване
състоянието на хората чрез повишаване на доходите, заетостта и на жизненото
равнище.
ПРИОРИТЕТ 5: Подпомагане развитието на формирания район за целенасочено
въздействие (изостанал селски район) и стимулиране на селското и горското
стопанство в областта.
Специфична цел 1: Рационално използване на земите в горскостопанския и
селскостопанския фонд и развитие на нови икономически дейности и услуги.
Специфична цел 3: Създаване и прилагане на алтернативни форми на туризма и
превръщането му в стимулатор за устойчивото развитие.

Към Регионалния план за развитие 2007 -2013 г. на Североизточен район за
планиране СМР на МИГ Попово е съотносима по отношение на следните приоритети
и специфични цели Североизточен планов регион
Приоритет 1 – Подкрепа за икономическо развитие, основано на растеж и заетост
Специфична цел 1.1: Развитие на активна бизнес среда
Специфична цел 1.3: Развитие на инфраструктура, допринасяща за
конкурентноспособността на района
Приоритет 2 – Развитие на конкурентноспособен аграрен сектор, съживяване на
селските райони
Специфична цел 2.1. Повишаване конкурентоспособността на аграрния и горски сектор
Специфична цел 2.2: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селските райони
Приоритет 3 – Постигане на качествен и атрактивен туризъм и териториално
балансиране на туристическото развитие в района
Специфична цел 3.2: Активизиране на туристическото развитие в цялата територия на
района
Специфична цел 3.3: Информационно, институционално и кадрово осигуряване на
туристическото развитие в района
Приоритет 4 – Повишаване потенциала на човешките ресурси, социална и
образователна инфраструктура
Специфична цел 4.1: Подобряване достъпа до образование и обучение с ново качество
и насъррчаване на заетостта
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Специфична цел 4.2: Повишаване качеството на живот чрез инвестиции в социални
дейности
Приоритет 5 – Екологизация на средата и устойчиво градско развитие
Специфична цел 5.2: Интегрирано градско развитие, подобряване на градската среда и
стимулиране на малките градове в селските райони

4.3. Специфични цели:

ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на ефективен аграрен сектор

ПЪРВА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Повишаване на знанията и подобряване на човешкия
потенциал
ВТОРА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Развитие на конкурентоспособни и основани на
иновации земеделие  и хранително-вкусова промишленост

ПРИОРИТЕТ 2: Опазване на природните ресурси и околната среда

ПЪРВА СПЕЦИФИЧА ЦЕЛ: Увеличаване и подобряване на горските ресурси

ПРИОРИТЕТ 3: Инвестиционна привлекателност, конкурентноспособност и
подобряване качеството на живот

ПЪРВА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Развиване на дейности, създаващи доходи извън
земеделския сектор за стопанството и за населението
ВТОРА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Подобряване на достъпността и качеството на
основните услуги и на инфраструктурата
ТРЕТА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Възстановяване и опазване на културно-историческото
наследство на територията на МИГ Попово

4.4. Цялостна стратегическа рамка:

Специфична цел

Стратегичес
ка цел

Приоритет 1 Приоритет 3

Специфична
цел 1

Специфична
цел 2

Специфична
цел 1

Специфична
цел 2

Специфична
цел 3

Мярка
111

Мярка
121

Мярка
311

Мярка
321

Мярка
323

Мярка
312

Мярка
123

Мярка
322

Приоритет 2

Специфична
цел 1

Мярка
223

Мярка 313
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5. Описание на интервенции (около 10 стр.)

5.0. Общи изисквания по мерките от СМР

За всички мерки в СМР от ПРСР 2007 – 2013 се прилагат:

- изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на
помощта, и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в съответните
мерки, както и изискванията по прилагане на мярка 41, съобразно актуалния текст на
ПРСР;

- изисванията по чл. 11 ал. 5 от Наредба 23 от 18 декември 2009 г., респективно,
изискванията за допустимост на дейностите, разходите и кандидатите/получателите на
помощта, както и размерът (интензитетът) на финансовата помощ, определени в
актуалните текстове на наредбите, определящи условията и реда за подпомагане по
съответните мерки.

Към всички мерки от СМР се прилагат и всички изисквания на българското
законодателство, свързани със съответните дейности по мерките.

Помощта ще се отпуска в съответствие с условията и правилата на Регламент на
Комисията (ЕС) 1998/2006, за минимална помощ (de minimis) за мерките от ос 3, с
изключение на публични инвестиции, при които общините са получатели на помощта
(бенефициенти). Общата публична помощ, отпускана на един получател (бенефициент)
през който и да е период от три финансови години от всички източници на помощ
предвид правилата за  минимална помощ (de minimis) не трябва да превишава 200 000
евро.

Когато дейностите включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква
положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в
случаите, когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда.

Всички проекти, попадащи в територии от НАТУРА 2000, преди одобрението им ще
бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане,
както и предвидените ограничения в решенията за определяне на местата и плановете за
управлението им.

Работата в защитени територии и/или със защитени видове изисква съгласуване и
разрешение от компетентните органи в България (МОСВ). Допускат се in-situ и ex-situ
дейности, но също при спазване на националното природозащитно законодателство и
след получаването на всички предвидени по закон разрешителни от компетентните
органи (МОСВ и др.).

Правила за допустимост за инвестиционна подкрепа
Допустимите инвестиционни разходи са ограничени до:
(a) изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост;
(б) закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, до
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пазарната стойност на активите;
(в) финансиране на закупуването чрез финансов лизинг на нови машини и оборудване
(включително компютърен софтуер), до пазарната стойност на актива и при условие, че
бенефициентът ще стане негов собственик не по-късно от датата на подаване до
Разплащателната агенция на заявката за окончателно плащане по отношение на
съответния актив;
(г) общи разходи, свързани с разходите по точки (a), (б) и (в), като хонорари за
архитекти и инженери, консултантски услуги, предпроектни проучвания, придобиване
на патентни права и лицензии. Общите разходи не могат да надхвърлят 12% от общата
сума на допустимите разходи за инвестицията. Общите разходи може да са възникнали
до 1 година преди кандидатстването.

Прилагат се и следните условия:

- Дейностите по проектите трябва да се осъществяват на територията на МИГ.
- При дейности за строителство/реконструкция, кандидатите трябва да представят

технически проект на етапа на кандидатстване, с изключение на мерки 321 и 322,
при които изготвянето на технически проект може да е част от инвестиционния
проект;

- Заявленията за подпомагане, когато е приложимо, следва да са в съответствие с
действащото българско законодателство в областта на инвестиционното
проектиране и разпоредбите на Закона за устройство на територията.

- Когато проектите предвиждат инвестиции със стопанска цел, всички кандидати
трябва да представят бизнес план - мярка 312.

- Разходите, свързани с изготвянето на бизнес-планове,  се подпомагат като част от
общите разходи, посочени по т. г). Те ще бъдат възстановени на база
действително извършени разходи и не могат да превишават 5% от общите
допустими разходи за инвестиции по мярка 312 при други проекти;

- Инвестиционните проекти по мерки 321 и 322 трябва да са съобразени с
приоритетите на Общинския план за развитие 2007-2013.

Авансови плащания при инвестиционна подкрепа
Получателите на инвестиционна подкрепа могат да поискат от Разплащателната агенция
авансово плащане в размер до 20% от публичната подкрепа за инвестицията. В случай на
публични бенефициенти, авансово плащане могат да получат само общините и други
публични юридически лица. Авансово плащане се извършва след учредяване на банкова
гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 110% от размера на авансовото
плащане. Ако бенефициентите са публични органи, Разплащателната агенция може да
приеме писмена гаранция от техния управляващ орган, в съответствие с прилаганите в
България разпоредби, покриваща сума равна на посочения по-горе процент, при условие
че този орган поеме задължение да изплати сумата, покрита от тази гаранция, в случай
че авансовото плащане не е било допустимо. Гаранцията се освобождава когато
Разплащателната агенция установи, че сумата на действителните разходи,
съответстващи на публичната подкрепа за инвестицията, надхвърля сумата на
авансовото плащане.

Авансови плащания се допускат за следните мерки:
121 - Модернизация на земеделските стопанства
123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи
311 - Разнообразяване към неземеделски дейности
312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;
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313 – Насърчаване на туристическите дейности
321 - Основни услуги за икономиката и населението в селските райони;
322 - Обновяване и развитие на селата.
323- Опазване и подобряване на селското наследство, когато има предвидени
инвестиционни дейности по смисъла на чл.55 от Регламент 1974, 2006

Недопустими разходи
Следните разходи не са допустими за подкрепа:
(a)  разходи за данъци, с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително
и окончателно от бенефициенти, различни от лицата, освободени от данък съгласно Чл.
4 (5), алинея (1) от Шестата Директива на Съвета 77/338/ЕИО от 17 май 1977г. относно
хармонизацията на законодателството на страните членки за данъците върху оборота –
Обща система за данък добавен стойност: единна основа за оценка;
(б) разходи за лихви по кредити, глоби, неустойки, банкови такси, гаранции;
(в) закупуване на употребявани машини и оборудване;
(г) закупуване на лизинг на недвижима собственост и при случаите на закупуване на
лизинг на машини и оборудване (включително компютърен софтуер) - на други разходи
свързани с лизинговия договор, като печалбата за лизинговата компания, разходите по
лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи. Разходите за
закупуване чрез финансов лизинг на машини, съоръжения и оборудване не са
допустими, когато ползвателят на помощта не става собственик на съответния актив до
датата на подаване на заявката за окончателно плащане за същия актив;
(д) принос в натура;
(е) разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово;
подпомагане, с изключение на общи разходи по мерките за инвестиционни дености;
(ж) общи разходи, свързани с инвестицията, извършени по-рано от една година от
подаване на заявлението за подпомагане;
(з) текуща поддръжка на активи, получили инвестиционна подкрепа;
(и) строителство/реконструкция на инфраструктура за лов, скално катерене и голф;
(й) разходи за закупуване на животни за земeделски дейности. Разходи за закупуване на
коне са допустими при неземеделските  инвестиции и когато животните не се използват
за селскостопански цели. Не сa допустими и разходи за дейности, свързани с развъждане
на животни;
(к) разходи за закупуванe и засаждане на едногодишни растения;
(л) разходи за закупуване на недвижими имоти;
(м) инвестиции, отнасящи се до обикновена замяна;
(н) разходи за дейности, подпомагани по друг проект или програми на Европейския
съюз;
(о) мита, акцизи, такси
(п) разходи, платени в брой, с изключение на разходи за застрахователни премии и
допустимите разходи за управление на МИГ (оперативни разходи) по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6,
8, 9 и 11 от Наредба 23 от 18.12.2009 .

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на инфраструктура и
закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф, дейности в сектор рибарство и
аквакултури и хазарт.

Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта, за които бъде
установено наличие на изкуствено създадени условия и/или функционална
несамостоятелност на инвестицията, целящи получаване на предимство в противоречие
с целите и условията на съответната мярка.

В случаите на проекти, включващи строително-монтажни работи, не се предоставя
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финансова помощ за дейности, извършени преди посещението на място от МИГ, с
изключение на предварителните разходи за консултации, хонорари за правни услуги,
архитекти и инженери.

По отношение на разходите, свързани с възлагане на външни изпълнители и/или
доставчици се прилагат изискванията на чл. 12а и, където е приложимо, ЗОП и НВМОП.

Допустими получатели на финансова помощ по СМР

1. Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999
г.);
2. Земеделски стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и
контрол;
3. Собственици на гори;
4. Признати организации на производители;
5. Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за
занаятите;
6. Общини на територията на съответната МИГ;
7. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
8. Читалища, вписани по Закона за народните читалища;
9. Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите – само за
мярката по чл. 52, т. b, т. ii от Регламент № 1698/2005 г. (Мярка 322, дейност 3)
10. Местни поделения на вероизповедания, регистрирани като юридически лица
съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията;
11. Физически лица.

Кандидатите трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище - за
еднолични търговци и юридическите лица на територията на МИГ.

Не са допустими за подпомагане юридически лица или еднолични търговци, имащи клон
на територията на МИГ, ако юридическите лица или едноличните търговци, открили
клона, нямат седалище на територията на МИГ.

Кандидатите се подпомагат при условие, че:

- Нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”
- Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по

Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, не са в открито производство по обявяване в несъстоятелност
или не са обявени в несъстоятелност;

- Кандидатите – еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по
Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, не са в производство по ликвидация;

- Нямат изискуеми публични задължения към държавата, с изключение на общини;
- Едноличните търговци, юридическите лица – търговци, и кооперациите са

вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.
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5.1. Мерки и дейности:

Стратегията за местно развитие  на „МИГ Попово”  включва дейности по мерки,
включени в Програмата за развитие на селските райони и Регламент № 1698/2005.

Мерки, включени в Програмата за развитие на селските райони

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 1 , ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

111 Професионално обучение,
информационни дейности и
разпространение на научни знания
Член, касаещ мярката:
Чл. 20 (a) (i) и  Чл. 21  от Регламента на Съвета
(ЕC) 1698/2005г.
Точка 5.3.1.1 от Анекс II на Регламент на
Комисията (EC) 1974/2006г.

Описание на целите  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.

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката –
мярката предоставя помощ за обучение чрез
курсове и чрез информационни дейности в
областта на земеделието и горите на
земеделски производители, регистрирани по
Закона за подпомагане на зеемеделските
производители, както и на заетите в техните
стопанства.
3. Специални условия, свързани обхвата на
мярката:
а) Не са допустими за подпомагане курсове за
инструкция или обучение:

- които са част от редовни програми или
системи за обучение по земеделие и
горско стопанство за средни или
висши училища (съгласно чл.21 от
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Регламент на Съвета 1698/2005);
- които не са свързани със земеделието и

горите.

б) Участието в обучението на пълнолетните
лица, заети в селското и горското стопанство, е
безплатно.

Допустими кандидати  Организации, които провеждат курсове
и информационни дейности.

 Организациите, провеждащи курсовете
и информационните дейности, могат да
бъдат публични или частни институции
в системата на професионалното
образование и обучение, регистрирани
по Закона за професионалното
образование и обучение.

 За обучение само чрез информационни
дейности са допустими и
неправителствени организации, научни
институти, браншови съюзи и
консултантски фирми и с предмет на
дейност в областта на селското и
горското стопанство, управлението на
земите и околната среда.

Допустими дейности Организациите, които ще провеждат курсове и
информационни дейности, разработват проекти
за обучение и кандидатстват за финансова
помощ. Проектът за обучение съдържа: учебни
програми за всеки курс или информационна
дейност; планиран брой обучаеми; бюджет на
планираните разходи; график на планираните
курсове и информационни дейности.

А. Допустими курсове и информационни
дейности:

1. Курсовете трябва да бъдат:
1.1. Дългосрочни с продължителност

150 часа
1.2. Краткосрочни с продължителност

30 часа
2. Информационните дейности могат да са

с продължителност от 6 до 18 часа (те
трябва да са с продължителност 18 часа
за одобрени бенефициенти по мярка 214
„Агроекологични плащания”, за които
обучението е необходимо) и в следните
форми:
2.1. Семинари, информационни сесии

или работни срещи;
2.2. Информационните дейности могат

да се допълват с изготвяне и
разпространение на брошури.
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Във всеки курс трябва да бъде предвидена най-
малко една учебна група с минимален брой от
5 обучаеми и максимален брой от 10 обучаеми,
които се обучават по едно и също време и
място по учебната програма на даден курс. Във
всеки курс трябва да бъде предвидено
провеждане на практическо обучение от най-
малко 10% от общия брой на часовете.

Във всяка информационна дейност трябва да
бъде предвиден минимален брой от 10 и
максимален брой от 60 участници, които се
обучават по едно и също време и място по
учебната програма на дадена информационна
дейност.

Б. Съдържание на
курсовете/информационните дейности
За всеки курс/информационна дейност трябва
да се обоснове тема и да се представи подробна
програма на курса/информационната дейност.
Всички курсове и информационни дейности
трябва да са свързани с една или няколко от
следните основни теми:

 Технически (нови техники и
технологии, въвеждане на иновационни
практики и др.),

 Икономически (законодателство,
счетоводство, управление, маркетинг и
др.),

 Резултати от изследвания
(разпространение на резултати от
завършени научно-приложни
изследователски проекти в областта на
селското стопанство и горите да
подходящи ползватели)

 Информационни технологии (работа с
компютър, запознаване със средства за
комуникации и информация и др.),

 Базово обучение по проблеми на
опазване на околната среда в
земеделието/горите (замърсяване на
водите от нитрати, почвена ерозия,
промени в климата, био-разнообразие и
др.),

 Устойчиво управление на природните
ресурси в съответствие с европейското
законодателство (включително
кръстосано съответствие и прилагането
на управление на стопанствата,
съвместимо с поддържането и
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подобряването на ландшафта и др.);
 Повишаване на основните знания за

агро-екологичната мярка на
национално/регионално ниво,
различните схеми за подкрепа и
възможните комбинации между тях;

 Специфични допълнителни програми за
обучение за отделни агроекологични
пакети по мярка 214.

Информационните дейности за тези одобрени
кандидати по мярка 214 „Агроекологични
плащания”, за които е необходимо участие в
основна агро-екологична информационна
дейност, са  по следните основни теми:

 Повишаване на знанията за основните
изисквания в областта на опазване на
околната среда (почви, води, промени в
климата, биоразнообразие и др).;

 Допълнителна информация за агро-
екологичните схеми, които
бенефициентите избират, насочена към
подобряване на уменията и капацитета
на фермерите за изпълнение на
определени пакети, както и тяхното
разбиране за съотносимите изисквания
за управление и други задължения по
схемите;

 Представяне пред фермерите на
информация за мониторинга на
резултатите от прилагането на
избраните от тях агроекологични
дейности.

Учебната програма за обучението чрез курсове
и информационни дейности трябва да има
следната структура:

1. Обосновка за провеждането на
курсовете/информационните дейности
2. Учебно съдържание,
3. Обяснителни и методически бележки,
4. Списък и професионални автобиографии на
лекторите (преподавателите),
5. Описание на базите за практическо
обучение.

В учебната програма на курсовете се включват
следните задължителни под-теми

 за дългосрочните курсове - Управление
на земеделско стопанство – минимум 30
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часа
 за всички курсове:
- Базово обучение по опазване на

околната среда в земеделието/горите –
минимум 6 часа;

- При обучение в сектор растениевъдство
- условия за поддържане на земята в
добро земеделско и екологично
състояние - минимум 2 часа; правила за
добра земеделска практика, съгласно
изискванията на чл.4 на Директива на
Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г.,
отнасяща се за защита на водите от
замърсявания с нитрати, предизвикани
от земеделски източници – минимум 2
часа;

- При обучение в сектор животновъдство
– условия за подържане на земята в
добро земеделско и екологично
състояние - минимум 2 часа; хигиена и
хуманно отношение към животните –
минимум 2 часа; правила за добра
земеделска практика, съгласно
изискванията на чл.4 на Директива на
Съвета 91/676/ЕЕС от 12.12.1991 г.,
отнасяща се за защита на водите от
замърсявания с нитрати, предизвикани
от земеделски източници – минимум 2
часа.

Информация за курсовете и информационните
дейности, предлагани от одобрените за
финансиране проекти, ще се публикува
посредством различни информационни канали.
Обучаемите ще избират курс или
информационна дейност според интересите и
нуждите си и ще подават заявления за
включване в обучение до обучаващите
организации.

Организациите, отговарящи за провеждането
на курсове ще записват обучаемите като
спазват предимства в следния ред:

 бенефициенти с одобрени проекти по
мярка 112 „Създаване на стопанства на
млади фермери”;

 бенефициентите с одобрени проекти по
мярка 141 „Подпомагане на
полупазарни стопанства в процес на
преструктуриране”.

Одобрените бенефициенти по мярка 214
„Агроекологични плащания” ще бъдат
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записвани с предимство в  специфичните
информационни дейности, отнасящи се до
мярката.

Допустими разходи Предварителни разходи за разработване на
учебната програма, извършени не по-рано от
една година преди датата на подаване на
заявлението за подпомагане и ненадвишаващи
5 % от стойността на преките разходи за
провеждане на обучението;
2. Преки разходи за провеждане на обучението,
които включват:

а) възнаграждения за преподавателите;
б) пътни за преподавателите;
в) пълен пансион или дневни разходи за

преподавателите в размер не повече от
левовата равностойност на 20 евро;

г) нощувки за преподавателите в размер не
повече от левовата равностойност на 30 евро;

д) наем на учебни помещения (вкл.
дидактически материали и оборудване);

е) осигуряване на учебни материали,
свързани с обучението;

ж) разходи за издаване на брошури,
съобразени с обосновката на информационната
дейност, само в случаите, когато издаването на
брошури допълва информационните дейности
по проекта. Разходите за издаване на брошури
не могат да надвишават 10% от останалите
допустими преки разходи за провеждане на
обучението;

з) пътни за обучаваните;
и) пълен пансион за обучаваните в размер

не повече от левовата равностойност на 20
евро;

к) нощувки за обучаваните в размер на не
повече от левовата равностойност на 30 евро;
3. Административни разходи за организация и
управление на обучението, на стойност до 20 %
от общата стойност на одобрените преки
разходи

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел ІІІ чл. 12 от Наредба № 23
2. Разходи за закупуване на обзавеждане,
оборудване, превозни средства;
3. издаване на брошури, които не съответстват
на изискванията на чл. 50, ал. 1 и 2 от Наредба
№ 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка "Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение
на научни знания" от ПРСР 2007 - 2013 г.

Финансови параметри за проектите Размерът на финансовата помощ за обучението
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(минимален и максимален размер) на едно лице се формира на база брой
обучавани в една дейност и допустими разходи
по мярката.

Максимално допустимата помощ за
обучението на едно лице е:

- левовата равностойност на 1750 евро
за обучение чрез курсове от 150 часа;

- левовата равностойност на 350 евро за
обучение чрез курсове от 30 часа;

- левовата равностойност на 210 евро за
обучение чрез информационни
дейности;

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

100% от общите допустими разходи

Критерии за избор на проекти Критерии за избор на проекти:
 Приложимост и качество на учебната

програма
 Професионален опит на предложените

преподаватели
 Съответствие на условията и

оборудването на изискванията за
обучение

 Финансови условия на предложението

Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване

Предимство имат:
1. Проекти, които са насочени към или

включват обучаеми, които имат
спечелен проект по мярка 112 или 214;

2. Проекти по темите базово обучение по
опазване на околната среда в
земеделието и устойчиво управление на
природните ресурси в съответствие с
европейското законодателство;

Минимална помощ/държавни
помощи

Неприложимо условие за тази мярка

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките Мярка 121 Модернизиране на земеделските
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по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

стопанства

Член, касаещ мярката
Член 20 (b) (i) и  чл.26 от Регламента на Съвета
(ЕC) 1698/2005г.
Член 17 и точка 5.3.1.2.1 на Анекс II от
Регламент на Комисията (EC) 1974/2006г.

Описание на целите  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

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката –
Ще се отпуска помощ за инвестиции в
материални и нематериални активи, които:

a) Отговарят на стандартите на Общността,
отнасящи се до съответната инвестиция;

б) Подобряват цялостната дейност на
земеделското стопанство.

3. Специални условия:
 Когато организацията на Общия пазар,

включително схемите за директно подпомагане
финансирани от Европейския земеделски фонд
за гарантиране  (ЕЗФГ), налагат ограничения
върху производството или върху помощта на
Общността на нивото на отделните земеделски
производители или отделните стопанства, по
тази мярка няма да бъдат подкрепяни
инвестиции, които биха увеличили обема на
производството над тези ограничения.

 Капацитетът на техниката и
оборудването за обработка на почвата и
прибиране на реколтата, подкрепяни по
мярката, трябва да бъдат в съответствие с
размера на обработваната от земеделския
производител земя.

 В съответствие с изискванията на Чл. 5,
анекс ІІІ на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за
водите, преди одобрението на всички проекти,
отнасящи се за инвестиции, свързани с
разширяване капацитета или потреблението на
вода на напоителната мрежа в стопанството,
трябва да бъдат съгласувани с Регионалните
структури на Министерството на околната
среда и водите, отговорни за мониторинга и
управлението на водния баланс в страната.

 Всички проекти за производството на
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био-енергия и за инвестиции за създаване
и/или презасаждане на трайни насаждения,
използвани за производство на био-енергия,
трябва да включват пред проектни проучвания,
включително въздействие на инвестициите
върху околната среда.

 Мярката е отворена за всички сектори
включени в Приложение І на Договора за
създаване на ЕО с изключение на сектор
„Тютюн”.

 Разходите свързани с подготовката на
бизнес плановете не са допустими по мярка
121 за кандидатите за подпомагане по мерки
112 и 141, ако те вече имат изготвен бизнес
план,  ползвайки консултантски услуги по
мярка 143.

Допустими кандидати І. Земеделски производители
ІІ. Организации на земеделски
производители.

Критерии за избираемост
I. Земеделски производители

1. Кандидатите трябва да са регистрирани
като земеделски производители, съгласно
Закона за подпомагане на земеделските
производители.

2. Икономическият размер на стопанството
на кандидата трябва да бъде поне 1
икономическа единица (ИЕ).

3. Кандидатите трябва да отговарят на
критерия за минимална площ по схемата за
единно плащане на площ, с изключение на
кандидатите които са били одобрени за
подпомагане по мярка 141 Подпомагане на
полу пазарни стопанства в процес на
преструктуриране.

4. Кандидатите - юридически лица, трябва
да са получили минимум 50% от общия дохода
за предходната година от земеделски дейности,
преработка на земеделска продукция и/или
услуги директно свързани със земеделски
дейности.

5. Кандидатите трябва да представят бизнес
план, като част от процедурата за
кандидатстване. Бизнес-планът трябва да
съдържа подробно описание на планираните
инвестиции и съответни дейности. Той трябва
да демонстрира по какъв начин прилагането на
проекта ще доведе до подобряване цялостната
дейност на земеделското стопанство.

II.  Организации на земеделски производители:
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1. Кандидатът – организация на
производители трябва да е призната като
организация на производители, съгласно
националното законодателство и/или
Регламентите на ЕС за признаване организации
на производители.

2. Кандидатът – организация на
производители трябва да представи бизнес
план, като част от процедурата за
кандидатстване. Бизнес-планът трябва да
съдържа подробно описание на планираните
инвестиции и дейности. Бизнес-планът трябва
да показва по какъв начин прилагането на
проекта ще доведе до подобряване цялостната
дейност на земеделските стопанства,  членове
на организацията на производители.

3. Кандидатът – организация на
производители трябва да покаже, че
инвестициите ще бъдат от полза за цялата
организация.

4. Инвестициите трябва да са свързани с
основните земеделски дейности на членовете
на организацията на производители.

Допустими дейности
Описание на изискванията и целите,
относно подобряване на цялостната дейност
на земеделските стопанства

По мярката ще бъдат подпомагани проекти
които водят до подобряване на цялостната
дейност на земеделското стопанство чрез:

 Внедряване на нови продукти, процеси и
технологии и подобряване на наличните
производствени материални и/или
нематериални активи, и/или

 Подобряване на вертикалното
сътрудничество с производителите и
преработвателите на земеделски продукти,
и/или

 Опазване на околната среда, включително
с намаляване на вредните емисии и отпадъци,
и/или

 Увеличаване използването на
възобновяеми природни ресурси и подобряване
на ефективността на използваните при
производството суровини, и/или

 Подобряване условията на труд, и/или
 Подобряване на хигиенните,

ветеринарните, фито-санитарните,
екологичните и другите производствени
изисквания, и/или

 Подобряване качеството на
произвежданите земеделски продукти, и/или
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 Подобряване на възможностите за
производство, преработка и маркетинг на
биологични земеделски продукти.

Приносът на даден проект към подобряването
на цялостната работа на съответното
стопанство ще бъде оценен на базата на
разработен бизнес план, какъвто се изисква за
всеки инвестиционен проект, подкрепян по
мярката. Бизнес планът трябва да демонстрира
значително подобряване на цялостната дейност
на стопанството.

Допустими разходи Подкрепата по мярката ще бъде предоставяна
за материални и/или нематериални
инвестиции:

Материални инвестиции (индикативен
списък):

1. Закупуване/придобиване, строителство
или обновяване на сгради и друга недвижима
собственост, използвана за земеделското
производство на ниво стопанство,
включително такава използвана за опазване на
околната среда (например, торосъбирателни
площадки, складове за съхранение на биомаса,
недвижима собственост за обработване на
отпадъчни води/утайки, съоръжения за
съхранение на силаж,  и т.н.)

2. Закупуване и/или инсталиране на нови
машини, съоръжения и оборудване,
необходими за подобряване на земеделския
производствен процес, включително за:

опазване на околната среда,
 съхранение и подготовка за продажба

на земеделска продукция от стопанството,
получаване на топлинна и/или електро-

енергия, необходими за земеделските
дейности на стопанството,  чрез използването
на биомаса (виж Раздел 5.1).

подобряване на енергийната
ефективност.

3. Създаване и/или презасаждане на трайни
насаждения, включително трайни насаждения
от десертни лозя, медоносни дървесни видове
(за производство на мед) и други бързо
растящи храсти и дървесни видове, използвани
за производство на био-енергия.

4. Инвестиции за постигане на съответствие
с нововъведените стандарти на Общността.

5. Инвестиции за постигане на съответствие
със съществуващи стандарти на Общността - за
млади земеделски производители, получаващи
подкрепа по мярка 112 “Създаване на
стопанства на млади фермери”.
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6. Инвестиции за съоръжения (например,
транспортни средства, съоръжения за
рационализиране на подвижното пчеларство,
за съхраняване и първична преработка на
мед/пчелните продукти, развъдни клетки,
технологични линии, и т.н.) и съответно
оборудване необходимо за производството на
мед и други пчелни продукти, както и за
развъждането на пчели-майки.

7. Рехабилитация на съществуващи и
изграждане на нови дренажни съоръжения и
свързана малка инфраструктура, както и
закупуване на техническо оборудване за
тяхната експлоатация.

8. Закупуване на земя, необходима за
изграждане/модернизиране на сгради,
помещения и други недвижими активи
предназначени за земеделските
производствени дейности и/или за
създаване/презасаждане на трайни насаждения
(предмет на ограниченията определени в
Раздел 5.1).

9. Закупуване на специализирани
земеделски транспортни средства, такива като
камиони цистерни за събиране мляко,
хладилни превозни средства за транспортиране
на продукция, превозни средства за
транспортиране на живи животни и птици, и
т.н.

10. Инвестиции за напоителни съоръжения
и оборудване за рехабилитация/подобряване на
съществуваща мрежа в стопанството,
включително нови тръбопроводи, системи за
капково напояване, инсталации за дъждуване,
малки помпени станции, техники/съоръжения
за съхраняване/опазване на водата, и т.н.

Нематериални инвестиции:
1. Достигане на съответствие с

международно признати стандарти4, такива
като:

Въвеждане на системи за управление в
земеделските стопанства (напр. ISO 9000:
2005;  ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004
(EMAS); ISO 22000: 2005; ISO/TR 10013: 2001;
ISO 19011: 2002; ISO 27001; системи за
управление базирани на информационни

4 Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти, които също са
задължителни по законодателството на ЕС и са допустими за подкрепа, съгласно условията на
мярката, относно достигането на съответствие с нововъведените стандарти на Общността
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технологии, и др.);
Подготовка за сертификация по

НАССР (Анализ на опасностите и контрол на
критичните точки)5;

Въвеждане на Добри производствени
практики (ДПП) в земеделските стопанства .

2. Закупуване на ноу-хау, патенти права и
лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта.

3. Закупуване на софтуер.
4. Общи разходи свързани с предпроектни

проучвания, такси, хонорари за архитекти,
инженери и консултантски услуги (предмет на
ограниченията за общи разходи, определени в
Раздел 5.1.2).

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

50% от общите допустими разходи за
други земеделски производители в обхвата на
местата по Натура 2000;

40% от общите допустими разходи за
останалите земеделски производители в други
райони.

Критерии за избор на проекти В процеса на избор, проектите се класират и се
дава приоритет на:

1) Инвестиции за специални съоръжения и
механизация, сгради, друга недвижима
собственост и съответно оборудване,
необходими за извършване на конверсия към
биологично земеделско производство.
Минимум 5% от общия бюджет по мярката ще
бъде заделен за този вид инвестиции.

2) Проекти, съдържащи елементи на иновация
– въвеждане на нов продукт или
техника/технология за територията;
3) Проекти на земеделски производители,
които са под 40-годишна възраст към датата на
кандидатстване.

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на

5 Сертифицирането по НАССР не е допустим разход по мярката.
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Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години. Финансовата помощ за
един ползвател за проекти в сектор "сухопътен
транспорт" не може да надхвърля
левоватаравностойност на 100 000 евро за
период от три последователни данъчни години
- годината на плащане и две предходни години.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 123 Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти

Описание на целите  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.
Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата

територия на действие на СМР
2. Обхват на инвестициите по мярката:
Подпомагат се проекти, които водят до
подобряване на цялостната дейност на
предприятието чрез:

а) внедряване на нови и/или
модернизиране на наличните
мощности и подобряване на
използването им, и/или

б) внедряване на нови продукти,
процеси и технологии, и/или

в) намаляване на себестойността на
произвежданата продукция, и/или

г) постигане на съответствие със
стандартите на Общността, и/или

д) подобряване на сътрудничеството с
производителите на суровини, и/или
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е) опазване на околната среда
(включително намаляване на
вредните емисии и отпадъци), и/или

ж) увеличаване на производството и
използването на енергия от
възобновяеми енергийни източници,
и/или

з) подобряване на безопасността и
хигиенните условия на производство
и труд, и/или

и) подобряване на качеството и
безопасността на храните и тяхната
проследяемост, и/или

й) подобряване на възможностите за
производство на биологични храни
чрез преработка на първични
земеделски биологични продукти,
и/или

к) подобряване на защитата и
хуманното отношение към животните.

Финансова помощ се предоставя за извършване
на инвестиции в следните сектори:

1. мляко и млечни продукти, с
изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на
продукти,
наподобяващи/заместващи мляко и
млечни продукти;

2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително

гъби;
4. пчелен мед, с изключение на

производство, преработка и/или
маркетинг на продукти,
наподобяващи/заместващи пчелен
мед и пчелни продукти;

5. зърнени, мелничарски и нишестени
продукти, с изключение на
производство, преработка и/или
маркетинг на хляб и тестени
изделия;

6. растителни и животински масла и
мазнини, с изключение на
производство, преработка и/или
маркетинг на маслиново масло;

7. технически и медицински култури,
включително маслодайна роза и
билки, с изключение на
производство, преработка и/или
маркетинг на тютюн и тютюневи
изделия, захар и сладкарски изделия;

8. готови храни за селскостопански
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животни (фуражи);
9. гроздова мъст, вино и оцет;
10. производство на енергия чрез

преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински
продукти.

Продуктите от допустимите за финансова
помощ сектори, за чиято преработка и/или
маркетинг се кандидатства, трябва да са
описани в приложение № 1 по чл. 32 от
Договора за създаване на ЕО.

Финансова помощ се предоставя и за
преработка и/или маркетинг на горски
продукти, като финансовата помощ е за
инвестиции, свързани с използване на
дървесината като суровина, и е ограничена до
работни операции, извършвани преди
индустриалната преработка и без
производството на мебели, съгласно
приложение № 2 към Наредба № 18 от 26 юни
2008 г. за условията и реда за предоствяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти” по ПРСР 2007 – 2013.
Финансова помощ за преработка и/или
маркетинг на горски продукти се предоставя
само за микропредприятия.

Не се предоставя финансова помощ за:

- преработка и/или маркетинг на риба и
рибни продукти.

- дейности, включени за подпомагане в
оперативните програми на организации
на производители на плодове и
зеленчуци, признати съгласно условията
и разпоредбите на Регламент (ЕО) №
2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996
г. относно общата организация на
пазара на плодове и зеленчуци (ОВ L
297, 21.11.1996 г., и Българско
специално издание: глава 03, том 20);

- дейностите по раздел II, глава III от
Регламент № 479/2008 на Съвета от 29
април 2008 г. относно общата
организация на пазара на вино (ОВ L
148, 6.VI.2008 г.);

- дейностите по чл. 8 (1) от Регламент
(ЕО) № 865/2004 на Съвета от 29 април
2004 година относно общата
организация на пазара на маслиново
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масло и трапезни маслини и за
изменение на Регламент (ЕИО) №
827/68 (ОВ L 161, 30.4.2004 г., и
Българско специално издание: глава 03,
том 58);

- дейностите по чл. 6 от Регламент (ЕО)
№ 1952/2005 на Съвета от 23 ноември
2005 година относно общата
организация на пазара на хмел и за
отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71,
(ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и
(ЕИО) 1981/82 (ОВ L 314, 30.11.2005 г.,
и Българско специално издание: глава
03, том 67);

- дейностите, предвидени в Регламент
(ЕО) № 320/2006 на Съвета от 20
февруари 2006 година за установяване
на временна схема за преструктуриране
на захарната индустрия в Общността и
за изменение на Регламент (EО) №
1290/2005 относно финансиране на
Общата селскостопанска политика (ОВ
L 58, 28.2.2006 г., и Българско
специално издание: глава 03, том 70).

Допустими кандидати Еднолични търговци или юридически лица,
които са:

1. микро-, малки или средни
предприятия;

2. междинни предприятия.

Кандидатите за финансова помощ трябва да са
с не повече от 25 на сто държавно или
общинско участие.

В случай че кандидатът преработва само
собствени земеделски продукти в продукти от
приложение № 1, е допустим за финансова
помощ по тази мярка, ако над 50 на сто от
неговия доход за предходната година е от
преработка на земеделски продукти.

Допустими дейности 1. Изграждане и/или модернизиране на сгради
и други недвижими активи, свързани с
производство, преработка и/или маркетинг,
включително събаряне на стари сгради и
производствени съоръжения;
2. Закупуване и инсталиране на нови машини и
оборудване за подобряване на производствения
процес и маркетинга, включително чрез
финансов лизинг, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, охлаждане,
замразяване, сушене и съхраняване
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на суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти,

въвеждане на нови технологии и
процеси;

в) опазване компонентите на околната
среда;

г) производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници
за собствените нужди на
предприятието, както и за продажба
в случай на преработка на първична
и вторична биомаса от растителни и
животински продукти от
приложение № 1;

д) подобряване и контрол на
качеството и безопасността на
суровините и храните;

3. Закупуване на специализирани транспортни
средства, свързани с подобряване на
производството, осигуряване на суровини и
реализация на продукцията;
4. Изграждане/модернизиране, включително
оборудване на лаборатории, които са
собственост на кандидата, разположени са на
територията на предприятието и са за нуждите
на производствения процес;
5. Постигане на съответствие с нововъведени
стандарти на Общността съгласно приложение
№ 4 на Наредба № 18 – само за
микропредприятия. Съответствието със
стандартите трябва да бъде достигнато в
рамките на 36 месеца от датата, на която
стандартите са влезли в сила, съгласно
националното законодателство, но не по-късно
от датата на подаване на заявката за
окончателно плащане.
6. Покриване на международно признати
стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление
на предприятията като ISO: ISO
9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS);
ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO
19011:2002; ISO 27001; системи за
управление, базирани на
информационни технологии и др.;

б) подготовка за сертификация по
НАССР (Анализ на опасностите и
контрол на критичните точки);

в) въвеждане на Добри производствени
практики в предприятията;

Не се подпомагат като самостоятелен проект
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дейности:
1. за събаряне на стари сгради и

производствени съоръжения;
2. за нематериални инвестиции за

постигане на съответствие с международно
признати стандарти;

3. включващи единствено маркетинг
на продукт/продукти, с изключение на
случаите, когато кандидатът е пазар на
производители и/или когато тези продукти са
получени в резултат на преработка, извършена
от кандидата

Допустими разходи 1. Изграждане и/или модернизиране на сгради
и други недвижими активи, свързани с
производство, преработка и/или маркетинг,
включително събаряне на стари сгради и
производствени съоръжения;
2. Закупуване и инсталиране на нови машини и
оборудване за подобряване на производствения
процес и маркетинга, включително чрез
финансов лизинг, в т.ч. за:

а) преработка, пакетиране, охлаждане,
замразяване, сушене и съхраняване на
суровините или продукцията;
б) производство на нови продукти,
въвеждане на нови технологии и
процеси;
в) опазване компонентите на околната

среда;
г) производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници за
собствените нужди на предприятието,
както и за продажба в случай на
преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински
продукти от приложение № 1;
д) подобряване и контрол на
качеството и безопасността на
суровините и храните;

3. Закупуване на специализирани транспортни
средства, свързани с подобряване на
производството, осигуряване на суровини и
реализация на продукцията, включително чрез
финансов лизинг;
4. Изграждане/модернизиране, включително
оборудване на лаборатории, които са
собственост на кандидата, разположени са на
територията на предприятието и са за нуждите
на производствения процес, включително чрез
финансов лизинг;
5. Материални инвестиции за постигане на
съответствие с нововъведени стандарти на
Общността съгласно приложение № 4 на
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Наредба № 18, включително чрез финансов
лизинг;
6. нематериални инвестиции за покриване на
международно признати стандарти за:

а) въвеждане на системи за управление
на предприятията като ISO: ISO
9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS);
ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO
19011:2002; ISO 27001; системи за
управление, базирани на
информационни технологии и др.;
б) подготовка за сертификация по
НАССР (Анализ на опасностите и
контрол на критичните точки);
в) въвеждане на Добри производствени

практики в предприятията;
7. Закупуване на софтуер, включително чрез
финансов лизинг;
8. Разходи, свързани с проекта, като разходи за
предпроектни проучвания, такси, хонорари за
архитекти, инженери и консултанти, технико-
икономически оценки и анализи, маркетингови
стратегии, разработване на бизнесплан,
придобиване на ноу-хау, патенти и лицензи,
необходими за изготвяне и изпълнение на
дейностите по проекта.

Допустимите разходи по т. 8 не могат да
превишават десет на сто от допустимите
разходи по  т. 1 до 7 вкл.

Разходите за изработка на бизнесплан не могат
да превишават пет на сто от допустимите
разходи по т. 1 до  вкл.

Разходите за строителен надзор не могат да
превишават едно на сто от допустимите
разходи по т. 1 до 7 вкл.

Разходите за предпроектни проучвания не
могат да превишават две на сто от допустимите
разходи по т. 1 до  вкл.

Разходите за консултантски услуги (с
изключение на разходите по изготвяне на
бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти
и лицензи, правни услуги и др., извършени
преди подаването на заявлението, не могат да
превишават 1,5 на сто от допустимите разходи
по т. 1 до 7 вкл.

Разходите за консултантски услуги (с
изключение на разходите по изготвяне на
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бизнес план), придобиване на ноу-хау, патенти
и лицензи, правни услуги и др., извършени
след подаването на заявлението, не могат да
превишават 1,5 на сто от допустимите разходи
по т. 1 до 7 вкл.

Разходите за изготвяне на технически и
работен проект в случаите на строително-
монтажни дейности, както и разходите за
инвеститорски и архитектурен контрол по
реализирането им, координиране на
строителния процес до неговото завършване и
въвеждането на обекта в експлоатация, не
могат да превишават тези съгласно Наредба №
1 от 2004 г. за определяне на минимални цени в
устройственото планиране и инвестиционното
проектиране.

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0
2. Разходи за изследвания за разработване на
нови продукти, процеси и технологии;
3. Търговия на дребно;
4. Разходи за сертификация по НАССР (Анализ
на опасностите и контрол на критичните точки)
и по други международно признати стандарти;

Финансови параметри за проектите
(миним лен и максимален
размер

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 10 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

50% от общите допустими разходи по проекта
за микро-, малки и средни предприятия;
2. 25% от общите допустими разходи по
проекта за междинни предприятия.

Финансовата помощ е в размер 60 % от общите
допустими разходи по проекта за микро-,
малки и средни предприятия, а за междинни
предприятия е в размер 35 %от общите
допустими разходи по проекта за инвестиции
във:

1. сектор мляко и млечни продукти;
2. сгради и оборудване в сектора
производство на енергия чрез
преработка на първична и вторична
биомаса от растителни и животински
продукти;
3. сгради и оборудване за
производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници за
покриване на собствените енергийни
нужди на предприятието;
4. сгради и оборудване, свързани с
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пречистване на отпадъчните води от
производството;
5. сгради и оборудване с цел
подобряване на енергийната
ефективност на предприятието.

Критерии за избор на проекти Кандидатите представят бизнесплан по образец
съгласно приложение № 3 на Наредба № 18 за
период не по-малък от 5 години, който показва
икономическа устойчивост на инвестицията.
Бизнес планът се представя на хартиен и
електронен носител, като таблиците, включени
в него, са във формат "xls". В случаите на
строително-монтажни работи срокът на бизнес
плана е най-малко 10 години. Бизнеспланът
трябва да показва подобряване на цялостната
дейност на предприятието на кандидата чрез
постигане на една или повече от целите по
мярката.

Кандидатът трябва да докаже наличието на
суровинна база и пазарен потенциал за първата
прогнозна година от бизнес плана. Това
изискване се счита за изпълнено при условие,
че:

1. кандидатът е представил
предпроектно проучване в случай на
изграждане на ново предприятие;

2. кандидатът на предприятие,
преработващо краве мляко, е осигурил най-
малко 75 на сто от предвиденото за преработка
краве мляко за първата прогнозна година от
бизнес плана от производители на краве мляко,
които имат удостоверение за индивидуална
млечна квота за производство на краве мляко;

3. кандидатът на предприятие извън т.
2 е осигурил най-малко 50 на сто от
суровините за първата прогнозна година от
бизнес плана;

4. кандидатът е осигурил реализация
на най-малко 50 на сто от готовата продукция
за първата прогнозна година от бизнес плана.

Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти на микропредприятия;
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2) Проекти, предвиждащи инвестиции,
насочени директно към опазване на околната
среда.
3) Проекти, съдържащи елементи на иновация
– внедряване на нови продукти, процеси и
технологии на територията;

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансова помощ за преработка и/или
маркетинг на горски продукти и за преработка
на продукти от приложение № 1 в продукти
извън приложение № 1 се предоставя в
съответствие с условията и разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87
и 88 от Договора за създаване на Европейската
общност към минималната помощ (ОВ, L 379,
28.XII.2006 г., и Българско специално издание:
глава 08, том 05) (Регламент (ЕО) №
1998/2006).

Инвестиция за преработка на продукти от
приложение № 1 в продукти от приложение №
1 е тази, при която над 75 на сто от приходите
от дейността или дейностите, свързани с
използването на тази инвестиция, са от
реализирани продукти от приложение № 1, за
всяка една прогнозна година от бизнес плана.

В случаите извън тези по горния параграф
общият размер на минималната помощ,
предоставена на едно предприятие, е не повече
от левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три последователни данъчни години.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 223  Първоначално залесяване на
неземеделски земи
Член, касаещ мярката
Член 36 (b) (iii) и чл. 45 от Регламент на Съвета
(ЕС) 1698/2005г.
Т.5.3.2.2.3 от Приложение II на Регламент на
Комисията (EC) 1974/2006

Описание на целите • 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;

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на дейностите
Не-земеделски земи на цялата територия на
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МИГ, попадащи в :
1. райони, с лесистост по-малка от 60%,
съгласно приложение № 1 на Наредба № 22 на
МЗХ;
2. райони с висок и среден риск от ерозия на
почвата, според националната класификация,
направена от Изпълнителната Агенция по
Почвени Ресурси, съгласно приложение № 2 на
Наредба № 22 на МЗХ.
За целите на тази мярка не-земеделските земи
включват:
1. Изоставените земеделски земи – земеделски
земи, които не са използвани за земеделие най-
малко 3 години преди подаване на заявлението
за залесяване.
2. Голини от горския фонд – земи от горския
фонд, които никога не са били залесявани през
предходните 15 години, преди подаване на
заявлението за залесяване, с изключение на
районите, ценни от екологична гледна точка.
Процедурата за физическото очертаване ще
бъде детайлно описана в указанията при
обявяване на мярката.

Допустими кандидати 1. физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, собственици на
неземеделски земи с площ над 0,5 ха;
2. общини, притежаващи неземеделски земи с
площ над 1,0 ха;
3. държавни горски стопанства (ДГС),
държавни ловни стопанства (ДЛС), дирекции
на национални паркове (ДНП) и
научноизследователски горски стопанства,
стопанисващи неземеделски земи с площ над
1,0 ха.
Юридическите лица и едноличните търговци
по ал. 1, т. 1 се подпомагат, при условие че са
регистрирани по Търговския закон, Закона за
кооперациите или Закона за
вероизповеданията.

Допустими дейности Залесяване, което включва:
а. Създаване на технологичен план за
залесяване;
б. Почвоподготовка;
в. Сеене или засаждане;
г. Дейности за направляване на естественото
редуване на видовете;
д. Ограждане на залесената територия.
2. Поддръжка, която включва:
а. Попълване (презасяване или презасаждане);
б. Отглеждане на младите горски култури до 5
години след залесяването.

Допустими разходи Допустимите разходите за създаване включват:
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- Подготовка на технологични планове за
залесяване;
- Почвоподготовка;
- Транспорт и временно съхраняване на
посадъчния материал;
- Закупуване на посадъчен материал;
- Разходи за труд при залесяване;
- Разходи за създаване на временни огради
(където е необходимо).
Където е уместно, тези разходи са
диференцирани според градуса на наклона на
терена, който ще се залесява.
Разходи за изготвяне на технологични планове
за залесяване са допустими само като част
от по-голям проект за залесяване, а не като
самостоятелен проект. Тези разходи могат да
бъдат възстановявани след одобряването на
цялостния проект за залесяване.
Допустимите разходите за поддръжка
включват разходи за попълване, както и
разходи за отглеждане и осветление.

Недопустими разходи Всички разходи описани в раздел 5.0, всички
разходи по чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 23
и всички разходи по чл. 18 от Наредба № 22

Финансови параметри за проектите
(минимален и макси ален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 1 200 евро
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

1. сто процента от общите допустими разходи
по проект, чийто бенефициент е община от
селски район;
2. осемдесет процента от общите допустими
разходи за проекти, които не отговарят на
изискванията по т. 1, но най-малко 75 % от
територията, на която се осъществяват, се
намира в необлагодетелстван район и/или в
обхвата на местата по националната
екологична мрежа Натура 2000;
3. седемдесет процента от одобрените разходи
по проекти, които не отговарят на условията по
т. 1 и 2.

Критерии за избор на проекти 1 . Всички заявления ще бъдат проверявани
дали отговорят на критериите за допустимост.
След това, избираемите проекти ще бъдат
класирани според следните критерии за избор:
- местоположение на територията на община с
ниска лесистост (от по-малко от 30%
до по-малко от 60%, като се дава приоритет на
по-ниския процент);
- местоположение на територията на община,
класифицирана като община с висок или
среден риск на ерозия.
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Изисквания и критерии за избор на райони
за залесяване
Всички видове залесяване подпомагани по тази
мярка, трябва да бъдат с екологична
насоченост. Допустими за подпомагане са
неземеделските земи на територията на МИГ.
Гори, урбанизирани територии, изоставени
земеделски земи с Висока Природна Стойност
(ВПС), пасищата и ливадите не са допустими
за подпомагане. Местата по НАТУРА 2000
могат да бъдат подпомагани само ако такава
дейност е изрично записана в Плана за
управление на съответната зона/Заповедта за
определяне на защитената зона.
Изисквания, гарантиращи че планираните
дейности са подходящи за местните
условия и съвместими с екологичните
изисквания, особено био-разнообразието
Според Наредба № 17 (за залесяване и
инвентаризация на горските култури, ДВ
№67/15.08.2000) за всяко залесяване се изготвя
технологичен план за залесяване.
Технологичният план за залесяване се основава
на „Класификационната схема на типовете
месторастения в Република България”. Тя е
изработена в зависимост от релеф, изложение,
наклон, надморска височина, почвени,
климатични и екологични характеристики на
терена. В България има 135 типа
месторастения. За всеки тип месторастене са
изброени видовете, с които може да се
залесява. От изброените видове се дава
предпочитание на местните такива, които са
доказали своята дълговечност и съвместимост
и имат подходящ произход за възстановяване
на биологичното разнообразие.

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ за един ползвател,
предоставена по реда на тази мярка, не може да
надхвърля левовата равностойност на 300 000
евро за периода на действие на ПРСР.
В случай че предприятия партньори или
свързани предприятия по смисъла на Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП) са
одобрени и/или подпомагани по реда на тази
мярка, тяхната финансова помощ като общ
размер не трябва да надхвърля максималния
размер по ал. 2 и 3.
Един бенефициент не може да получи
финансова помощ (европейски и/или
бюджетни средства), възлизаща на повече от
200 000 евро за период от 3 данъчни години.
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Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 311 Разнообразяване към
неземеделски дейности

Член, касаещ мярката
Член 52 (a) (i) и 53 от Регламент на Съвета (EC)
1698/2005г.
Член 35 и т.5.3.3.1.1 от Приложение II на
Регламент на Комисията (EC) 1974/2006

Описание на целите  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

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите
Мярката предоставя безвъзмездна помощ на
земеделски производители за инвестиции в
неземеделски дейности.

Допустими кандидати Еднолични търговци (ЕТ) и юридически лица
(ЮЛ), които:

1. са регистрирани по Търговския
закон или Закона за
кооперациите;

2. са регистрирани като
земеделски производители по
реда на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на
регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.) и/или като
тютюнопроизводители по
Закона за тютюна и тютюневите
изделия;

3. са микро, малко или средно
предприятие по смисъла на чл.
3 от Закона за малките и
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средните предприятия;
4. имат приход минимум 50 %

през предходната година на
кандидатстването от земеделска
дейност, преработка на
земеделска продукция и/или
услуги, директно свързани със
земеделски дейности,
включително от получена
публична финансова помощ,
директно свързана с
извършването на тези дейности
и услуги;

5. са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по
вписванията.

За едноличните търговци, които не са
регистрирани или са регистрирани през
годината, предхождаща годината на
кандидатстване, като земеделски
производители по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители и/или като
тютюнопроизводители, регистрирани по реда
на Закона за тютюна и тютюневите изделия, се
признават обстоятелствата по т. 2 и 4 като
физически лица.

Допустими дейности
Предоставя се подкрепа за инвестиции в
неземеделски дейности и свързани с тях услуги
в области като:
 Развитие на селски туризъм:

- Туристическо настаняване и
осигуряване на храна на туристите
(включително семейни хотели,
къмпинги и съоръжения, и т.н.);

В случаи на проекти за туристическо
настаняване (ново строителство или
подобрения) се подпомагат инвестиции в места
за настаняване с не повече от 20 помещения за
гости (в съответствие с Приложение №1 от
НАРЕДБА за категоризиране на средствата за
подслон, местата за настаняване и заведенията
за хранене и развлечения - обн., ДВ, бр. 2 от
07.01.2005 г. към Закона за туризма).

- Развитие на туристическите услуги,
които предлагат на посетителите
възможности за спорт и отдих или са
насочени към хобита и други дейности
за свободното време (езда, колоездене,
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фототуризъм) и специализиран
туризъм за любители на природата –
наблюдение на птици, животни,
пеперуди, растения и т.н.);

- Туристически услуги, свързани с
опазване и експониране на места с
исторически, културен, природен или
образователен интерес (стари изби,
мелници, ферми, изложения на закрито
и открито), и т.н.

 Местно занаятчийство:
- Занаятчийски дейности (включително

предоставяне на услуги, свързани с
участието на посетители  в
занаятчийски дейности).

 Развитие на социални услуги за
населението в селските райони;
- Грижи за деца, за възрастни хора и

т.н.;

 Преработка и маркетинг на земеделски
продукти, които не се подпомагат по
мярка 123 и крайният продукт не е включен
в Приложение І на Договора за създаване
на ЕО;

 Създаване/обновяване или подобрение на
работилници за поддръжка и ремонт на
машини и съоръжения:

 Производство и продажба на възобновяема
енергия:
- слънчева, вятърна, водна, геотермална

енергия и т.н. (с изключение
производството на био-горива);

- био-енергия, в случай на преработка на
суровини от собственото земеделско
стопанство ;

Капацитетът на инсталациите по тази мярка не
трябва да надвишава 1 мегават.

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с
изключение на първична преработка на
земеделски продукти, рибарство и
аквакултури, секторите за преработка и
маркетинг допустими за подпомагане по мярка
123, въгледобив, стоманодобив, производство
на синтетични влакна, хазарт, финансови
услуги и посредничество в недвижими имоти и
сектори и дейности, определени в чл.1 от
Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от 15
декември 2006 година относно прилагането на
чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална помощ''.
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Допустими разходи Допустими за финансово подпомагане са
разходите, предназначени за постигане целите
на проекта:
1. изграждане и/или реконструкция или ремонт
на сгради, и/или помещения и друга
недвижима собственост;
2. закупуване на транспортни средства за
неземеделски дейности, пряко свързани с
дейността, включително чрез финансов лизинг;
3. закупуване на машини, съоръжения и
оборудване, включително и компютърен
софтуер и специализирана техника до
пазарната им стойност, включително чрез
финансов лизинг;
4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари
за правни услуги, архитекти,
инженери Консултациите се състоят
от разработване на бизнес план,
включващ предпроектни изследвания
и маркетингови стратегии,
окомплектоване на пакета от
документи и консултантски услуги,
свързани с изпълнението, и отчитане
на дейностите по проекта до
изплащане на помощта.
б) разработване на продукти,
разработване и въвеждане на системи
за управление, разработване и
разпространение на рекламни и
информационни материали,
придобиване на патентни права и
лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на дейностите по проекта.

Общите разходи не могат да надвишават 12%
от стойността на допустимите разходи по т. от
1 до 4. Разходите за консултации не могат да
надхвърлят 5% от стойността на допустимите
разходи по т. от 1 до 4.

Недопустими разходи Всички разходи по чл. 12, ал. 2 и ал. 3. от
Наредба № 23
Всички разходи от раздел 5.0
Всички разходи описани като недопустими в
Наредба № 30

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове

70% от общите допустими разходи при
спазване на ограниченията и условията,
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бенефициенти) наложени по правилата за минимална помощ
(de minimis) (Регламент на Комисията
(ЕС) № 1998/2006);

Критерии за избор на проекти Всички предложения за проекти се проверяват
дали отговарят на критериите за допустимост.
Кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания за допустимост:
- Земеделски производители – физически или
юридически лица – регистрирани по реда на
Закона за подпомагане на земеделските
производители или Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
- Инвестицията да се извършва на територията
на действие на СМР, за която се отнася
проектното предложение;
- За юридически лица, делът на приходите от
земеделска дейност трябва да бъде минимум 50
% от общите приходи на предприятието;
В процеса на избор, проектите се класират и се
дава приоритет на:
- Проекти за развитие на интегриран селски
туризъм и за енергия от възобновяеми
източници;
- Проекти за разнообразяване на дейността,
представени от земеделски производители,
регистрирани по реда на Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
- Проекти представени от жени и млади
фермери;
Юридическите лица трябва да отговарят на
дефиницията за микро, малко или средно
предприятие съгласно Закона за малките и
средни предприятия
- Проекти представени от кандидати, които
никога до сега не са били подпомагани от
Европейския съюз за изпълнението на подобен
проект;
- Проекти представени от кандидати, които
имат постоянен адрес (за физическите лица)
или седалище или регистриран клон (за
едноличните търговци и за юридическите
лица) на територията на общината, където
проектът ще се извършва.

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
1. Финансовата помощ за един ползвател не
може да надхвърля левовата равностойност на
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200 000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години.
2. Финансовата помощ за един ползвател за
проекти в сектор "сухопътен транспорт" не
може да надхвърля левоватаравностойност на
100 000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години.
В случай че предприятия партньори или
свързани предприятия по смисъла на Закона за
малките и средните предприятия са одобрени
и/или подпомагани по реда на тази мярка,
тяхната финансова помощ като общ размер не
трябва да надхвърля максималния размер по
точки 1 и 2.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 312 Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия
Член, касаещ мярката
Чл. 52 (а) (ii) и чл. 54 от Регламент на Съвета
(EC) N°1698/2005г.
Т. 5.3.3.1.2 от Приложение II на Регламент
на Комисията (EC) N° 1974/2006

Описание на целите  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.

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката -
мярката подпомага неземеделски
микропредприятия за инвестиции за създаване
или развитие на неземеделски дейности.

“Неземеделски дейности” са дейности, които
не включват производство, преработка и
съхранение на земеделски продукти.
"Земеделски продукти" са продуктите:

а) включени в Приложение I по чл. 32 от
Договора за създаване на Европейската
общност, с изключение на онези
продукти, обхванати от Регламент на
Съвета (ЕС) № 104/2000 от 17 декември
1999 г. относно съвместното
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организиране на пазара на рибни и
аквакултурни продукти;
б) попадащи под шифър 4502, 4503 и 4504
от Комбинираната номенклатура (изделия
от корк);
в) имитиращи или заместващи мляко и
млечни произведения, съгласно чл. 3,
параграф 2 от Регламент на Съвета №
1897/87.

Не се предоставя финансова помощ за
инвестиции във:
- производство и преработка на земеделски
продукти, посочени в приложение № 1 към
Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за условията
и реда за предоставяне на финансова помощ по
мярка „Подкрепа за създаване и развитие на
микропредприятия” от ПРСР 2007 – 2013 г.;
- производство, преработка и търговия на риба,
рибни продукти и аквакултури;
- въгледобив;
- стоманодобив;
- производство на синтетични влакна;
- залагания и хазарт;
- финансови услуги и операции с недвижими
имоти;
- сухопътни превози на товари с товарни
автомобили за други лица срещу
възнаграждение;
- производство на биоенергия с цел продажба в
случаите на преработка на продукти
(суровини), които попадат в приложение № 1
към Наредба № 29 от 11 август 2008 г. за
условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по мярка „Подкрепа за създаване и
развитие на микропредприятия” от ПРСР 2007
– 2013 г.;
- производство и продажба на енергия от
възобновяеми източници с капацитет на
инсталацията над един мегават;
- изграждане и/или обновяване на
инфраструктура или закупуване на оборудване
за голф, скално катерене и лов;
- посочени в чл. 3, ал. 4 от Наредба № 18 от
2008 г. за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
"Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти" по ПРСР 2007 - 2013 г.
- развъждане на животни.

Допустими кандидати Физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и
юридически лица (ЮЛ), които:
- са микропредприятия по смисъла на чл. 3, ал.
3 от Закона за малките и средните
предприятия;
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- имат седалище или постоянен адрес за
физическите лица на територията на действие
на СМР;
- не са регистрирани като земеделски
производители по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските производители (ДВ, бр. 10 от
1999 г.), като земеделски стопани в
Интегрираната система за администриране и
контрол (ИСАК) и/или като
тютюнопроизводители по Закона за тютюна и
тютюневите изделия и не извършват
земеделска дейност;
- са регистрирани по Търговския закон, Закона
за кооперациите или Закона за занаятите.

Като физически лица могат да кандидатстват
само регистрираните по Закона за занаятите и
само за дейността, за която са регистрирани.

Допустими дейности Предоставят се инвестиции за неземеделски
дейности.
Описание на типовете дейности:
а) Подпомагат се инвестиции и свързани с тях
външни услуги по маркетинг и мениджмънт за
развитие на дейности в неземеделски сектори
като:

- Преработвателна промишленост -
производство на мебели, леко
машиностроене и т.н.

- Услуги:
а) развитие на дейности свързани със
селски туризъм: туристическо
настаняване и осигуряване на храна на
туристите (включително семейни
хотели, къмпинги и съоръжения, и т.н.);
развитие на туристически услуги, които
предлагат на посетителите възможности
за спорт и отдих или са насочени към
хобита и други дейности за свободното
време (езда, колоездене, фототуризъм) и
специализиран туризъм за любители на
природата – наблюдение на птици,
животни, пеперуди, растения и т.н.);
туристически услуги, свързани с
опазване и експониране на места с
исторически, културен, природен или
образователен интерес (стари изби,
мелници, ферми, изложения на закрито
и открито, атракциони, сбирки и др.), и
т.н.

В случаи на проекти за туристическо
настаняване (ново строителство или



85/137

подобрения) се подпомагат инвестиции
в места за настаняване с не повече от 20
помещения за гости (в съответствие с
Приложение №1 от НАРЕДБА за
категоризиране на средствата за
подслон, местата за настаняване и
заведенията за хранене и развлечения -
обн., ДВ, бр. 2 от 07.01.2005 г. към
Закона за туризма).

б) Занаятчийски дейности (включително
предоставяне на услуги, свързани с участието
на посетители  в занаятчийски дейности).
в) социални грижи и здравеопазване (социални
услуги, грижи за деца, за възрастни хора,
здравни услуги, вкл.  мобилни услуги);
г) транспортни услуги за населението в
територията;
д) създаване и развитие на консултантски и
бизнес услуги,
е) Създаване/обновяване или подобрение на
работилници за поддръжка и ремонт на
машини и съоръжения;

Подпомагат се инвестиции и в други сектори, с
изключение на посочените в раздел „Обхват на
мярката”, секторите за преработка и маркетинг
допустими за подпомагане по мярка 123 на
ПРСР, сектори и дейности, определени в чл.1
от Регламент на Комисията (ЕС) 1998/2006 от
15 декември 2006 година относно прилагането
на чл. 87 и 88 от Договора за ''минимална
помощ''.

Допустими разходи 1. изграждане и/или реконструкция или ремонт
на сгради, и/или помещения и друга
недвижима собственост;
2. закупуване на транспортни средства за
неземеделски дейности, пряко свързани с
дейността, включително чрез финансов лизинг;
3. закупуване на машини, съоръжения и
оборудване, включително и компютърен
софтуер и специализирана техника до
пазарната им стойност, включително чрез
финансов лизинг;
4. закупуване на коне за неземеделска дейност;
5. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за
правни услуги, архитекти, инженери.
Консултациите се състоят от разработване
на бизнес план, включващ предпроектни
изследвания и маркетингови стратегии,
окомплектоване на пакета от документи и
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консултантски услуги, свързани с
изпълнението, и отчитане на дейностите по
проекта до изплащане на помощта. Тези
разходи не могат да надхвърлят 5% от
стойността на допустимите разходи по т. 1 -
4. Финансова помощ  за тези разходи се
предоставя в случаите, когато са извършени
не по-рано от една година преди датата на
подаване на заявлението за подпомагане
б) разработване на продукти, разработване
и въвеждане на системи за управление,
разработване и разпространение на
рекламни и информационни материали,
придобиване на патентни права и лицензи,
необходими за изготвяне и изпълнение на
дейностите по проекта, както и разходи за
изработване на информационна табела или
билборд.

Общите разходи не могат да надвишават 12 %
от стойността на допустимите разходи по т. 1 -
4.

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

70% от общите допустими разходи

Критерии за избор на проекти Кандидатите представят бизнес план по
образец за период не по-малък от 5 години.
Бизнес планът трябва да доказва икономическа
жизнеспособност и устойчива заетост за
период 5 години, а в случаите на строително-
монтажни работи - за 10 години, водещи до
реализиране на целите на марката.

Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

 Проекти, подадени от новосъздадени
микропредприятия (независими и
регистрирани до една година преди
кандидатстването);
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 Проекти, представени от жени
 Проекти, представени от млади хора (до

40 г. възраст);
 Проекти за развитие на интегриран

селски и екотуризъм;
 Проекти, съдържащи иновационни за

територията предложения;
Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години. Финансовата помощ за
един ползвател за проекти в сектор "сухопътен
транспорт" не може да надхвърля
левоватаравностойност на 100 000 евро за
период от три последователни данъчни години
- годината на плащане и две предходни години.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка  313 Насърчаване на
туристическите дейности

Член, касаещ мярката
Чл. 52 (а) (iii) и чл. 55 от Регламент на Съвета
(EC) N°1698/2005г.
т. 5.3.3.1.3 от Приложение II на Регламент на
Комисията (EC) N° 1974/2006

Описание на целите  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

Развитието на интегриран селски туризъм,
основан на природните, културните и човешки
ресурси на територията, е важен инструмент за
опазване на природното и културното
наследство и за създаването на допълнителни
доходи. Територията разполага със значителен
потенциал от културни и природни
забележителности, чието използване и
развитие ще допринесе за подобряване на
туристическата привлекателност и оттам – на
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качеството на живот в района.
Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата

територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката -
мярката предоставя помощ за инвестиции за
развитие на турстическа нфраструктура, която
е общинска или държавна собственост и/или на
организации с нестопанска цел, за атракции за
посетителите, чиято основна цел не е
генериране на доходи, както и развитие и
маркетинг на туристически продукти на местно
ниво.

Допустими кандидати - Община Попово
- Юридически лица с нестопанска цел

(ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел.

Допустими дейности 1. изграждане или обновяване на туристическа
инфраструктура, съоръжения и/или атракции за
посетителите:

а) атракции за посетителите и места за
отдих и развлечения: посетителски центрове за
представяне и експониране на местното
природно и културно наследство; изграждане
на малки по размер атракции на открито и
закрито; малки по размер центрове за изкуство
и занаяти, както и центрове за временни
изложения с туристическа цел;

б) съоръжения и места за спорт и
отдих: туристически и колоездачни пътеки;
инфраструктура и съоръжения за рафтинг,
пешеходен туризъм, планински туризъм и
други спортове;

в) съоръжения за обществената
инфраструктура - информационни пунктове,
информационни табла и пътепоказатели за
туристическите места и маршрути, заслони и
съоръжения за безопасност и т.н.;
2. разработване и маркетинг на туристически
продукти:

а) разработване на туристически
маркетингови стратегии на местно ниво и
информационни материали;

б) разработване на електронни системи
на местно ниво за резервации в селските
райони.

Не се предоставя финансова помощ за:
- изграждане и/или обновяване на

инфраструктура и закупуване на оборудване за
лов, скално катерене и голф;

- обновяване на паметници на
културата от национално и световно значение,
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включени в класификацията на Националния
институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН);

- изграждане или обновяване на
атракции и съоръжения за посетители, които
генерират приходи и които не са общинска
и/или държавна собственост.

Не се предоставя финансова помощ за проекти,
които включват единствено дейности по т. 2 –
разработване и маркетинг на туристически
продукти.

Допустими разходи 1. изграждане, реконструкция и/или ремонт на
сгради, съоръжения, помещения и/или друга
недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото
изпълнение на строително-
ремонтните и строително-
монтажните дейности;

б) непредвидени разходи в размер до 5
процента от стойността на
одобрените разходи по буква "а";

2. закупуване на машини, съоръжения и
оборудване, включително и компютърен
софтуер и специализирана техника (до
пазарната им стойност), включително чрез
финансов лизинг;
3. общи разходи:

а) свързани с консултации, хонорари за
правни услуги, архитекти, инженери и за други
дейности и услуги, необходими за
подготовката, изпълнението и отчитането на
дейностите по проекта. Консултациите
включват предпроектни проучвания и
изследвания, изготвяне на оценка за
въздействието върху околната среда (ОВОС),
екологична оценка, подготовка и
окомплектоване на пакета от документи за
кандидатстване, както и консултантски услуги,
свързани с изпълнението и отчитането на
дейностите по проекта до изплащане на
помощта.

б) свързани с маркетинг на
туристически продукти на местно ниво,
разработване и разпространение на
маркетингови стратегии, рекламни и
информационни материали, разработване на
електронни системи, придобиване на патентни
права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на дейностите по проекта, както и
разходи за изработване и монтаж на
информационна табела по чл. 48 от Наредба 32
за условията и реда за предоставяне на
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безвъзмздна финансова помощ по мярка
„Насърчаване на туриститческите дейности” от
ПРСР.

Разходите по т. 3 не могат да надвишават 12
процента от стойността на сумата на
допустимите разходи по т. 1, буква "а" и т. 2,
като разходите за консултации не могат да
надхвърлят 3 процента от разходите по т. 1,
буква "а" и т. 2.

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0.
- Разходи за наем на земя и сгради;
- Обезщетения за отчуждаване на имоти, както
и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
- Изработване и монтаж на информационни
табели със стойност, надвишаваща 1000 лв.

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

100% от общите допустими разходи за проекти
на общината/ите и на юридически лица с
нестопанска цел - за проекти в обществен
интерес, негенериращи приходи;
- 70 процента от одобрените разходи за други
проекти на юридически лица с нестопанска цел

Критерии за избор на проекти Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти, осъществявани на територията
на населени места, различни от
общинския център;

2) Проекти, включващи дейности
едновременно по т. 1 и 2, раздел
Допустими дейности;

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
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000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 321 Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони
Член, касаещ мярката:
Член 52 (b) (i) и 56 от Регламент на Съвета
(EC) N° 1698/2005г.
Т. 5.3.3.2.1 от Приложение II на Регламент на
Комисията (EC) N° 1974/2006

Описание на целите  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.

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката -
мярката предоставя подкрепа за инвестиции,
целящи подобряване на основни услуги за
населението и икономиката. Подкрепата е за
създаване на основни услуги, отнасящи се до
едно селище или група от населени места и
свързаното с това обезпечаване/рехабилитация
на местна малкомащабна инфраструктура.

Допустими кандидати - Община Попово (с изключение на
дейности по т. 5 буква „а” от раздел
„Допустими дейности”);

- Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, за дейности,
свързани по т. 3, 4, 5, 6 от раздел
„Допустими дейности”). Основният
предмет на дейност на ЮЛНЦ да е
сързан с дейността/услугата, за която те
кандидатстват да развиват.

- Читалища, регистрирани по Закона за
Народните читалища, за дейности 1-6 от
раздел „Допустими дейности”).

Допустими дейности Финансова помощ се предоставя за инвестивии
в инфраструктура, обзавеждане и/или
оборудване за:

1) Изграждане или рехабилитация и
оборудване на инсталации/мощности за
производство на топлинна  и/или
електрическа енергия за сгради
общинска собственост и/или сгради,
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които предоставят различни обществени
услуги, от възобновяеми енергийни
източници; изграждане на
разпределителна мрежа за биогорива
или произведена от биомаса или други
въобновяеми източници
топлинна/електрическа енергия

2) Инвестиции за подобряване на
енергийната ефективност на общински
или други сгради, използвани за
предоставяне на обществени услуги;

3) Изграждане на нови или подобряване на
съществуващи центрове за предоставяне
на културни услуги (културни центрове,
театри, библиотеки), включително
създаването на мобилни такива;

4) Изграждане или подобряване на
центрове за отдих, свободно време и
спорт (вкл. спортни, младежки центрове
и др.);

5) Изграждане или подобряване на
центрове за социални услуги:
а) грижи за деца (детски ясли и
градини), включително специализиран
транспорт;
б) грижи за възрастни хора и хора с
увреждания (дневни центрове и др.),
включително специализиран транспорт;

6) Изграждане или подобряване на
центрове предоставящи услуги базирани
на използването на информационни и
комуникационни технологии (здравни
съвети, подпомагане на бизнеса,
общински услуги, др.), включително
създаването на мобилни центрове;

Следните дейности няма да се подпомагат:
- Реконструкция/рехабилитация на

паметници на културата от национално
значение, обявени за такива от
Националния институт за недвижимо
културно наследство (НИНКН);

- Инфраструктура за широколентов
достъп до интернет;

- Инвестиции в държавни сгради за
обучение и здравеопазване;
- Инвестиции за голф, скално катерене,
лов и риболов

Допустими разходи 1. Изграждане и/или реконструкция или ремонт
на сгради и/или помещения и/или друга
недвижима собственост:

а) разходи, свързани с прякото
изпълнение на строително-ремонтните и
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строително-монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 %
от стойността на одобрените разходи по
буква "а";

2. Закупуване на нови машини, съоръжения,
обзавеждане и оборудване, включително и
компютърен софтуер и специализирана
техника, до пазарната им стойност,
включително чрез финансов лизинг;
3. Закупуване на книги, аудио- и
видеоматериали до пазарната им стойност, ако
са част от инвестиция за предоставяне на нова
услуга, включително чрез финансов лизинг;
4. Разходи за закупуване на превозни средства
до пазарната им стойност за осигуряване на
услугите за дейностите по т. 3, 5 и 6,
включително чрез финансов лизинг;
5. Общи разходи, свързани с консултации,
разходи за архитекти и инженери, включващи
разходите за предпроектни проучвания,
подготовка на идеен и/или работен/технически
проект, по смисъла на Наредба № 4 от 2001 г.
за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти, разходите за изготвяне на доклад за
оценка на съответствието на инвестиционния
проект със съществените изисквания към
строежите, строителен надзор, такси, анализ на
икономическите и социалните ползи,
необходими за подготовката, изпълнението и
отчитането на дейностите по проекта, както и
разходи за изработване на информационна
табела или билборд.
Консултациите, включени в т. 5, включват
изготвяне на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)/екологична оценка,
хонорари за правни услуги, окомплектоване на
пакета от документи за кандидатстване, както и
консултантски услуги, свързани с
изпълнението и отчитане на дейностите по
проекта до изплащане на помощта.

Разходите за консултации не могат да
надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а",
т. 2, 3 и 4.

Недопустими разходи 1. Всички разходи, посочени като недопустими
в раздел 5.0
2. Разходи за наем на земя и сгради;
3. Оперативни разходи, включително за
поддръжка (текущ ремонт), наем и застраховка;
4. Обезщетения за отчуждаване на имоти, както
и обезщетения по чл. 209 и 210 ЗУТ;
5. Общи разходи, направени по-рано от една
година от датата на кандидатстване;
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Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро.
Максималнияр размер на проктите е  левовата
равностойност на 200 000 евро.

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

 100% от общите допустими разходи за
проекти на общината;

 100% от общите допустими разходи за
проекти на юридически лица с нестопанска
цел  и на читалища за негенериращи
приходи проекти в обществен интерес;

 70% от общите допустими разходи за други
проекти на неправителствени организации
и на читалища.

Критерии за избор на проекти Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти, представени от
неправителствени организации и
читалища;

2) Проекти, предоставящи мобилни услуги;
3) Проекти, предоставящи услуги, насочени

към деца и младежи до 30 г.
Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години, с изключение на публични
инвестиции, при които получател на помощта е
общината.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 322 Обновяване и развитие на
населените места

Член, касаещ мярката:
Чл. 52 (b) (ii) от Регламент на Съвета (EC) N°
1698/2005г.

т. 5.3.3.2.2 от Приложение II на Регламент на
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Комисията (EC) N° 1974/2006
Описание на целите  Да се подобри привлекателността на

средата за живот в населените места от
територията.

Обхват на мярката 1. Географски обхват на мярката - цялата
територия на действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите по мярката -
мярката предоставя подкрепа за инвестиции в
паркове, зелени площи, улици, площади,
тротоари и улично осветление, и обновяване на
сгради в населените места от територията на
МИГ.

Допустими кандидати  Община Попово

 Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани по ЗЮЛНЦ

 Читалища, регистрирани по Закона за
народните читалища

 Местни поделения на вероизповедания,
регистрирани като юридически лица
съгласно чл. 20 от Закона за
вероизповеданията или признати за
юридически лица по силата на чл. 10 от
същия закон, които могат да кандидатстват
за обновяване и ремонт на сгради с
религиозно значение.

 Граждански дружества на физически и/или
юридически лица, основани с цел
извършване на строителни работи във
връзка с обновяване на фасадите на частни
сгради и външни прилежащи пространства,
включени в интегриран план за обновяване
на населеното място

Допустими дейности - Рехабилитация на обществени зелени
площи – паркове и градини, детски
площадки и съоръженията към тях;

- Реконструкция и ремонт на обществени
сгради с историческо и културно значение,
и подобряване на прилежащите
пространства, включително вертикална
планировка;

- Реконструкция и ремонт на сгради с местно
религиозно значение и подобряване на
прилежащите пространства, включително
вертикална планировка;

- Ремонт на фасади на частни сгради  и
прилежащи пространства, както и
вертикална планировка (ако са включени в
интегриран план за обновяване на
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населеното място);

- Реконструкция и изграждане на улична
мрежа, тротоари, площади, осветление на
територията на населеното място;

- Изготвяне на планове за обновяване на
населеното място6, ако планът включва
някоя от инвестиционните дейности
изброени по-горе.

Следните дейности няма да се подпомагат:
- Реконструкция/рехабилитация на

паметници на културата от
национално/световно значение (обявени
за такива от НИНКН);

- Изготвянето на общи  устройствени
планове, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Допустими разходи 1. За реконструкция/рехабилитация или ремонт
на сгради и/или помещения и друга
недвижима собственост, в т. ч. паркове и
градини, детски площадки и съоръженията към
тях; изграждане, реконструкция или ремонт на
улична мрежа, тротоари, площади, улично
осветление; реконструкция, реставрация и
ремонт на сгради с религиозно значение и
подобряване на прилежащите пространства,
включително вертикална планировка:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение
на строително-ремонтните и строително-
монтажните дейности;
б) непредвидени разходи в размер до 5 % от
стойността на одобрените разходи по буква
"а";

2. За закупуване на съоръжения (до пазарната
им стойност), включително чрез финансов
лизинг;
3. За изготвяне на интегрирани планове за
обновяване на населеното място;
4. Общите разходи, свързани с консултации, за
архитекти и инженери, в т.ч. разходите за
предпроектни проучвания, подготовка на идеен
и/или работен/технически проект, в обхват
съгласно Наредба № 4 от 2001 г., за изготвяне
на доклад за оценка на съответствието на
инвестиционния проект със съществените
изисквания към строежите, строителен надзор,
такси, анализ на икономическите и социалните
ползи, необходими за подготовката,
изпълнението и отчитането на дейностите по
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проекта, както и разходи за изработване на
информационна/и табела/и или билборд/ове.

Консултациите, включени в т. 4, включват
изготвяне на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)/екологична оценка,
хонорари за правни услуги, окомплектоване на
пакета от документи за кандидатстване, както и
консултантски услуги, свързани с
изпълнението и отчитането на дейностите по
проекта до изплащане на помощта.

Разходите за консултации не могат да
надхвърлят 3 % от разходите по т. 1, буква "а"
и т. 2.

Недопустими разходи 1. Всички разходи, посочени като недопустими
в раздел 5.0
2. Наем на земя и сгради;
3. Оперативни разходи, включително за
поддръжка (текущ ремонт) и застраховка;
4. За обезщетения за отчуждаване на имоти,
както и обезщетения по чл. 209 и
210 ЗУТ;
5. Общи разходи, направени по-рано от една
година от датата на кандидатстване;
6. За доставка на оборудване, обзавеждане на
сгради;
7. За изработване на информационни табели
или билбордове със стойност, надвишаваща
15 000 лв.

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 10 000 евро;
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 200 000 евро.

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

 100% от общите допустими разходи за
проекти на общината;

 100% от общите допустими разходи за
проекти на юридически лица с нестопанска
цел, на читалища и на местни поделения на
вероизповеданията за негенериращи
приходи проекти в обществен интерес;

 70% от общите допустими разходи за други
проекти на неправителствени организации
и читалища,

 50% от общите допустими разходи за
проекти на граждански дружества на
юридически и физически лица, основани с
цел обновяване на фасадите на частни
сгради и прилежащите им пространства.

Критерии за избор на проекти Когато средствата по мярка 322 се използват за
подготовката на План за обновяване на
населеното място, след неговото изготвяне
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всички проекти имащи отношение към него,
следва да са съобразени с него.

Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти, които се изпълняват на територията
на населените места, различни от общинския
център

2) Наличие на технически/работен проект,
приложен към заявлението за подпомагане.

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години, с изключение на публични
инвестиции, при които получател на помощта е
общината.

Мярка от Регламент № 1698/2005

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 323 Опазване и подобряване на
селското наследство
Подмярка 323А Опазване и възстановяване
на  природно наследство

Описание на целите  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
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 Да се опазят природни елементи
неделима част от селския пейзаж.

Природното наследство е неделима част от
селското наследство и пейзаж. По-голямата
част от територията притежава някакъв
екологичен статус, което естествено
предпоставя необходимостта от интервенции,
свързани с нейното съхранение и поддръжка.

Обхват на мярката 1. Географски обхват - цялата територия на
действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя
материални и нематериални инвестиции,
насочени към опазване или подобряване на
природното наследство.

Природно наследство са природните ресурси,
използвани от настоящите поколения, и по-
специално земните физически, биологически и
геоложки формации, хабитати от застрашени
видове животни и растения и области с научна,
консервационна или естетическа стойност.

Допустими кандидати - Юридически лица регистрирани по
ЗЮЛНЦ;

- Община Попово;
- Земеделски производители, регисрирани

по Наредба № 3 и земеделски стопани,
регистрирани в ИСАК;

- Собственици на гори;
- Лица, регистрирани по Търговския

закон, Закона за кооперациите и Закона
за занаятите;

- Читалища, регистрирани по Закона за
народите читалища;

- Физически лица.

Допустими дейности - Подготовка и прилагане на програми за
информиране за проблемите на околната среда
и устойчивото развитие:

а) Подготовка на програма;
б) Подготовка на информационни
материали
в) Организиране и провеждане на
информационни събития

- Инвестиции свързани с поддръжката,
възстановяването и подобряването на
природното наследство:

a) Прилагане на дейности от утвърдени
Планове за управление на защитени
територии, обявени по Закона за
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защитените територии:
- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и

възстановителни;
- устройване и развитие

инфраструктура на
туристическите зони;

- разработване на
интерпретационни програми
и подготовка на водачи и
аниматори за тяхното
прилагане.

б) Прилагане на дейности в защитени
територии и зони от Натура 2000, които
нямат одобрени Планове за управление,
но са предвидени в заповедите им за
обявяване, след съгласуване с
компетентните органи:

- проучвателни;
- мониторингови;
- консервационни и

възстановителни;
- устройване и развитие на

туристическа
инфраструктура;

- разработване на
интерпретационни програми
и подготовка на водачи и
аниматори за тяхното
прилагане.

в) Дейности, свързани с опазване и
възстановяване на популациите на
видове, включени в Закона за
биологичното разнообразие;
г) Дейности, свързани с опазване и
възстановяване на местообитанията,
включени в закона за биологичното
разнообразие;
д) Дейности, свързани с опазване на
вековни дървета;
е) Дейности, свързани с опазването на
територии, животни, растения,
природни образувания, които не са
защитени със закон, но са от особено
значение за местната общност, свързани
със селския фолклор и обичаи, или са
част от селския пейзаж.

- Дейности за опазване и възстановяване на
традиционния селски пейзаж:

a) Почистване от ТБО;
б) Премахване/добавяне на характерни
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елементи;
в) Реконструкция на съществуващи
характерни елементи с цел
възстановяване на традиционния селски
пейзаж.

Допустими разходи съгласно наредба № 23 от 18.12.2010 г.

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро.
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 100 000 евро.

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

 100% от общите допустими разходи за
проекти на общината;

 100% от общите допустими разходи за
проекти на юридически лица с нестопанска
цел  и на читалища за негенериращи
приходи проекти в обществен интерес;

 70% от общите допустими разходи за други
проекти на неправителствени организации и
на читалища и проекти на други
бенефициенти

Критерии за избор на проекти Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

1) Проекти, които се изпълняват на територията
на населените места, различни от общинския
център

2) Проекти за устройване и развитие на
туристическа инфраструктура

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години, с изключение на публични
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инвестиции, при които получател на помощта е
общината.

Код на мярката (съгласно
Регламент 1974/2006, а за мерките
по чл. 11, ал. 1, т.3 се посочва код,
започващ с цифрата 7)

Мярка 323 Опазване и подобряване на
селското наследство
Под мярка 323Б Опазване и възстановяване
на културното наследство

Описание на целите  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.

Обхват на мярката 1. Географски обхват - цялата територия на
действие на СМР.
2. Обхват на инвестициите - мярката подкрепя
инвестиции, насочени към опазване и/или
възстановяване  на материалното и
нематериалното културно наследство, свързани
с изследване, поддържане, възстановяване и
подобряване на културните особености на
населените места в селските райони или на
селския ландшафт (например места с
археологическа стойност, фолклорни празници
и събори, етнографски/исторически сбирки,
мелници и др.).

Допустими кандидати - Юридически лица регистрирани по
ЗЮЛНЦ;

- Община Попово;
- Земеделски производители,

регисрирани по Наредба № 3 и
земеделски стопани, регистрирани в
ИСАК;
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- Собственици на гори;
- Лица, регистрирани по Търговския

закон, Закона за кооперациите и Закона
за занаятите;

- Читалища, регистрирани по Закона за
народите читалища;

- Физически лица;
Допустими дейности Проектите, кандидатстващи за подкрепа, могат

да включват една или няколко от посочените в
т.1 и т. 2  дейности или само дейности,
включени в т. 2. Не се допуска финансирането
на проект с включени дейности само по т. 1.

1. Инвестиции в материалното  културно
наследство

 Дейности по съхраняване,
възстановяване и обновяване на
културното наследство на района/
територията, като например:

- създаване, съхраняване или
обогатяване на сбирки
(исторически, етнографски и др.);
- съхраняване, възстановяване,
почистване и поддържане на
значими обекти от културно-
историческото наследство на
района (в т.ч. археологически),
както и на терените около тях;
- дейности по планиране и
устройване на селския ландшафт;
- информационни дейности като
реклама, плакати, статии, радио и
ТВ предавания, свързани с
популяризиране на материалното
културно наследство.

 Инвестиции в оборудване и/или
обзавеждане на сгради/обекти от
културното наследство на дадения
район/територия (местна културна
инфраструктура);

 Дребномащабни инвестиции за
осигуряване на достъпна среда и
дребномащабна  инфраструктура до
обекти от културното наследство на
района/територията. Обектите следва да
са с местно значение.

2. Инвестиции в нематериалното културно
наследство

 Проучвания и изработване на материали
във връзка с идентификация и/или
документиране и/или изследване, и/или
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съхраняване на елементи от
нематериалното културно наследство;

 Дейности, свързани със съхранение и
популяризиране на местния фолклор, на
историческото и културното наследство
на района/територията в т.ч. опазване на
природните пространства и на
мемориалните места, чието
съществуване е необходимо за
изразяване на нематериалното културно
наследство;

 Популяризиране, предаване и
възраждане на различните аспекти на
културното наследство (например
провеждане на различни мероприятия
във връзка с местни културни обичаи и
традиции - фестивали, събори и други
събития, свързани с местното културно
наследство, организиране на изложби,
семинари, създаване на мрежа от
присъединени към проекта институции
– музеи, музейни сбирки, читалища,
общини, неправителствени
организации, както и частни
лица/обекти, които подкрепят идеята за
утвърждаването на селското наследство
като определена културна ценност и
др.);

 Осигуряване на признаване, уважение и
популяризиране на нематериалното
културно наследство сред
обществеността посредством:

- информационни дейности като
реклама, плакати, статии, радио и
ТВ предавания за нематериалното
културно наследство;
- програми за повишаване на
заинтересоваността и
информираността на обществото и
по-специално на младежта за
опазване на природните
пространства и на мемориалните
места, чието съществуване е
необходимо за изразяване на
нематериалното културно
наследство;
- неформални способи за предаване
на знанията и информацията за
местното културно наследство
(напр. предаване на знания и умения,
техники и технологии, свързани с
опазването и развитието на
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традиционните занаяти и др.);
 Информиране на обществеността за

опасностите, които заплашват
културното наследство, както и за
инициативите, осъществявани за
неговото опазване;

 Дейности, свързани с промоция на
проектите.

Проекти, предвиждащи дейности по т. 2, не
трябва да се състоят изцяло и изключително в
създаването и поддържането на интернет
страници, производство на списания и
вестници, организиране на конференции и
срещи и публикации на изследвания и доклади.
Проектите от такъв вид не са избираеми.

Допустими разходи Съгласно наредба № 23 от 18.12.2010 г.

Недопустими разходи Всички разходи, посочени като недопустими в
раздел 5.0

Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

Минималният размер на проектите е левовата
равностойност на 5 000 евро.
Максималният размер на проектите е левовата
равностойност на 100 000 евро.

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

 100% от общите допустими разходи за
проекти на общината;

 100% от общите допустими разходи за
проекти на юридически лица с нестопанска
цел  и на читалища за негенериращи
приходи проекти в обществен интерес;

 70% от общите допустими разходи за други
проекти на неправителствени организации
и на читалища и проекти на други
бенефициенти

Критерии за избор на проекти Всички предложения за проекти се проверяват
за съответствие с критериите за допустимост.
Всички проекти, които отговарят на
критериите за допустимост се класират по
следните приоритетни критерии, подредени по
тежест, като точния броят на точките за всеки
приоритетен критерий ще бъде фиксиран в
разработената от МИГ методика за оценка при
изготвяне на документите за кандидатстване:

- Проекти, включващи дейности както по т. 1,
така и по т. 2

Минимална помощ/държавни
помощи

Финансовата помощ по тази мярка се
предоставя при спазване на изискванията на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от
15 декември 2006 г. относно прилагането на
членове 87 и 88 от Договора за създаване на
Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006).
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Финансовата помощ за един ползвател не може
да надхвърля левовата равностойност на 200
000 евро за период от три последователни
данъчни години - годината на плащане и две
предходни години, с изключение на публични
инвестиции, при които получател на помощта е
общината.

Дефиниции:

"Нематериално културно наследство" са нематериални изразни средства.
Нематериалното културно наследство включва обичаите, формите на представяне и
изразяване, знанията и уменията, а също и свързаните с тях инструменти, предмети и
културни пространства, признати от общностите/групите (в някои случаи отделните
лица) като част от тяхното културно наследство. Това нематериално културно
наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от
общностите и групите, в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното
взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност
и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението към
културното многообразие и творчество на човечеството.

Част от областите, в които се проявява нематериалното културно наследство са
посочени по-долу :

- устни традиции и форми на изразяване, в т. ч. и езикът в качеството му на
носител на нематериалното културно наследство;

- художествено-изпълнителско изкуство;
- социални обичаи, обреди и празненства;
- знания и обичаи, отнасящи се до природата, вселената;
- знания и умения, свързани с традициите в т.ч. традиционни занаяти и др.

“Материално  културното наследство” са всички материални свидетелства, явяващи
се изразни средства на културното развитие на обществото и които не се включват в
определеното по-горе понятие “нематериално културно наследство”. Местната
културна инфраструктура е понятие от сферата на материалното културно наследство.
Под местна културна инфраструктура тук се има предвид обект от материалното
културно наследство (сграда, паметник, съоръжение или други  обекти на
инфраструктурата), обслужващ или ползван за нуждите на  местната общност в
културната сфера.

Код на мярката 431-1 Мярка 431-1
„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”

Членове, касаещи под-мярката
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Чл. 63 (c) и 64 от  Регламент на Съвета (EC)
1698/2005
Чл. 38 и т 5.3.4.3. от Приложение II на
Регламент на Комисията (EC) 1974/2006

Описание на целите  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;

 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.

Използването на подхода “отдолу-нагоре” за
постигане на местно развитие в селските райони,
основано на принципа на партньорство, изисква
значителен местен капацитет за прилагане и
наблюдение на стратегиите за местно развитие. В
тази връзка е необходимо МИГ да бъдат
подкрепени за техните оперативни разходи, за да се
подпомогне изграждането на капацитет за
прилагане и успешно изпълнение на стратегии за
местно развитие. От изключителна важност е
подпомагането на дейности, свързани с повишаване
информираността за подхода ЛИДЕР и за
придобиването на умения от широк кръг местни
представители, изграждането на критична маса
експерти – местни и външни, които да приемат
задачата за оказване на по-продължителна
подкрепа с цел успешно прилагане на стратегията
за местно развитие и постигане на положителни
промени на териториите на МИГ.

Обхват на мярката Територията на МИГ Попово

Допустими кандидати МИГ Попово

Допустими дейности 1. Дейности по управление на МИГ;
2. Дейности по придобиване на умения и

постигане на обществена активност за
развитието на територията.

Включително всички дейности по чл. 23 ал. 2
от Наредба 23 на МЗХ.

Допустими разходи Допустимите разходи за управление
дейността на МИГ (оперативни разходи) са
следните:

1. разходи за заплати и други
възнаграждения за персонала (изпълнителен
директор, експерт/и по прилагане на
дейностите по Стратегията за местно развитие,
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счетоводител, асистент и др.), в т. ч. социални
и здравни осигуровки за персонала;

2. разходи за експерти и други платени
услуги, свързани с прилагането на стратегията,
възнаграждения на експерти (възнаграждения
на консултанти, външни експерти, одитори и
др.);

3. разходи за командировки на
персонала съгласно Наредбата за
командировките в страната, приета с ПМС №
72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм.,
бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995
г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от
2008 г.) и Наредбата за служебните
командировки и специализациите в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр.
50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36
и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от
2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);

4. разходи за наем на един офис;
5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) разходи

за наем и/или закупуване на офис техника, в т.
ч. правен и счетоводен софтуер и офис
оборудване и обзавеждане;

6. закупуване на офис консумативи и
канцеларски материали;

7. разходи за наем и/или закупуване на
лек автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места;

8. разходи за закупуване горива за лек
автомобил;

9. разходи за организиране срещи на
МИГ;

10. разходи за комуникация (телефон,
интернет, пощенски услуги, куриерски услуги),
транспорт, топло- и електроенергия и други
разходи, необходими за оперативното
функциониране на офиса;

11. разходи за участие на МИГ в
дейности на Националната и Европейската
селска мрежа за развитие на селските райони.

(3) Допустимите разходи за дейности
за придобиване на умения и постигане на
обществена активност за развитието на
територията са:

1. разходи за проучвания на
съответната територия (териториални,
икономически и социални анализи и други
анализи и проучвания);

2. разходи за осигуряване на
информация за територията и за стратегията за
местно развитие (изследвания, наблюдения и
др.);

3. разходи за обучение на екипа,
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ангажиран в прилагането на Стратегията за
местно развитие;

4. разходи за популяризиране,
информиране и публичност:

а) разходи за създаване и поддръжка
на интернет страница;

б) създаване и поддръжка на актуални
новини;

в) публикации, печат, в т.ч. издаване
на списание, публикации на резултати от
дейността, на реклами за дейността, на покани
за организирани събития;

г) отпечатване на брошури, рекламни
материали, формуляри за кандидатстване,
материали за обучение и други свързани с
популяризиране дейността на МИГ;

д) реализиране на радио- и
телевизионни предавания и реклами;

е) преводи;
ж) изработка и монтаж на табели и

билбордове за популяризиране на проекта;
з) други разходи за популяризиране,

информиране и публичност;
5. разходи за организиране на

обучение на местни лидери.
Финансови параметри за проектите
(минимален и максимален размер)

400 000 евро

Размера на финансовата помощ (в
% за различните видове
бенефициенти)

100 %

Критерии за избор на проекти Неприложимо

5.2. Процедури за изпълнение на стратегията (роли и отговорности на отделните органи
на МИГ и техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за
кандидатстване – перманентно/с обяви и други отделни/различни процедури по мерките
на ПРСР:

Съгласно ПРСР МИГ са отговорни за оценката, избора, сключването на договорите и
наблюдението на прилаганите проекти от техните стратегии за местно развитие.
В тази връзка МИГ- Попово след сключване на тристранен договор за финансиране
изпълнението на Стратегията за местно развитие между МИГ, РА и МЗХ, в който са
описани правата, задълженията и отговорностите на всяка от тези страни ще прилага
следните  процедури за извършване на  задълженията на МИГ, съгласно Наредба № 23
от 18.12.2009 г.:

1. Информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на
потенциалните кандидати
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Разработване на План за информационни и консултационни дейности, съобразно
графика за отваряне на мерките. Разработването на плана е основна задача на експерта
по прилагане на стратегията. Планът се одобрява от изпълнителния директор, който го
предлага за утвърждаване от УС. Планът включва дейности по информиране,
консултиране и подпомагане на потенциалните кандидати и график за прилагането им,
който се актуализира при необходимост, по същата процедура, по която става
първоначалното утвърждаване на плана. Минимален списък на дейности, които ще се
включват в плана:
а) мобилни информационни дни – информационни срещи с потенциални кандидати във

всички населени места от територията
б) консултации на място, по заявка на бенефициенти,
г) график за срещи с конкретни групи потенциални бенефициенти / обучения по

конкретни мерки,
д) възможности за консултации със „секторни” експерти,
е) приемен график за консултации в офиса на МИГ
ж) изработване и разпространение на информационни материали;
з) други

Информирането, консултирането и подпомагането на потенциални кандидати ще се
извършва от експертите на МИГ, както и от външни експерти/организации.
Определянето на външните експерти/организации ще се извършва съгласно
процедурата, определена в чл. 40 на Наредба  № 23.

2. Подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на
територията на МИГ

1. Разработване на формуляри, ръководства за кандидатстване, методология и критерии
за оценка, покани за кандидатстване, контролни листове, проекто договор с
бенефициентите  и др. – до 4 месеца след подписане на договора за всички мерки.

Експертите по прилагане на СМР отговарят за разработването на необходимите
документи. Разработените документи се одобряват от Изпълнителния директор и се
утвърждават от УС на МИГ.

2. Публикуване на покани за набиране на проектни предложения
Организирането на всички дейности, свързани с публикуването на обяви са отговорност
на Изпълнителния директор.
- До 5 месеца след подписване на договора се публикуват покани за набиране на
проектни предложения по всички достъпни за бенефициентите от територията мерки.
Продължителността на всяка покана е между 3 и 6 месеца. Конкретният срок за всяка
покана по всяка от мерките ще бъде определен от изпълнителния директор с оглед
степента на готовност на потенциалните бенефициенти;
- Поканите се публикуват в минимум един местен вестник, излъчват се в минимум една
местна електронна медия, поставят се на видно място пред офиса на МИГ, публикуват се
на електронната страница на МИГ;
- Всяка покана съдържа следната информация: наименование на МИГ и номер на
Договора за прилагане на СМР, име и номер на мярката, допустими бенефициенти,
допустими дейности, изисквания към кандидатите и дейностите, минимален и
максимален бюджет на проектите, интензитет на помощта, административните
изисквания към заявленията, критерии за избор на проектите, общия бюджет за който се
кандидатства с проекти по тази покана, периода за набиране на проекти по тази покана,
срок, място и начин за подаване на проектните предложения, информация за достъп до
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формуляр и ръководство за кандидатстване, лице за контакти;
- Броят на следващите покани след първата покана ще бъде определен въз основа на
наличния бюджет по мерките и по предложение на изпълнителния директор ще бъде
одобряван от УС;
- След публикуването на поканите, документите за кадидатстване (покана, формуляр,
ръководство) се изпращат за информация по електронна поща на съответния отговорен
служител в Областната разплащателна агенция.

3. Приема и регистрира заявления за кандидатстване

1. Подаване на заявления за кандидатстване:
а) заявленията се подават в офиса на МИГ от лицето, законно представляващо

кандидата
б) по пощата с обратна разписка или чрез куриерска пратка с обратна разписка;

И в двата случая заявленията следва да постъпят  в офиса на МИГ преди изтичането на
крайния срок, определен в поканата по съответната мярка.

Заявленията се подават в един екземпляр на хартиен носител и едно електронно копие на
диск, които са запечатани в плик. На плика следва да бъдат посочени името на
кандидата, адрес и друга контактна информация, номера и наименованието на мярката,
по която се подава заявлението.

2. Приемане на проектните предложения:

- Проектите ще се приемат от Асистента, а в негово отсъствие от служител на МИГ,
определен със заповед на ИД и се записват в нарочен Регистър на постъпилите проектни
предложения.
- Регистърът включва: входящ регистрационен номер, дата и час на регистрация, име и
номер на мярката, номер на поканата, наименование на проекта, име на кандидата, пол и
възраст на кандидата/собственика или представляващия юридическото лице,  име и
подпис на служителя на МИГ, регистрирал заявлението;
- Регистърът съществува в хартиен и електронен формат, като електронният формат на
Регистъра представлява база данни за постъпилите проекти по стратегията. В нея
по-нататък се отразява състоянието и движението на заявленията;
- Служителят на МИГ, приел проектното предложение, нанася входящия
регистрационен номер и датата и часа на получаване върху плика, съдържащ
заявлението. Когато заявлението е подадено лично в офиса на МИГ, служителят
предоставя на лицето, подало заявлението, разписка, съдържаща датата и часа на
приемане, регистрационния номер и подписа на служителя.
- Заявления, постъпили в офиса на МИГ след крайния час на изтичане на срока, посочен
в поканата, или са в незапечатан плик или плик с нарушена цялост,  се връщат на
подателя незабавно и не се вписват в регистъра;
- След регистрацията на заявлението, пликът се прибира за съхранение в определен за
това шкаф. Шкафът, съдържащ заявленията, следва да се заключва, като достъп имат
изпълнителният директор и техническият асистент.
- До два дни след изтичане на срока на съответната покана за набиране на заявления,
списъкът на регистрираните заявления с имената на проектите и  кандидатите се поставя
на видно място в офиса на МИГ и се публикува на електронната страница на МИГ.

4. Създава и поддържа база данни за постъпилите проекти по Стратегията за
местно развитие, тяхното състояние и движение
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Създаването на база данни за постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие се
организира като регистър, който съществува в хартиен и електронен формат, като
електронният формат на Регистъра представлява база данни за постъпилите проекти
по стратегията. В нея по-нататък се отразява състоянието и движението на заявленията;
Вписването на данни в регистъра се осъществява от Асистента, а в негово отсъствие от
служител, определен със заповед на ИД.

5. Извършва проверка за административно съответствие и допустимост на
проектите, включително проверка за основателността на предложените
разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия;

1. Подготовка – до две седмици техническият асистент заедно с експерта по стратегията
изготвят общ доклад до изпълнителния директор, който представя обобщение за
постъпилите проекти по мерки. Въз основа на доклада, изпълнителният директор  издава
заповед, с която разпределя проектите между персонала на МИГ за извършване на
оценка за административно съответствие и допустимост, определя конкретни срокове и
начина на представяне на резултатите, изискванията и критериите за успешно
преминаване етапа на административното съответствие и допустимост (оценка „да” на
всяко изискване в контролния лист). Ако постъпилият брой проекти е твърде голям,
изпълнителният директор следва да осигури допълнително външни експерти за
извършване на оценката. За всеки проект трябва да бъде извършена оценка за
административно съответствие и допустимост от двама души. Лицата, които ще участват
в оценката, подписват декларации за липса на конфликт на интереси по смисъла на § 1 т.
6 на допълнителната разпоредба на Наредба № 23. Задължително се разработва
контролен лист – общ, или при необходимост адаптиран към всяка мярка.

2. Изпълнителният директор може да стартира процедура за оценка на
административното съответствие и допустимост един или няколко пъти, съобразно броя
на получените предложения, включително преди крайния срок на поканата, но не по-
късно  от две седмици след изтичане на срока на съответната покана, като:
- организира сесия за отваряне на предложенията – сесията е публична, предварително
обявена, канят се местни медии, кандидатите, подали проекти, УС на МИГ. Представя се
общия доклад и заповедта за оценката. В сесията участват минимум трима от членовете
на персонала на МИГ. В ситуации, когато това не е възможно, УС на МИГ може да
определи до едно лице от своя състав, което да замести член на персонала на МИГ за
провеждане на сесията по отварянето.
Изготвя се протокол, в който се вписват присъстващите, опис на отворените
предложения и наличието на всички основни документи (формуляр, бизнес план, опис
на документите, СD и др.), съгласно поканата. При установяване на липса на
определените основни елементи, този факт се отбелязва в протокола и заявлението се
отхвърля.

3. Оценката за административно съответствие и допустимост се извършва в офиса на
МИГ в определените срокове. Оценителите проверяват заедно, попълват и подписват
контролен лист за всеки проект, във основа на който се определя резултатът от оценката
на административното съответствие на заявлението и допустимостта на кандидата,
дейностите и разходите, включително проверка за основателността на предложените
разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия.
В процеса на оценка от кандидатите може да се изискват писмено разяснения и
допълнителна информация относно постъпилите документи, което се отразява в
протокола. Изготвя се финален протокол за всички проекти по мерки, подписан от
изпълнителния директор, като се определят преминалите и непреминалите  проекти.
Контролните листове се прилагат към протокола.
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- Преминалите оценката за административно съответствие и допустимост проекти,
протоколът и приложените към него контролни листове се съхраняват в офиса на МИГ и
се предават за техническа оценка.
- отхвърлените проекти се се връщат с предавателен протокол на кандидата.

6. Осъществява техническа експертна оценка и класиране на проектите

- Техническата оценка на заявленията се извършва по обявените в поканата критерии и
методология. Изпълнителният директор издава заповед, с която определя независимите
оценителите от одобрения от УС списък. Независимите оценители работят в офиса на
МИГ.

Оценителите подават декларация за липса на конфикт на интереси до Изпълнителния
директор. В случай на наличие на конфликт на интереси, оценителят се замества с друго
лице от списъка с оценители, съгласно Заповед на ИД.
Всеки проект се оценява независимо от двама оценители, които задължително
провеждат съвместно обсъждане преди да изготвят заключителната си оценка.
Оценителите предават оценителните листи на изпълнителния директор, а техническия
асистент изготвя финална оценка, която представлява средноаритметична стойност от
личните оценки на оценителите, като документа съдържа и индивидуалните оценки.
Техническият асистент подрежда в нисходящ ред всички оценени проекти по
съответната мярка, като освен точките се отбелязва и стойността на проекта. Въз основа
на този документ ИД подготвя доклад за Комисията по избор на проекти. В комисията за
избор на проекти се внасят само проекти, които са събрали най-малко 50% от общия
брой точки. Останалите проекти се връщат с протокол на кадидатите, като те следва да
се запознаят с оценката и слабостите. Проектите могат да бъдат преработени и подадени
при следваща покана.

7. Извършва подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на
проекти към съответната МИГ;

За свикването на всяко заседание се издава отделна заповед от изпълнителния директор
на МИГ, която определя датата на заседанието, дневния ред, поканата, по която са
набрани предложенията, проектите, преминали оценката за административно
съответствие и допустимост, както и резултатите от техническата оценка за всеки проект
по мерки. Заповедта определя поканените външни експерти за участие в Комисията за
избор на проекти, както и резервни членове.

Изпълнителният директор на МИГ изпраща покана до членовете на УС и определените в
заповедта външните експерти, както и до оценителите извършили техническата оценка
на разглежданите проекти минимум две седмици преди заседанието на Комисията, като
прилага заповедта за свикване на Комисията.
Общо в Комисията за избор на проекти следва да участва целия УС с изключение на
членовете, които се явават в конфликт на интереси. Ако е налице конфликт на интереси
за поканените външни експерти, те се заместват от резервните членове.

В срок до пет работни дни след получаване на поканата участниците в комисията
потвърждават участието си и подписват декларации за липса на конфликт на интереси
или си правят отвод, ако такъв конфликт е налице. В последния случай Изпълнителният
директор изпраща нови покани на определените в заповедта резервни участници.

Комисията не може да заседава в състав по-малко от 5 души. Комисията има
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председател, който следи за реда и правилата и не участва в гласуването. Председателя
на комисията се определя със заповедта за сформирането и. Комисията има кворум в
случай, че в заседанието участват поне трима от членовете на УС и двама външни
експерти. Ако поради непредвидени причини на заседанието не се яви необходимият
брой членове, заседанието се отлага до момента, в който е възможно осигуряването на
необходимия кворум.
- На заседанията на Комисията задължително се водят Протоколи, към които се прилагат
контролните листове от техническата оценка. Проектите се представят по мерки, един
по един, като оценителите представят мотивите за индивидуалните си оценки. В
протокола се изписват коментариите за всеки проект. Ако комисията установи
фактически грешки, пропуски в техническата оценка или наличие на големи
разминавания в индивидуалните оценки - над 10 т. за определен критерий, Комисията
може да поиска арбитражна оценка и оставя проекта за следващо заседание.

Комисията провежда гласуване за всяка мярка, за всеки един проект по отделно.  Един
проект се счита за предварително одобрен, ако за него са гласували с мнозинство от ¾
участниците в заседанието на Комисията. Спорни проекти, които и след арбитражната
техническа оценка събират 50% точки като средноаритметично следва да бъдат
допуснати за финансиране. Изключения могат да се правят само при явни фактически
неточности (като документи или обстоятелства), известни на комисията, но незабелязани
или останали скрити за оценителите (например документи с неверно съдържание,
претенция за въвеждане на иновативна  практика, която всъщност е представена на
територията и др.)  Протоколите се подписват от всички присъствали на съответното
заседание членове.
Работата на комисията за избор на проекти завършва с протокол на предварително
избраните проекти, класирани в низходящ ред.

8. Изпраща информация за всички проекти, одобрени от комисията за избор
на проекти към МИГ, в областната РА по седалище на МИГ за извършване
на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за
местно развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за
допустимост на проекта и планираните разходи

- В срок до една седмица след провеждане на заседанието на Комисията за избор на
проекти към МИГ Изпълнителният директор на МИГ изпраща до ОРА информация за
предварително избраните проекти.
- Информацията се състои от: протокол от заседанието на Комисията за избор на
проекти с приложени копия от контролните листове, копия от контролните листове от
оценката за административно съответствие и допустимост, кратко резюме на всеки
проект, което съдържа информация, която подлежи на проверка от Областното звено на
РА,  доклад на изпълнителния директор за процеса на оценка, заверено копие на
проектното предложение (заявление и придружаващи документи)
- Областното звено на Разплащателната агенция проверява съответствието с
процедурите, описани в Стратегията, критериите за допустимост на кандидата,
критериите за допустимост на проекта и на планираните разходи.
- Областната Разплащателна агенция одобрява и/или отхвърля предложенията, които не
съответстват на определените правила/процедури за допустимост и уведомяват писмено
изпълнителния директор МИГ за резултатите от направената от тях проверка. В случай
на частично неодобрение на разходите, Областната Разплащателна агенция уведомява
изпълнителния директор за необходимостта от частично намаление на разходите, преди
подписване на договор. Ако частичното намаление на разходите обаче създава условия
за неизпълнение на определени дейности, респективно заложени цели на проекта, ИД
следва да  внесе проекта за заседание на комисията за избор и по нейна преценка да се
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направи нова техническа оценка преди сключване на договор. Изпълнителният директор
следва да свика ново заседание на Комисията за избор на проекти за запознаване и
обсъждане на становището на Областната Разплащателна агенция и утвърждаване на
финалния списък с бенецициенти, с които ще се сключи договор.

9.Изпраща до МЗХ и РА на списък на одобрените и отхвърлени проекти след
приключване на работата на комисията за избор на проекти;

ИД изпраща своевременно списъци с одобрените и отхвърлените проекти до МЗХ и
ОРА.

10. Информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на
проекта

- Изпълнителният директор на МИГ уведомява писмено всички кандидати за
резултатите от финалното решение на Комисията за избор на проекти.
- В писмата за уведомяване на одобрените кандидати се определя дата за подписване на
договор;
- В писмата за уведомяване на неодобрените кандидати се посочват причините за
неодобрение и възможностите за подпомагане за бъдещо кандидатстване.

11. Сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

- В срок до един месец след получаване на становището от ОРА се подписват договори
с одобрените кандидати.
- Договорите се подготвят от персонала на МИГ.
- Договорите се подписват в три екземпляра – един за одобрения кандидат, един за
МИГ и един за ОРА;
- Част от договорите с бенефициентите са задължителните изисквания за публичност и
видимост на предоставяната подкрепа от ЕЗФРСР.
- Възможностите и процедурите за изменения в договора трябва да са предвидени в
договора. При настъпване на изменения, те се представят за проверка за съответствие и
одобрение в ОРА.

13. Изпращане до МЗХ и РА на списък и заверени копия на сключените
договори;

ИД изпраща своевременно списък и заверени копия на сключените договори с
бенефициентите до МЗХ и ОРА.

14. Осъществява наблюдение на изпълнението на проектите

МИГ извършва наблюдение на техническото и финансовото управление на договорените
проекти, като изисква периодични отчети от бенефициентите, посещава проекта на
място с цел емпирично верифициране на прогреса и докладваното в отчетите, преглежда
събраната документация на проекта, следи за точното изпълнение на дейностите, както
са одобрени.
- Към договорите, сключени между МИГ и бенефициентите, се прилагат изготвени
формуляри за отчети на бенефициентите към МИГ и контролни листове за проверки на
място.
- Наблюдението се извършва чрез проверка на документите на проектите, техническите
и финансови отчети по проектите, формулиране на становище за одобрение или
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неодобрение на дейности и разходи
Изготвянето на становищата за одобрение или неодобрение на дейности и разходи
остава задължение на персонала на МИГ, като финалното становище се утвърждава от
изпълнителния директор и се изпраща на ОРА.

15. Осъществява посещения на място

- Като част от процеса на наблюдение на проектите членове на персонала на
МИГ/изпълнителя на техническа помощ извършват посещение на място за наблюдение
на изпълнението на дейностите по проекта съгласно договора, констатират наредъка или
възникнали проблеми в изпълнението/отчитането и подпомагат бенефициентите за
своевременното им отстраняване.
- Посещения на място се извършват регулярно съгласно изготвен общ график за всички
договорени проекти, утвърден от ИД.
- Проверките на място се съгласуват с ОРА и техните процедури. При заявено желание
от страна на ОРА, представители на МИГ, определени от ИД, придружават нейни
представители в посещенията на място.
- Резултатите от проверките на място се отразяват в контролни листове, които са
приложени към договорите с бенефициентите, към които се прилага снимков материал.
- От посещенията на място се изготвят протоколи, съдържащи констатациите и
препоръките, към които се прилагат контролните листове. Протоколът се подписва от
проверяващите и от представителя/ите на бенефициента.
- Изводите и препоръките от посещенията на място са основа за планиране на
последващото наблюдение на проектите и посещения на място с оглед своевременното и
точно отстраняване на слабости и непълноти, както и предотвратяване възникването на
последващи проблеми.

16. Подпомага одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до
Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на
изпълнението

- МИГ осигурява помощ на бенефициентите при подготовка на заявките за плащания до
РА и окомплектоване на пакета за внасяне в офиса на ОРА.
- За извършване на подпомагането се договаря график, съгласно който експертите на
МИГ извършват предварителна консултация с бенефициента относно неговите
предпочитания, правят преглед на подготвените от бенефициента документи,
предоставят указания за коригиране на непълноти и неточности.

- Становищата на МИГ за одобрение/неодобрение на дейностите и разходите се
изпращат в ОРА като приложение на заявките за плащания от бенефициентите.

17. Изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно
развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за
местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР

ИД организира изготвянето на проект за годишен доклад за изпълнението на СМР като
всеки от членовете на екипа, съобразно своята компетентност (експертите по прилагане
на дейностите по СМР относно дейностите и счетоводителят относно финансовата част)
подготвят съответната част. ИД изготвя окончателен проект който внася за обсъждане в
УС. УС приема окончателен вариант на доклада и го внася за приемане от
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Настоятелството.

ИД организира изготвянето на други доклади и справки, поискани от УО на ПРСР и ги
внася за одобрение от УС.

18. Представяне до Управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на
следващата календарна година, годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за местно развитие за изпълнение на стратегията за местно развитие;
Докладите се представят пред УО на ПРСР от ИД на МИГ – Попово.

19. Информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми,
възникнали при изпълнението на стратегията.

ИД информира УС за възникнали проблеми при изпълнение на СМР. УС преценява дали
проблемите могат да бъдат разрешени от УС и решава дали е необходимо да се уведоми
УО на ПРСР. ИД уведомява УО за решението на УС.

- След одобрение от УО на ПРСР на годишния план за изпълнение на дейностите и
разходите за управление на МИГ и за придобиване на умения и постигане на обществена
активност, МИГ прилага дейностите съгласно определения график и използването на
административните разходи на МИГ става по реда и условията на Глава трета от
Наредба 23;
- С цел навременно и качествено извършване на всички планирани дейности МИГ ще
допълва капацитета на своя персонал с външни изпълнители или експерти, както е
предвидено в  чл. 39, ал. 2, т. 2 и ал.3 от Наредба 23, като се спазват и условията на чл.
40 от Наредба 23, ако има такива случаи.

Външните експерти и независимите оценители са предварително избрани по критерии,
предложени от Изпълнителния директор и одобрени от УС на МИГ в срок до два месеца
след подписване на договора за прилагане на стратегията.
- Изпълнителният директор разработва критериите за избор съответно на външните
експерти и на независимите оценители въз основа на съдържанието на мерките в СМР,
така че да се създаде разширен списък от експерти, включително оценители, които да
могат да осигурят необходимата експертиза за подготовка и оценка на проекти,
подпомагане на бенефициенти,  информиране на различни групи, обучения и др.
Критериите трябва да осигуряват експерти с достатъчен опит, желание да работят в по-
изостанали райони, да пътуват и да са в състояние да се включват в изпълнение на
задачи чрез кратко предизвестие. Основен принцип е  и осигуряването на обективност,
публичност и прозрачност и постигане на дългосрочно консултиране, на база добро
познаване на територията и местните хора.

5.3. Осигуряване на балансирано прилагане на стратегията

- по оси и  мерки (минимални %);

- бенефициенти (частни/публични проекти - минимални %).

С цел балансирано прилагане във времето на заложените параметри по оси и мерки МИГ
залага на гъвкав подход при оценката на усвояване на бюджета по всички мерки,
осъществявана в процеса на наблюдение на напредъка в прилагането на СМР, чрез
поддържане на постоянна обратна връзка с потенциалните кандидати за своевременно
установяване на проблеми и трудности при разработване на проектопредложения по
мерките от стратегията.
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Публичен бенефициент на територията на МИГ - ПОПОВО е община Попово.
Стратегията за местно развитие предвижда чрез различните мерки подкрепа за
бенефициентите при спазване на съответните изисквания по отношение на избраните
мерки от ПРСР и мерки от Регламент (ЕО) 1698//2005, които не се прилагат от ПРСР.
Общината е бенефициент по мерките от ПРСР, в които това е предвидено, и по мярка
323 от Регламент (ЕО) 1698//2005.

Бенефициент Мерки %
Община 321, 322, 323 5
НПО 111, 321, 322, 323 10
Читалища 321, 322, 323 10
Земеделски производители 121, 311, 313 45
Микропредприятия 312 25
Граждански сдружения на
юридически и физически
лица, основани с цел
обновяване на фасадите на
частни сгради и прилежащите
им пространства

322 5

6. Подробен финансов план

6.1. Индикативно разпределение на средствата по оси, по мерки и по години:
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Код на

мярката
Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен

принос за

2010 г.

Общ публичен

принос за

2011 г.

Общ публичен

принос за

2012 г.

Общ публичен

принос за

2013 г.

Общо за периода на

Стратегията

лева лева лева лева лева %

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число

мерките от ос 1 на ПРСР)

0,00 1079735,00 179955,00 539866,00 1799556,00 46,01%

111

Обучение, информационни дейности и разпространяване

на научни знания

11852 1975 5927 19754,00 0,51%

121 Модернизиране на земеделските стопанства 598484 99747 299242 997473,00 25,50%

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти 469399 78233 234697 782332,00 20,00%

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в

това число мерките от ос 2 на ПРСР)

0,00 70410,00 11735,00 35205,00 117350,00 3,00%

223 Първоначално залесяване на неземеделски земи 70410 11735 35205 117350,00 3,00%

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в

това число мерките от ос 3 на ПРСР)

0,00 410695,00 199939,00 601441,00 1212075,00 30,99%

311 Разнообразяване към неземеделски дейности 11735 45962 137886 195583,00 5,00%

312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия 234670 39124 117372 391166,00 10,00%

313 Насърчаване на туристическите дейности 58675 9779 29338 97792,00 2,50%

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските

райони

11735 45692 137886 195583,00 5,00%

322 Обновяване и развитие на селата 11735 45692 137886 195583,00 5,00%

323 Опазване и възобновяване на културното наследство 82145 13690 41073 136908,00 3,50%

4.2.1. Между-териториално и транс-гранично сътрудничество 0,00 312932,00 117350,00 352050,00 782332,00 20,00%

4.3.1.   Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на

обществена активност на съответната територия

1. Административни разходи (управление на МИГ) – до 60 % от 187759 70410 211230 469399,00 12,00%
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Забележка: В сивите полета се попълва общата стойност на публичния принос за мерките по 4.1.1., 4.1.2. и 4.1.3., както и за мярка 4.2.1. и

мярка 4.3.1. При сумирането общо за цялата стратегия се събират стойностите/процентите от сивите полета.

разходите по М431

2.
Придобиване на умения и постигане на обществена

активност на територията – минимум 40%  от разходите

по М431

125173 46940 140820 312933,00 8,00%

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯТА: 0,00 1873772,00 508979,00 1528562,00 3911313,00 100 %
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6.2.Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по оси, по
мерки и по години:

Стратегията за  местно развитие на територията на Местна инициативна група Попово е
разработена използвайки териториалният подход, който   е тясно свързан с подхода
отдолу-нагоре. Местните ключови партньори бяха активно въвлечени в определянето
на целите на местното развитие и прилагането на дейностите. По-доброто познаване от
заинтересованите партньори на местните потребности и на потенциалите за местно
развитие  спомогнаха да се  вземат решения за приоритетите, мерките и да мобилизират
местните общности. Ключът за успешно прилагане на подхода Лидер на територията на
Община Попово е добре функционираща местна инициативна група (МИГ), която
обединяват публични, частни и граждански организации, действащи на дадена
територия за да може да се приложи  успешно  дефинираната  Стратегия за местно
развитие, за да може МИГ да  управлява ресурсите и процеса на местно развитие.
Разработената Стратегия за местно развитие е на обща стойнос: 3 911 313 лв. или
левовата равностойност на 2 000 000 евро, което представлява 100 % от общия
публичен принос от ПРСР.
За финансиране на управлението на дейността на МИГ и за придобиване на умения и
постигане на обществена активност са предвидени до 20 процента от общия публичен
принос от ПРСР или 782 332 лв.

Идентикативното разпределение на средствата  по оси, мерки и години от таблица по т.
6.1 е, както следва:

– по мерки

Мярка Средства в лева
111 19 754,00
121 997 473,00
123 782 332,00
223 117 350,00
311 195 583,00
312 391 166,00
313 97 792,00
321 195 583,00
322 195 583,00
323 136 908,00

Със средствата предвидени в СМР по мерките от ос 1 се цели  повишаване на
конкурентоспособността на земеделието, тъй като дейностите по мерките са насочени
към основните нужди на тези сектори:

- Модернизация на материалните активи и производствените фактори;
- Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността;
- Адаптиране на структурата на стопанствата;
- Подобряване на човешкия потенциал.

Със средствата предвидени в СМР по мярка 223 от ос 2 се цели да се осигури подкрепа
за устойчиво управление на земите и горите, както и за опазване на биоразнообразие,
което ще спомогне за съхраняване на привлекателността на територията и да се
създадат предпоставки за развитие на алтернативни икономически дейности .
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Със средствата предвидени в СМР по мерките от  ос 3 се цели подобряване на
качеството на живота и увеличаване на възможностите за заетост в селските райони. Те
се отнасят до основни проблеми в територията, установени при анализа на
съществуващото положение:  липса на възможности за работа и значителна зависимост
от земеделието.

Разпределението на средствата по мерки е направено на база резултатите от работата на
експертните групи и след консултации и обсъждания по време на подготовката на СМР
с местната общност.

- по оси

Ос Средства в лева
Ос 1 1 799 556,00
Ос 2 117 350,00
Ос 3 1 212 075,00
Ос 4 782 332,00

Отчитайки идентифицираните  нужди за преструктуриране и модернизация на
земеделския сектор на територията на МИГ Попово в мерките по ос 1 са разпределени
46,01 % от приноса на СМР. Приблизително 99 % от бюджета по мерките от ос 1 ще
бъде заделен за модернизация и преструктуриране, а останалите 1 % ще бъдат насочени
към трансфера на знания и иновации.

За мерките по ос 2 са предвидени 3,00 % от средствата по СМР, които ще допринесе за
борбата с климатичните проблеми и увеличаване поглъщането на въглерода.

За мерките от ос 3 са предвидени 30,99 % от приноса на СМР.  Като за подобряване на
качеството на живот в селските райони  са предназначени 60 % от бюджета по мерките
от тази ос. Предвидената в бюджета сума отразява необходимостта от разнообразяване
на икономическата активност и декларираните намерения и капацитет за усвояване на
помощите от бенефициентите.

- по години

Година Средства в лева
2010 -
2011 1 873 772,00
2012 508 879,00
2013 1 528562,00

Разходите за изплащане на финансовата помощ за осъществяване на проектите от
Стратегията за местно развитие за целият период на стратегията са 80 % от общия
публичен принос, одобрен за финансиране от ПРСР за изпълнение на Стратегия за
местно развитие. Финансовата помощ предназначена за проекти от СМР е 1 600 000
евро или 3 128 981,00 лева. Те са разпределени в отделните години за прилагане на
СМР, както следва – за годината на кандидатстване и следващата календарна година –
до 60 % от разходите по мярката, а за годините до края на прилагането на стратегията
остатъкът се разпределя по равно. Планираните разходи за 2014 г. и месец юни  2015 г.
са включени към разходите за 2013 г.

Разходите за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
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активност на съответната територия за местната инициативна група, прилагаща
стратегия за местно развитие за целия период на стратегията са в размер на 20% от
общия публичен принос, одобрен за финансиране от ПРСР за изпълнение на Стратегия
за местно развитие. Финансовата помощ предназначена за управление, придобиване на
умения и постигане на обществена активност на територията на действие на МИГ е
част от  бюджета на стратегията. Разходите по мярка 431-1 са на стойност  400 000 евро
или 782 332 лв. Същите са разпределени в отделните години за прилагане на СМР,
както следва – за годината на кандидатстване и следващата календарна година – до 40
% от разходите по мярката, а за годините до края на прилагането на стратегията
остатъкът е разпределен по равно.

Разходите  за мярка 431 са разделени както следва:

 финансова помощ, предназначена за разходи за управление на МИГ - 60% от
средствата по мярката -240 000 евро или 469 399 лв.;

 финансова помощ, предназначена за придобиване на умения и постигане на
обществена активност на територията - 40% от средствата по мярката -160 000
евро или 312 933 лв.

7. Мониторинг и оценка

7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката,
индикатори за мониторинг и оценка, основни показатели, нива които се преследват:

За отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията за местно развитие МИГ – Попово
ще осъществява процес на наблюдение и оценка, чиято основна задача е контрол на
качеството на изпълнението на СМР. За целта ще се набира информация за финансовите
параметри и резултатите от прилагането на СМР, с оглед отчитането на нейното
изпълнение от една страна и взимането на решения по отношение дейността на МИГ и
потенциалната необходимост от актуализация, от друга.

Въз основа на получената в процеса на наблюдение информация, МИГ изготвя годишна
оценка, която е част от годишния доклад на МИГ.

Оценката следва да даде отговор на следните въпроси:

- До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки;
- Доколко балансирано върви прилагането на мерките;
- До каква степен са обхванати територията на МИГ и различните приоритетни групи

бенефициенти;
- 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.

Мониторингът  и оценката ще се основават на Вътрешни правила за мониторинг и оценка,
разработени от Изпълнителния директор и приети от УС  и ще отчитат напредъка в
прилагането на СМР с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори и
индикатори за резултат, а при възможност и индикатори за въздействие на СМР. Чрез
наблюдение ще се събира информация за договорените средства, финансираните
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дейности/инвестиции и непосредствените резултати от изпълнението на проектите.
Общите индикатори са допълнени, където е уместно, с допълнителни индикатори,
специфични за конкретните мерки.

Финансовите индикатори: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на
одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на
подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой
и стойност на успешно приключилите проекти ще се наблюдават и отчитат веднъж на
шест месеца от персонала на МИГ на база на анкетни проучвания - контролни листи,
приложения към заявлението за кандидатстване и договора за финансиране. Наблюдението
ще се извършва чрез посещения на място, съгласно предварително утвърден график на
посещенията. Ежегодно Изпълнителният директор ще докладва пред УС на МИГ за
резултатите от текущата оценка на СМР и ще включва резюме на дейностите в годишния
доклад.

Актуална информация по отношение на напредъка по изпълнението на СМР ще поддържа
редовно от МИГ чрез изградената база данни за постъпили проекти по стратегията.

Таблицата по-долу показва основните показатели, целевите им стойности за целия период
на прилагане на стратегията и източниците за набавяне на информация за стойностите на
всеки показател.

ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА
СМР

Вид индикатор Индикатор Мерна единица Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

Изходен

Брой проекти,
финансирани по СМР:

70

Брой подадени
заявления за
подпомагане

брой 90 База данни на
МИГ (съгласно
процедурите, т.
5.2)

Стойност на
подадените заявления

лв. 3 500 000 База данни на
МИГ

Брой на одобрените
заявления

брой 70 Протоколи от
заседания на
комисията за
избор, база данни
на МИГ

Стойност на
одобрените заявления

лв. 3 500 000 Протоколи от
заседания на
комисията за
избор, база
даннина МИГ

Брой на сключените
договори

брой 70 База данни на
МИГ

Стойност на
сключените договори

лв. 3 500 000 База данни на
МИГ

Брой на подадените
искания за плащане

брой 70 База данни на
МИГ

Стойност на
подадените искания за
плащане

лв. 3 500 000 База данни на
МИГ

Брой на одобрените % от подадени 70 База данни на
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искания за плащане искания МИГ
Стойност на
одобрените искания за
плащане

лв. 3 500 000 База данни на
МИГ

Брой на успешно
приключилите
проекти

% от
сключенидоговори

70 База данни на
МИГ

Стойност на успешно
приключилите
проекти

лв. 3 500 000 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по СМР

брой 70 База данни на
МИГ

Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,
подадени от млади
хора (до 40 г.)

% от подадените
заявления

3 % База данни на
МИГ

Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,
подадени от жени

% от подадените
заявления

5 % База данни на
МИГ

Брой проектни
предложения,
консултирани от МИГ
(консултации,
организирани или
осъществени от МИГ)

брой 90 % Отчети на МИГ

Брой информационни
дейности за
оживяване на
територията,
проведени от МИГ

брой 10 Отчети на МИГ

Резултат

Създадени работни
места

брой 10 База данни на
МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Участници,
завършили успешно
обучение

брой 80 База данни на
МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Жени, завършили
успешно обучение

брой 40 База данни на
МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

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

Дял от населението на % 50 % База данни на
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територията,
обхванато от проекти,
свързани с
подобряване на
достъпа до услуги

МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Дял от населението на
територията, което се
ползва от подобрената
среда

% 5 % База данни на
МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Брой подобрени
обекти на местното
селско наследство

брой 3 База данни на
МИГ, отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

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

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

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 111 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 10 База данни на МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката

брой 10 База данни на МИГ

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

% 50 % Документи на
проектите, отчети
на бенефициентите,
протоколи от
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околната среда в
земеделието/горите и/или
Устойчиво управление на
природните ресурси в
съответствие с европейското
законодателство

извършени
проверки

Брой стопанства, в които е
подобрена дейността в резултат
на обученията

брой 10 Документи на
проектите, отчети
на бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на
стратегията

Източник на информация

Брой на подпомогнатите
стопанства

брой 20 База данни на МИГ

Общ обем на
инвестициите (в лева)

лева 997 473 База данни на МИГ

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

Брой подкрепени
стопанства от
животновъдния сектор.

брой 5 База данни на МИГ

Дял на инвестициите
директно свързани с
прилагането на
Директива (ЕС)
676/1991 относно
опазване на водните
ресурси
от замърсяване с
нитрати причинено от
земеделски източници

% 3 База данни на МИГ

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

Дял на инвестициите
директно свързани със
съоръжения и
съответно оборудване за
органична земеделска
продукция.

% 5 База данни на МИГ

Дял на инвестициите
директно свързани с
производството на

% 3 База данни на МИГ
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енергия от
възобновяеми
енергийни източници и
производство
на енергийни култури
Брой стопанства въвели
нов продукт или
техника/технология

% 5 База данни на МИГ

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР
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

Брой
бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

брой 7 Документи на проектите, отчети
на бенефициентите, протоколи от
извършени проверки

Дял на
инвестициите,
пряко свързан с
опазване на
околната среда

брой 1 Документи на проектите, отчети
на бенефициентите, протоколи от
извършени проверки

Дял на
инвестициите,
пряко свързан 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

Общ размер на
инвестицията в
лева

лв. 782 332 Документи на проектите, отчети
на бенефициентите, протоколи от
извършени проверки

Създадени работни
места

брой 7 Сключени трудови или
граждански договори с
бенефициенти на МИГ- Попово

Брой предприятия,
въвели нови
продукти, процеси
и технологии

брой 2 Документи на проектите, отчети
на бенефициентите, протоколи от
извършени проверки

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

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 223 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой на бенефициентите получаващи
помощ за залесяване

брой 4 База данни на
МИГ
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Размер на залесената площ дка 100 База данни на
МИГ

Площ с успешно управление на
земята допринасяща за:
(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

% 15 % База данни на
МИГ, документи
на проектите

Увеличаване на производството на
енергия от възобновяеми
източници

% 3 % Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

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

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на
стратегията

Източник на
информация

Брой проекти,
финансирани по
мярката

брой 2 База данни на МИГ

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

брой 2 База данни на МИГ

Общ обем на
инвестициите в лева

лв. 195 583 База данни на МИГ

Брой подпомогнати
нови туристически
дейности

брой 1 Документи на
проектите, отчети на
бенефициентите,
протоколи от извършени
проверки

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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ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 312 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 3 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой 3 База данни на
МИГ

Брой подпомогнати туристически
дейности

брой 1 Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Общ обем на инвестициите лв. 391 166

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Общ брой на създадените работни
места брой 5

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Брой новосъздадени неземеделски
микропредприятия брой 3

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 313 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 2 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой 2 База данни на
МИГ

Брой подпомогнати туристически
дейности

брой 1 Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Общ обем на инвестициите лв. 97 792

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Общ брой на създадените работни
места брой

2

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
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извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 321 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 5 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой 5 База данни на
МИГ

Брой проекти, предоставящи мобилни
услуги

брой 1 База данни на
МИГ, документи
на проектите,
отчети на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Население в селските райони, което се
ползва от подобрените услуги % 50  %

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Брой създадени работни места

брой 3 Документи на
проектите
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 322 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 4 База данни на
МИГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой 4 База данни на
МИГ

Дял на селата, където се изпълняват
дейностите

% от селата
на
територията

5 % База данни на
МИГ, документи
на проектите

Население, което се ползва от
подобрената среда

% от
населението
на
територията

3 % Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 323 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой проекти, финансирани по
мярката

брой 6 База данни на
МИГ
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Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

брой 6 База данни на
МИГ

Брой подобрени обекти на местното
селско наследство брой 2

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Брой проведени информационни
кампании брой 4

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

Дял от населението, обхванато с
информационни дейности % 10

Документи на
проектите, отчети
на
бенефициентите,
протоколи от
извършени
проверки

ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКA 431-1 ОТ СМР
Индикатор Мерна

единица
Цел до края на

стратегията
Източник на
информация

Брой консултирани потенциални
бенефициенти

Брой 100 Отчети на МИГ

Брой на участниците в дейностите по
информиране

Брой 1 000 Отчети на МИГ

Брой подадени заявления за
кандидатстване

Брой 90 База данни на
МИГ

Дял на одобрените заявления за
кандидатстване

% 80 База данни на
МИГ

7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен счетоводен одит, ако е необходимо:

В годината на приключване на СМР (2015 г.) МИГ възлага на външни експерти
изготвянето на оценка за прилагането на стратегията. За целта Изпълнителният директор
изготвя предложение, което се утвърждава от УС на МИГ, след което изпълнителният
директор организира осигуряването на външни експерти/одитори, съгласно описаната
процедура в т. 5.2 и изискванията на Наредба 23 на МЗХ от 18 декември 2009 г.

МИГ може да възложи извършването на оценка от външни експерти и/или външен
счетоводен одит и междинно в периода на прилагане на стратегията.

7.3. Процедури за Годишните доклади за напредъка:

В съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2, т. 15 и 16 от Наредба № 23 на МЗХ от
18.12.2009 г. МИГ разработва и представя до управляващия орган годишни доклади за
отчитане изпълнението на СМР. Въз основа на резултатите от наблюдението се изготвя
годишна оценка, която става основа на годишния доклад. ИД отговаря за организирането
на необходимите дейности по изготвянето на годишните доклади и за тяхното
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финализиране и окомплектоване. Годишните доклади се утвърждават от УС и се
представят на УО на ПРСР до 15 февруари на следващата каленарна година.

7.4. Процедура за обновяване на стратегията:

Съгласно чл. 22 ал. 1 от Наредба № 23 на МЗХ от 18.12.2009 г., промяна в одобрената СМР
се допуска:

 По отношение на финансовите й параметри
 По отношение на процедурите за изпълнение на стратегията
 При промяна на условията за допустимост, определени в мерките от ПРСР или

наредбите за тяхното прилагане
 При промяна в приложимите регламенти

Предложението за обновяване на стратегията се изготвя на база на годишните доклади от
ИД, който го представя за одобрение на УС, при получаване на одобрение, внася
предложението до Управляващия орган, ведно с изискваните придружителни документи.

ИД предлага предложение за промяна във финансовите параметри на СМР при следните
случаи:

 При договаряне на целия бюджет на СМР, за увеличаване на финансовата помощ по
стратегията в размер до 25% от първоначално одобрения бюджет;

 При необходимост от прехвърляне на бюджети по мерки;
 Въвеждане на нулев бюджет по мярка поради настъпили обстоятелства, довели до

липса на интерес;
 Други обстоятелства, които предполагат изменения във финансовите параметри

(размерите на финансовата помощ по години, по оси и по мерки)

Доколкото договора с МЗХ позволява промени в елементи на приетата Стратегия за
местно развитие, такива изменения ще се правят само след обществени обсъждания.
Обсъждания ще се организират конкретно с всички заинтересовани и засегнати групи от
предлаганото обновяване.

При  договаряне на целия бюджет на стратегията за местно развитие, МИГ може да подаде
заявление до Управляващия орган на ПРСР за увеличаване на финансовата помощ.

По инициатива на заинтересовани лица, Изпълнителния директор или член на УС,
Управителният съвет може да създава фокус, работни или експертни групи. Със своето
решение УС определя техния профил и функции. Тези групи могат да участват в
обсъжданията на програмата за дейността, бюджета, отчетите за тяхното приложение,
предложенията за обновяване на Стратегията и дейностите по мярка "Управление на МИГ,
придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за
местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие".

8. Съобразеност с хоризонталните политики на ЕС за:

8.1.Равенство между половете и липса на дискриминация:
- прилагане на принципа на равенство между половете

- допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности

- създаване на условия за превенция на дискриминацията
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Равнопоставеността между жените и мъжете и избягване на дискриминацията  са взети
предвид в етапите на разработване, прилагане, наблюдение и оценка на СМР.
Включването на всички групи от населението на територията на МИГ се гарантира чрез
консултативните и промоционални дейности в процеса на разработване и,
впоследствие, на прилагане на СМР. Представители на всички общности участваха в
консултациите при изготвянето на стратегията. При нейното прилагане ще бъдат
положени специални усилия, за да се осигури информация и насоки за подпомагането
по начин, който да гарантира достъпа и насърчи участието на представители на всички
групи от населението на територията.

Всички мерки от СМР ще бъдат отворени за всички бенефициенти на равна основа, без
оглед на раса, етническа основа, религиозно убеждение или вярване, увреждания,
възраст или полова ориентация. МИГ ще се съобрази и с националното
законодателство както следва: Конституцията на Р.България, Кодекса на труда, Закона
за защита на дискриминацията във всички дейности свързани с прилагане на СМР.

При избора на проекти по мерките 311 и 312 ще се дава приоритет на проекти,
подадени от жени. При избора на проекти по мярка 321 приоритет ще бъде даден за
проекти, развиващи услуги за уязвимите групи. Където е приложимо индикаторите за
наблюдение на ПРСР ще отразяват броя на мъжете и жените участващи
в/бенефициенти по СМР.

В процеса на разработване на стратегията беше обърнато специално внимание на
аспектите, свързани с прилагането на хоризонталните политики на ЕС. Още на етапа на
обсъжданията в работната група включването на жените, младите хора и
представителите на малцинствените групи от територията беше основано на
принципите на равенството и недопускането на дискриминация. Осигурено беше
представителство на всички етнически групи от територията на общината.

С оглед превенцията на дискриминация при прилагането на СМР стратегията
предвижда предимства за подадените проекти от жени и млади хора.

При разработването на процедурите за прилагане на СМР е заложен индикатор за
наблюдение, с помощта на който ще бъде наблюдаван балансът между представителите
на двата пола и резултатите от усилията за равно включване.

8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):

Прилагането на СМР би следвало да доведе до ефективно подобряване на качеството на
околната среда.
При прилагането на принципите за устойчиво развитие свързани със защитата на
околната среда  трябва да се вземе предвид факта, че мерките включени в СМР  имат за
цел не само да предотвратят евентуални вредни въздействия, но и да допринесат към
постигането на общата цел, свързана с опазването/подобряването на околната среда.
Въпреки че е трудно да се посочат точни количествени индикатори за подобрението на
“качеството на околната среда”, очаква се СМР като цяло  да повлияе положително
върху четирите общи индикатора за въздействие на ЕС, свързани с околната среда:

 Преодоляване на спада в био-разнообразието: подкрепа за опазване на
местните генетични ресурси (традиционни местни породи).

 Поддържане на земеделски и горски територии с висока природна
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стойност: тук са в сила същите съображения, както при опазване на био-
разнообразието по-горе.

 Подобряване на качеството на водите: положително въздействие върху
качеството на водите имат прилагане на Добри земеделски и екологични
практики, контрол върху органичното земеделие, които ограничават или
елиминират

 замърсяването с нитрати.
 Кръстосан принос: СМР ще генерира и косвени положителни ефекти, чрез

създаване на стимули за селското население за опазването на околната среда и
обучения за въвеждане на модерни и екологосъобразни системи за управление

Устойчивото развитие е дългосрочно развитие, което отговаря на нуждите на
настоящето, без да ограничава и нарушава възможността на бъдещите поколения да
посрещат своите собствени потребности. Устойчивото развитие обединява два основни
стремежа: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен
стандарт и опазване и подобряване на околната среда. ЕС се стреми към устойчив
икономически растеж, повече и по-добри работни места и по-голяма сплотеност, но по
начин, който съхранява света около нас за бъдещите поколения.

От своя страна СМР си поставя за цел подобряване качеството на живот на територията
като стъпва на едно интегрирано разбиране за качество на живот, базирано на
концепцията за устойчиво развитие и отразено в палитрата на приоритетите и
специфичните цели на стратегията. Предвидените в СМР мерки са насочени към
насърчаване на икономическото развитие на територията от една страна, но и
насърчаване опазването и възстановяването на природното и културно наследство и
утвърждаването на местната идентичност.

Благоприятните екологични условия са съществен фактор, влияещ на социални-
икономическото развитие. В този смисъл защитата на околната среда е интегрирана в
СМР чрез въвеждането на общи изисквания и планирането на директни интервенции:

- Проекти, предвиждащи инвестиционни предложения, за които се изисква ОВОС
по реда на ЗООС, те ще се одобряват само след положително решение и при
съобразяване с препоръките от извършената оценки;

- Проектите, попадащи в територии от екологичната мрежа НАТУРА 2000, преди
одобрението им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на ЗБР и
съответните подзаконови нормативни актове, както и предвидените ограничения
в решенията за определяне на местата и плановете за управлението им.

- Темите за обучение и информационни дейности по Мярка 111 включват базово
обучение по проблеми на опазването на околната среда и устойчиво управление
на природните ресурси в съответствие с европейското законодателство. Мярката
предвижда предимство за проекти, свързани с обучение по тези теми.

8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентноспособността:

Очаква се СМР да има положително въздействие върху нивата на заетост чрез
създаване на нови възможности за заетост и запазване на съществуващи работни места,
които без подкрепата на СМР ще бъдат загубени.
Количествените цели на СМР относно заетостта по мерки са обобщени в Таблицата за
индикатори по мерки.
Включените в СМР мерки от  ос 1 ще допринесат към повишаване на икономическия
растеж в аграрния сектор и подобряване на достъпа до глобалния пазар. Мерките за
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модернизиране на земеделските стопанства ще генерират значителен принос към
увеличението на икономическия растеж, като се очаква над 60% от общото нарастване
да се генерира от ос 1. Включените  от ос 3 мерки  ще създадат благоприятни социално-
икономически условия, които са изключително важен фактор за
конкурентоспособността на местните предприятия. Комбинираното въздействие на
мерките ще ускори структурната реформа в земеделието, ще подобри
конкурентоспособността на земеделския и хранителния сектор и ще насърчи
иновациите. Очаква се да има и положителен ефект върху доходите от земеделска
дейност, общата производителност и въвеждането на иновативни технологии и
практики.

Целите и приоритетите на СМР, респективно планираните интервенции, са директно
насочени към насърчаване на заетостта и конкурентоспособността. Чрез мярка 312
СМР ще подкрепя дейности, които пряко водят до създаването на нови работни места
и/или повишаване на конкурентоспособността на микропредприятията на територията.
Подобряването на достъпа до услуги по мярка 321 също създава предпоставки за
разкриването на нови работни места. Дейностите, свързани с обучение за повишаване
на знанията, уменията и квалификацията на работната сила по линия на мерки 111 и
331 ще допринесат за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността.

8.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:

СМР на МИГ Попово е разработена в съответствие  с приоритетите на Националната
стратегическа референтна рамка.

ЕФРР чрез ОП „Регионално развитие” има за цел подобряване качеството на живот и
работната среда с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности за
повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие. Целта на
СМР се допълва с целите на ОП Регионално развитие. Приоритет 1 и 3 на СМР
допринасят за постигане целите на ЕФРР.

ЕСФ чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” има за цел да подобри човешкия
капитал чрез повишаване нивата на заетост и продуктивността на работната сила,
подобряване достъпа до висококачествено образование и обучение през целия живот и
подкрепа за социалното включване. Целта на СМР, чрез Приоритет 1 и Приоритет 3,
както и със специфичните цели по двата приоритета допринася за постигане на целите
на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Интервенциите по структурните фондове на ЕС (Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд (КФ) в
България се осъществяват по линия на седем оперативни програми (ОП).

Приоритетите на разработената СМР за територията на МИГ Попово, съответстват и
допълва основната цел на ОП “Регионално развитие” (ЕФРР) - подобряване качеството
на живот и работната среда с по-добър достъп до основни услуги и нови възможности
за повишаване на регионалната конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Планираната в СМР подкрепа по мерки 312 и 323 ще осъществи принос към
изпълнението на приоритет 3.Инвестиционна привлекателност, конкурентноспособност
и подобряване качеството на живот. Прилагането на СМР като цяло ще допринесе и за
изпълнението на специфичната цел по приоритетна ос  Местно развитие и
сътрудничество: да се даде възможност на по-малките общини да участват в процесите
на развитие на страната и да се насърчат регионалните и местни иновации чрез
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междурегионален обмен. Проектите по СМР, насочени към развитие на интегриран
селски и екотуризъм, както и проектите, съдържащи иновационни за територията
предложения, специално се насърчават като получават предимство при класирането, с
което се увеличават възможностите за принос към общата цел на ОПРР и
специфичните цели по приеоритни оси 3 и 4.

Втората специфична цел на Приоритет 1, Първата специфична цел на Приорите 2,
Първата и Втората специфична цел на Приоритет 3, както и планираните интервенции
по мярка 121, 123, 311, 312 и 313 съответстват на общата цел на ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” - развитие на динамична и
конкурентоспособна икономика и специфичните цели - насърчаване на иновациите и
повишаване на ефективността на предприятията и подобряване на бизнес средата.

Първата специфична цел по Приоритет 2 на СМР и планираните интервенции по мярка
223 съответстват на главната статегическа цел на ОП „Околна среда” - подобряване,
запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната
инфраструктура, и третата специфична цел - опазване на биоразнообразието и защита
на природата.

Първата и втората специфична цел на СМР на Приоритет 1 и първата и втората
специфична цел на Приоритет 3, както и планираните интервенции по мерки 111, 121,
123, 311, 312 и 313 съответстват и допълват целите на ОП „Развитие на човешките
ресурси” (ЕСФ) - да се подобри качеството на живот чрез подобряване на човешкия
капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността,
достъп до качествено обазование и учене през целия живот и засилване на социалното
включване.

Първата специфична цел на Приоритет 1 на СМР и планираните интервенции по мярка
111 съответства на втората специфична цел на ОП „Административен капацитет” –
подобряване на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в
държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското
общество.


