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1. Въведение и обща информация
В стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на Местна инициативна група
(МИГ) Попово се предвижда провеждането на междинна оценка до края на 2018 г. и последваща
оценка в годината на приключване на стратегията (2023 г.), като задачата на междинната оценка е
да се измери напредъкът към постигането на целите, да се определи дали ресурсите са били
използвани ефикасно и да се оцени нейната добавена стойност в местен план. Съгласно
заложеното в СВОМР извършването на оценката е възложено на външни експерти. Настоящият
доклад представлява междинна оценка на Стратегията и разглежда периода от началото на
прилагане на споразумението за изпълнение на СВОМР до м. декември 2018 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Попово“ прилага споразумение за изпълнение на
Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-142/21.10.2016 г., сключено с
Управляващия орган на ПРСР на 21.10.2016 г. – подмярка 19.2. Прилагане на операции в рамките
на Стратегии за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 г., и подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие. Стойността на договора е 2 933 745 лв. Стратегията включва
единствено мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР. Срокът на споразумението
изтича пет години след извършване на последното плащане по проект към стратегията за ВОМР.
Целите и приоритетите на СВОМР на МИГ – Попово, чието изпълнение ще наблюдава оценката, са:
Основна стратегическа цел на СВОМР:
Стимулиране на местното икономическо развитие за интелигентен, устойчив и приобщаващ
растеж за постигане на по-балансирано устойчиво развитие на селската територията на МИГПопово до 2020 г.
Приоритет 1
Приоритет 2
Приоритет 3
Подобряване на
Стимулиране на
Създаване на оптимална
конкурентоспособността на
икономическо развитие на
жизнена среда и съхраняване
земеделските и горските
територията чрез инвестиции
на демографския потенциал
стопанства и преработващата
в разнообразяване на
на територията.
промишленост и насърчаване неземеделските дейности и
на новаторските технологии в подпомагане създаването на
тези сектори.
заетост.
Специфична цел 1.1.
Специфична цел 2.1.
Специфична цел 3.1.
Подпомагане на
Насърчаване на инвестициите Изграждане на местна
модернизацията и
в създаването и развитието на инфраструктура и местни
технологичното обновление
неземеделски
основни услуги, включително
на земеделските стопанства
бизнес, оползотворяващ
услуги в областта на отдиха и
чрез прилагане на иновативни вътрешни ресурси на селския
културата, обновяване на
технологии в земеделието
район или възможностите,
селата и
които разкрива развитието на дейностите, за да станат
новите технологии и
населените места от
разкриване на работни места. територията привлекателни за
бизнеса и за
живеене.
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Специфична цел 1.2
Насърчаване на иновациите и
технологично обновление в
преработващата
промишленост, във фирмите
от горското стопанство,
дърводобива и първичната
преработка на дървесина,
водещо до повишаване на
производителността,
енергийната и ресурсна
ефективност и устойчиво
управление на горите.
Мерки: 4.1., 4.2.

Специфична цел 3.2.
Подобряване качеството на
живот чрез инвестиции за
публично ползване в
инфраструктура за отдих,
туристическа информация и
малка по мащаб туристическа
инфраструктура.
Специфична цел 3.3.
Възстановяване и
подобряване на културното
наследство на територията.
Мерки: 7.2, 7.5, 21, 22

Мерки: 6.4.
Хоризонтална цел на СВОМР
Подобряване на капацитета за действие на местната общност за справяне с местните
предизвикателства и прилагане на социалните иновации като средство за преобразуване на
местните услуги чрез създаване на модел на партньорство, ориентиран към социално
приобщаване на уязвими групи

Мерки, бюджети и дялове на средствата по мерки на СВОМР на МИГ Попово
Код
Име
Бюджет
4.1.
Инвестиции в земеделски стопанства
1 000 000
4.2.
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 200 000
продукти
6.4.
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
600 000
7.2.
Инвестиции в създаването, подобряването или 1 000 000
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура
7.5.
Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 70 000
отдих, туристическа инфраструктура
21
Съхраняване и развитие на местните идентичности и 50 000
валоризиране на местното културно наследство на
територията на МИГ - Попово
22
Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване 13 745
на демографския потенциал за постигане на
икономически растеж на територията на МИГ - Попово
ОБЩО
2 933 745
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от
общностите местно развитие (25 на сто от общите публични
977 915
разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и
подмярка 19.4)

%
34,0%
7,0%
20,5
34,0%

2,0%
2,0%

0,5%

100%
100%
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2. Цели и подбрани методи
СВОМР на МИГ Попово предвижда извършването на междинна оценка през 2018 г. и последваща
(окончателна) оценка в годината на приключване. Настоящата методология разглежда
извършването на оценка на напредъка на основа на универсални постановки с приложимост при
извършването и на междинната, и на окончателната оценка, като са взети предвид Насоките за
оценка на ЛИДЕР/ВОМР издадени от Европейската комисия (EUROPEAN COMMISSION – DirectorateGeneral for Agriculture and Rural Development – Unit C.4 (2017): Guidelines. Evaluation of
LEADER/CLLD. Brussels.)

2.1. Цели и съдържание
Оценката е процес на:
-

-

отчитане на напредъка в прилагането на Стратегията, чрез наблюдението по заложените
индикатори, ефективността и ефикасността в процеса на прилагане на мерките и
администриране на Стратегията;
разглеждане на резултатите и въздействията на Стратегията, вкл. определяне на степента
на тяхното съответствие с поставените цели, приноса към постигането на целите, цялостно
въздействие върху местната общност, устойчивост на постигнатото.

Оценката разглежда и възникнали положителни и отрицателни тенденции и/или
предизвикателства, които се включват като база за разработените препоръки – в случая на
междинната оценка – за оставащия период на прилагане, и с оглед успешно реализиране на
стратегията, а при окончателната оценка – за евентуални бъдещи действия в следващ период.
Насоките за оценка на LEADER/ВОМР (ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ – Генерална дирекция „Земеделие и
развитие на селските райони“ – Отдел C.4, 2017 г.: Насоки. Оценка на LEADER/ВОМР. Брюксел)
препоръчват освен горното, на ниво местна СВОМР да се извърши и оценка на:
a) популяризирането на МИГ/СВОМР
Популяризирането на МИГ/СВОМР допринася както към прекия ефект от прилагането –
реализирани проекти по различните мерки, изпълнение на заложения бюджет, респективно
целите на стратегията, така и към дългосрочния ефект/въздействие, което включва
изграждането на капацитет, придобиване на знания на индивидуално и организационно
равнище, повишаване на уменията, както и ползите, свързани с подобряването на социалния
капитал и местното управление. Реферирано в предишния програмен период като
„оживяване на територията“, то включва различни по вид инициативи, които са насочени към
повишаване на капацитета, информираността и готовността на местните участници, без да са

3

пряко свързани с конкретни проекти, а са насочени към територията и населението като
такива;
b) механизъм за изпълнение на LEADER/ВОМР за гарантиране на прилагането на метода
LEADER
При разглеждане на механизма за изпълнение се разглеждат дейностите на МИГ от поширока гледна точка във връзка с популяризирането (вж. по-горе), и от по-тясна гледна точка
във връзка с изпълнението на стратегията. Оценката на механизма за изпълнение разглежда
предизвикателствата, свързани с правилата и процедурите за прилагане на СВОМР.
c) добавената стойност на LEADER/ВОМР
Оценката на добавената стойност показва какви допълнителни ползи са били създадени
благодарение на правилното прилагане на подхода LEADER посредством дейностите на МИГ –
подготовка и подбор на проекти, изпълнение на проектите от бенефициентите и
популяризиране. Добавената стойност се изразява в 1) подобряване на социалния капитал, 2)
подобряване на местното управление и 3) засилване на резултатите от проектите.
На ниво въздействие така описаните динамики в посочените теми би следвало да предизвикат
структурни промени в областта, различни от онези, които биха били постигнати без прилагането на
подхода LEADER.

2.2. Методи
Съгласно заложеното в СВОМР на МИГ Попово, оценката е независим външен процес, който се
подчинява на принципите за безпристрастност, независимост, правдоподобност, прозрачност,
полезност и участие на заинтересованите страни. Нейното планиране включва подбор на методи
за събиране на данни, идентифициране на източниците на данни, изготвяне на инструменти за
събиране на данни, вземане на решение за обработване, анализиране и интерпретиране на
данните, постигане на съгласие за отчитане и разпространение на резултатите.
На база на горното, в настоящия документ са идентифицирани методите, формулирани са
въпросите за оценка и етапите на осъществяване на оценката.

Наблюдение
Наблюдението (мониторинг) е основният инструментален методически подход за извършване на
оценката, доколкото същата се извършва въз основа на данните и информацията, събрани чрез
него. Мониторингът представлява систематично проследяване на дейността на МИГ в двете
основни насоки: 1) подготовка и подбор на проекти и 2) популяризиране. Мониторингът генерира
количествени и качествени данни, необходими за извършване на оценката, и дава обратна
4

информация за прилагането на мерките и
идентифицирането на необходимите корекции.

на

Стратегията

като

цяло,

улеснявайки

Индикатори (показатели)
Индикаторите се използват като инструменти за оценка доколко очакваните цели са били
постигнати чрез мерките (количествено изражение на мерките, резултати, въздействие). Те трябва
да бъдат конкретни, специфични съобразно интервенциите, измерими и достъпни/постижими по
рентабилен начин. Индикаторите не могат винаги да бъдат попълнени с количествени
статистически данни; има качествени показатели, които включват качествени/експертни оценки
или логически предположения и заключения.
Оценката се извършва въз основата на набор от индикатори, които отчитат специфичния характер
на подкрепата, целите на СВОМР, социално-икономическата ситуация на територията. Има
няколко различни равнища на индикатори:
- Индикатори за вложените ресурси (изходни): те се отнасят до бюджета и другите ресурси,
отпуснати на всяко равнище на подпомагане (например: разходи по мерки, разходи за
управление на СВОМР);
- Индикатори за количественото изражение на мерките (изходни): измерват пряко
реализираните дейности по мерките. Тези дейности са първата стъпка към реализирането
на целите и се измерват във физически или парични единици (например: брой на
организирани обучения, брой на стопанствата, получаващи инвестиционна подкрепа, общ
обем на инвестициите).
- Индикатори за резултат: измерват преките и незабавни последствия от намесата.
Осигуряват информация за промените, например в поведението, капацитета или
резултатите на преките бенефициенти и се измерват във физически или парични единици
(например: предприети инвестиции, брой на земеделските производители, взели успешно
участие в курсове за обучение).
- Индикатори за въздействие: Те се отнасят до ползите от намесите не само на равнище
подпомагане, но и по-общо в програмната област. Те са свързани с по-широките цели на
една програма (например: увеличаване на заетостта в територията, увеличена
производителност на селскостопанския сектор и др.).
От особена важност в процеса на междинна оценка е да се анализира приложимостта и
полезността на всеки индикатор с оглед целите на оценката – анализ на напредъка спрямо
заложените цели; както и реалистичността на определените целеви стойности в контекста на
актуалната ситуация, която може да е променена в сравнение с момента на разработване на
стратегията или дадени предпоставки да не са се осъществили.
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Въпроси за оценка
Основен инструмент за извършване на оценката и установяване на връзката между заложените
цели и постигнатите резултати, между индикаторите и степента на постигане на целите, са
въпросите за оценка. Въпросите включват хоризонтални (за цялата стратегия) и специфични (по
приоритети) въпроси за оценка, които следва да бъдат съгласувани с интервенционната рамка на
стратегията и целите на стратегията, като се търси връзка и с показателите за оценка.
Наред с основните въпроси, касаещи прилагането и добавената стойност на СВОМР, оценката ще
разгледа и допълнителни специфични аспекти, определени от стратегията на МИГ Попово, както
следва: удачност и съответствие на планираната стратегия за ВОМР, ефикасност, ефективност,
иновации, въздействие и устойчивост. Настоящата междинна оценка предлага формулирането на
въпроси за оценка както следва:
Хоризонтални:
- До каква степен е усвоен заложеният бюджет по мерки / до каква степен се изпълняват
заложените цели по мерки;
- 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 СВОМР;
- До каква степен е реализирано съответствието на СВОМР, дефинирано при нейното
разработване, с потребностите и спецификите на територията;
- Доколко ефективно и ефикасно е било прилагането на СВОМР;
- Доколко прилагането на СВОМР е допринесло за внедряването на иновации в територията;
- До каква степен механизмът за изпълнение и дейностите за популяризиране са довели до
създаване на добавена стойност и устойчиво въздействие;
- Какви проблеми са налице в процеса на администриране на стратегията и в процеса на
прилагане на договорените;
- Какви мерки следва да бъдат предприети за оставащия период на прилагане или за
следващ програмен период.
Специфични:
- До каква степен е подобрена конкурентоспособността на земеделските и горските
стопанства (приоритет 1);
- Доколко инвестициите в разнообразяване на неземеделските дейности са довели до
стимулиране на икономическото развитие на територията? (Приоритет 2);
- Доколко са създадени предпоставки за подобряване на жизнената среда и съхраняване на
демографския потенциал на територията (Приоритет 3).
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Източници на данни и информация
Определянето на източниците на информация, необходима за извършване на оценките, е важно
още на етапа на подготовка на процедурите за работа на МИГ. Процедурите трябва да бъдат
организирани по начин, който осигурява възможността за наблюдение на напредъка по
определените индикатори. Така например е необходимо да се структурират различните видове
регистри в базата данни на МИГ, с оглед текущо набиране на информация по съответните
показатели.
За наблюдение и оценка на напредъка по останалите индикатори, за които регистрите на МИГ не
са релевантен източник, е необходимо да се предвидят и организират съобразно
необходимостите съответните дейности за набиране на информация (като проучвания, интервюта
с бенефициенти и др.)
Източници на информация и данни за индикаторите за наблюдение могат да се обобщят както
следва:
-

База данни на МИГ – основният източник на информация, доколкото включва не само
формалната документация на МИГ, но и информацията, набрана от останалите посочени
източници (вж. по-долу), която също под една или друга форма става част от базата данни.

-

Информация от бенефициентите – за проследяване на индикатори като брой създадени
работни места, земеделски стопанства, в които е въведена модернизация или иновация, и
др. Събират се данни за индикатори във формулярите за кандидатстване, като последваща
информация се осигурява и в процеса на наблюдение на проектите (резултатите от
наблюдението на проектите на бенефициентите, което се извършва от МИГ, става също
част от базата данни на МИГ, но в допълнение може да се набира и допълнителна
информация от бенефициентите – напр. за нагласи, впечатления, препоръки и др., под
формата на анкети/интервюта).

-

Зa целите на настоящата оценка е проведена анкета с представители на заинтересованите
страни: стопански сектор – 14 лица, нестопански сектор – 8 лица, публичен сектор – 2 лица.

-

От външни източници и сравнение с базови данни, както и например чрез извършване на
проучвания – за проследяване ефективността на дейностите по оживяване на територията
и мониторинг на нагласите, както на потенциалните бенефициенти от територията, така и
на косвените бенефициенти – населението/определени обществени групи от територията.

Етапи на оценката
Оценката минава през следните етапи:
1) Подготвителен етап, включващ:
- Преглед на въпросите и индикаторите за оценка;
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-

-

Преглед на текущото състояние към момента на оценката (особено по отношение на
междинната оценка)
Идентифициране на подходящите и актуални източници на данни и информация,
релевантни към момента на оценката, по 1) отделните индикатори и 2) въпросите за
оценка; идентифициране на евентуални липси;
Определяне на методи за събиране на допълнителни данни според необходимостта и
подготовка на съответните релевантни инструменти;

2) Етап на събиране и комплектоване на информация, включващ:
- събиране на данните, вкл. чрез прегледи на отчети и документация на МИГ, официални
източници на информация извън МИГ – както е приложимо, количествени и качествени
проучвания на впечатленията и на нагласите на бенефициенти и местна общност – напр.
групови дискусии/анкети/интервюта и др., финансов анализ по бюджета на СВОМР.
- обработка на събраните данни;
3) Заключителен етап на анализ, включващ:
-

Анализ и интерпретиране на данните по отношение на напредъка в прилагането на
СВОМР;
Анализ на индикаторите от гледна точка на релевантност и постижимост на целевите
стойности в контекста на вече реализирания опит и напредък;
Установяване на напредъка по индикатори и формулиране отговори на зададените
въпроси;
Формулиране на изводи и препоръки (за следващия етап на прилагане на СМР при
междинна оценка и за следващия период при окончателна оценка); изготвяне на доклад.
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3. Преглед на изпълнението

3.1. Процедури за подбор на проекти
Основният елемент на изпълнението на СВОМР е част от механизма за прилагане на подхода
ЛИДЕР, респективно задачите на МИГ по прилагане на стратегиите. Той включва подготовката,
организирането и прилагането на процедури за подбор на проекти: публикуването на покани (или
текуща процедура) за подаване на проекти, получаване и оценяване на проектни предложения,
организиране и провеждане на избор на проекти и мониторинг на изпълнението им.
Поради относително краткия период на прилагане към момента на настоящата междинна оценка
не е стартирало изпълнението на проекти, подкрепени от СВОМР за територията на МИГ-Попово.
В наблюдавания период са подготвени и обявени четири процедури за набиране на проектни
предложения:
- по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“,
- по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“,
- по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,
първи и втори прием
- по подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.
По подмерки 4.1. и 7.2. процедурите са финализирани, като са постъпили общо 9 проектни
предложения. От тях 8 са одобрени от МИГ, като предстои последващо одобрение на процедурата
от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), подписване на договори с бенефициентите и началото на
изпълнение на проектните дейности.
По подмярка 4.1. са подадени 7 проектни предложения, от които Комисията за подбор на
проектни предложения (КППП), назначена със заповед на председателя на Управителния съвет
(УС) на МИГ – Попово, е одобрила 6 – поради изчерпване на бюджета по мярката един проект е
оставен резерва и един проект е одобрен за финансиране с по-малка сума на БФП от тази, за която
се кандидатства. По подмярка 7.2. са подадени 2 проектни предложения с бенефициент община
Попово, като и двете са одобрени от КППП.
По обявения първи прием по подмярка 4.2. няма подадени проектни предложения. В срока за
подаване по втория прием има постъпили 2 проекта.
Процедурата по подмярка 6.4 е текуща към момента на завършване на настоящата междинна
оценка.
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Процедури за подбор на проекти
Мярка
Брой
постъпили
проектни
предложения

4.1. Инвестиции в
земеделски
стопанства
7.2. Инвестиции в
създаването
подобряването
или
разширяването на
всички видове
малка по мащаби
инфраструктура
4.2. Инвестиции в
преработка/марке
тинг на
селскостопански
продукти
6.4. Инвестиции в
подкрепа на
неземеделски
дейности

От тях
на
жени

От тях
на
хора
до 40
г.

Стойност
на БФП

Брой
одобрени
проекти

1

Стойност на
постъпилите
проектни
предложения
(със
съфинансиране)
2 521 022,99

7

0,5

1 260 511,
50 лв.

6

2

0

0

482 671,66 лв.

482 671,66
лв.

2

постъпили 2
(Срокът на
поканата за
подаване
изтича на
28.12.2018 г.)

1

0

399 978,00 лв.

199 989,00
лв.

Неприложи
мо в срока
на оценката

Срокът на поканата за подаване изтича на 28.02.2019 г.

3.2. Дейности за популяризиране
Дейностите за популяризиране включват обучения, действия по информиране и подпомагане
подготовката на проекти на потенциалните кандидати; действия по информиране и публичност. В
разглеждания период от МИГ Попово са:
- проведени 11 обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти, както и членовете
на екипа и колективния върховен орган на МИГ;
- проведени 20 информационни срещи – обхванати 12 населени места от територията с 200
участници;
- издадени и разпространени Насоки за кандидатстване по 3 мерки от Стратегията, както и
общи насоки, процедурен наръчник и адаптирани за СВОМР документи, вкл. заявленията
за кандидатстване и бизнес плановете по мерките от ПРСР;
- осъществени 12 публикации в местни медии, осъществено едно интервю и излъчен 77 пъти
рекламен радиоклип по регионална радиостанция;
- проведени 317 консултации с потенциални бенефициенти
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Проведени обучения
Година Тема
2016

2016

2017

2017

2017

2017

2018
2018
2018

2018

2018

ОБЩО:

Прилагане на стратегията за СВОМР с цел
последващо въздействие върху
групите/секторите от заинтересовани лица на
територията на МИГ
Популяризиране на СВОМР за територията на
МИГ-Попово като
инструмент за икономическо обновление
Управленски подходи, принципи и методи при
прилагане на СВОМР за територията на МИГПопово при представен доклад от проведено
проучване на осведомеността, потребностите
и готовността на потенциалните бенефициенти
за разработване на проекти по Стратегията за
ВОМР за територията на МИГ-Попово
Устойчиво развитие на местната икономика и
общности чрез насърчаване на социалното
приобщаване и съхраняване на демографския
потенциал и ефективно усвояване на
средствата от СВОМР за територията на МИГПопово и структурните фондове
Разработване, управление и отчетност на
проекти по Стратегията за ВОМР за
територията на МИГ-Попово
Оценка на проектите подадени към СВОМР за
територията на МИГ-Попово и работа на КИП
Доброволчеството – възможност за активно
участие в промяната на общността
Визия, стратегия за развитие и успешни
практики на МИГ, регистрирани като НПО
Посещение на МИГ от ЕС за обмен на знания и
експертен опит в изпълнението на СВОМР и
установяване на бъдещо партньорство за
съвместни дейности
Разработване, управление и отчетност на
проекти по СВОМР за територията на МИГ Попово в ИСУН
Подбор и одобрение на проектни
предложения по мерките от СВОМР за
територията на МИГ – Попово, включени в
ИГРП за 2018 г. в ИСУН, съгласно условията и
реда на ПМС 161 и работа на КИП
11 бр. обучения

Целева група
Екипа и членовете на
КВО на МИГ - Попово

Брой
участници
10

Местни лидери

20

Екипа на МИГ - Попово

10

Екипа на МИГ - Попово

10

Местни лидери

20

Екипа на МИГ –
Попово и членовете на
КИП
Местни лидери

20

Екипа на МИГ –
Попово
Екипа на МИГ - Попово

10

Екипа на МИГ –
Попово и членовете на
КИП
Екипа на МИГ –
Попово и членовете на
КИП

20

10

10

20

160
участника
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Информационни срещи
Проведени са общо 20 информационни срещи за повишаване на информираността на населението
относно подхода ВОМР и насърчаване на активното участие в процеса на прилагане на стратегията
– 10 през 2017 и 10 през 2018 г. Обхванати са 11 населени места извън общинския център
(Априлово, Водица, Гагово, Глогинка, Дриново, Зараево, Кардам, Ломци, Медовина, Садина,
Светлен), както и общинския център гр. Попово. Общият брой на участниците в информационните
срещи е 200 души – представители на заинтересованите страни от бизнеса, неправителствения и
публичния сектор.
Изготвени документи, свързани с информирането и подпомагането на проекти на потенциални
бенефициенти
2016
Процедурен наръчник за прилагане на стратегия за ВОМР за територията на МИГПопово
Насоки за кандидатстване с проекти за безвъзмездна финансова помощ по мерките
от СВОМР за територията на МИГ-Попово
Адаптирани документи, вкл. заявленията за кандидатстване и бизнес плановете по
мерките от ПРСР за периода 2014-2020 г. към СВОМР за територията на МИГ-Попово,
включени в ИГПП за 2016 г.
2017
Насоки за определяне на условията за кандидатстване с проектни предложения и
условията за изпълнение на одобрените проекти към стратегията за Водено от
общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово
по подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства и образци на
документи и процедури по чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г.;
Насоки за определяне на условията за кандидатстване с проектни предложения и
условията за изпълнение на одобрените проекти към стратегията за Водено от
общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово
по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ и образци на документи и процедури по чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от
15 декември 2015 г.;
Насоки за определяне на условията за кандидатстване с проектни предложения и
условията за изпълнение на одобрените проекти към стратегията за Водено от
общностите местно развитие за територията на Местна инициативна група – Попово
по подмярка 7.2 „ Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и образци на документи и
процедури по чл. 46 ал. 1 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г.

Проведени консултации с потенциални бенефициенти
2016
17
2017
142
2018
158
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Действия по информиране и публичност
През целия период МИГ Попово поддържа електронна страница www. http://www.migpopovo.com, на която се публикува актуална информация и документи, свързани с прилагането на
СВОМР.
През 2016, 2017 и 2018 г. са осъществени 12 бр. публикации във в. „Местен вестник“, свързани с
популяризиране, информиране и публичност на одобрената СВОМР за територията на МИГПопово и дейностите по прилагането ѝ.
През 2018 г. е изработен рекламен радиоклип, който до момента на приключване на настоящата
оценка е излъчен 77 пъти по Регионална радиостанция Шумен на БНР. Излъчено е и едно
рекламно интервю.
Изработени и разпространени информационни материали:
Вид материал
Издание на изменена Стратегия за ВОМР
Информационна брошура
Информационен бюлетин – излезли 6 броя: бр. 1/2017 г. и бр. 2/2017 г.,
бр. 1/ 2018 г., бр. 2/2018, бр. 3/2018, бр. 4/2018
Издание Насоки за определяне на условията за кандидатстване с
проектни предложения и условията за изпълнение на одобрените
проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.1
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства
Издание Насоки за определяне на условията за кандидатстване с
проектни предложения и условията за изпълнение на одобрените
проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“;
Издание Насоки за определяне на условията за кандидатстване с
проектни предложения и условията за изпълнение на одобрените
проекти към стратегията за Водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – Попово по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Тираж
700
300
100 – за всеки брой
100

100

100

В допълнение, като важна част от дейността на МИГ за обезпечаване изпълнението на СВОМР, са
осъществени следните проучвания на територията, създаващи база за изпълнение на целите на
Стратегията:
-

Прилагане на подхода „Прецизно земеделие“ на територията на МИГ-Попово – опит,
възможности, интерес
- Добри практики, социални иновации и примери в областта на социалното сближаване,
включително базирани на културен и природен потенциал
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3.3. Преглед по индикатори
3.3.1. Индикатори по прилагане на СВОМР - дейност на МИГ
Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
100

Междинна оценка
(2018)
259

Брой на участниците
в дейностите по
информиране

Брой

1000

360

Брой подадени
заявления за
кандидатстване
Дял на одобрените
заявления за
кандидатстване

Брой

51

11

%

90%

89%

Брой консултирани
потенциални
бенефициенти

Окончателна оценка

Коментар
В годишните доклади на МИГ
се посочва броят на
проведените консултации с
потенциални бенефициенти,
като с част от бенефициентите
е проведена повече от една
консултация и затова е
необходимо да се уточни и
броят на консултираните
бенефициенти.
Предвид оставащия период на
прилагане се налагат помащабни
дейности
за
достигане на по-голям брой
участници и изпълнение на
индикатора.
Напредъкът е добър, 1/5 от
индикатора постигнат.
Към датата на междинната
оценка от МИГ са одобрени 8
от общо 9 подадени и
оценени заявления за
кандидатстване, 2 са
подадени, но не е стартирала
оценка. Предстои одобрение
на процедурата и сключване
на договори с
бенефициентите. Изчислената
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Индикатор

Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Междинна оценка
(2018)

Окончателна оценка

Коментар
стойност е много индикативна
предвид на незавършилата
процедура

3.3.2. Индикатори за цялостно прилагане на стратегията
Индикатор

Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Междинна оценка
Окончателна оценка
(2018)
ВИД ИНДИКАТОР: ИЗХОДЕН
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Брой проекти,
финансирани по
СВОМР

Брой

43

Брой подадени
заявления за
подпомагане
Стойност на
подадените
заявления
Брой на сключените
договори

Брой

60

11

Лв.

2 933 745

2 143 161,16

Брой

43

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Коментари

Към момента на завършване
на оценката са избрани за
финансиране 8 проектни
предложения.
Поради по-високите бюджети
на подадените проекти, напр.
бюджета по мярка 4.1. е
изчерпан с одобрени 6
проекта при целева стойност
10, се очаква общият брой
проекти, финансирани по
СВОМР също да бъде помалък от целевата стойност от
43
Напредъкът е добър

Включени са и последните 2
проекта подадени по 4.2
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Индикатор

Мерна
единица
Лв.

Цел до края на
стратегията
2 933 745

Брой на подадените
искания за плащане

Брой

38

Брой на одобрените
искания за плащане

Брой

90

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
СВОМР

Брой

43

Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,
подадени от млади
хора (до 40 г.)
Дял на постъпилите
заявления за
подпомагане,

% от
3
подадените
заявления

11%

% от
5
подадените
заявления

6%

Стойност на
сключените
договори

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

0

Окончателна оценка

Коментари

Като мерна единица по този
индикатор е посочен брой, но
в този случай целевата
стойност не кореспондира с
предходния индикатор.
Очевидно се има предвид
процент и целевата стойност е
90% от подадените искания за
плащане.
Очаква броят на
подпомогнатите
бенефициенти да е по-малък
от броя на финансираните
проекти, с оглед,
възможността един
бенефициент да има повече от
един проект – напр. община
Попово по подмярка 7.2.
Към момента на междинната
оценка целевата стойност на
индикатор се изпълнява
добре.
Към момента на междинната
оценка целевата стойност на
индикатор се изпълнява.
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Индикатор

Мерна
единица

Цел до края на
стратегията

Междинна оценка
(2018)

Брой

90

72

Създадени работни
места

Брой

41

Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия

Брой

3

Дял от населението
на територията,
обхванато от
проекти, свързани с
подобряване на
достъпа до услуги
Дял от населението
на територията,
което се ползва от
подобрената среда

%

50

%

5

подадени от жени
Брой проектни
предложения,
консултирани от
МИГ (консултации,
организирани или
осъществени от
МИГ)

Окончателна оценка

ВИД ИНДИКАТОР: ЗА РЕЗУЛТАТ
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Коментари

Необходимо е уточняване на
броя на консултираните
проектни предложения.

Ако се намали общия брой на
подадените проекти, е
възможно това да предизвика
намаление и на този
индикатор

Одобрените два проекта на
общината дават основание да
се очаква изпълнение на този
индикатор до края на
прилагането на СВОМР.
Стойността на този индикатор
изглежда много занижена
(при население към 2017 от
25706 души това означава
1285 лица)
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3.3.3. Индикатори по мерки
Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства
Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
10

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Общ обем на
инвестициите (в
лева)

Лв.

1 000 000

Брой стопанства
въвели нов продукт
или
техника/технология

%

5

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Създадена заетост

Брой

10

Брой на
подпомогнатите
стопанства

Окончателна оценка

Коментари
В проведената през 2018 г.
процедура за набиране на
заявления по подмярка 4.1. са
подадени 7 предложения, от
които са одобрени от МИГ 6
предложения, поради
изчерпване на бюджета на
мярката, следователно няма да
има 10 подпомогнати
стопанства
Ако се договорят всички
одобрени проекти целевата
стойност на този индикатор ще
бъде изпълнена.
Налице е неяснота за
наименованието на индикатора
– „Брой стопанства“, и
посочената мерна единица - %,
като вероятно е налице
техническа грешка при
посочването на мерната
единица и се има предвид
брой.

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
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Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
3

Брой
бенефициенти,
подпомогнати
по мярката
Общ размер на
инвестицията в
лева

Брой

3

Лв.

200 000

Брой
предприятия,
въвели нови
продукти,
процеси и
технологии
Създадена
заетост

Брой

1

Брой

6

Брой проекти,
финансирани по
мярката

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Коментари

Стойността изглежда завишена
спрямо размера на
инвестицията

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности
Индикатор
Брой проекти,
финансирани
по мярката

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
10

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари
В момента има отворена
процедура за прием на
проектни предложения по
мярката с краен срок 28.02.2019
г.
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Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
600 000

Проекти на жени
и/или
млади хора

%

3

Общ брой на
създадените
работни места

Лв.

20

Брой новосъздадени
неземеделски
микропредприятия

Брой

3

Общ обем на
инвестициите в
лева

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари

Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Индикатор
Брой проекти,
финансирани
по мярката

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
5

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Брой

1

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари
В проведената през 2018 г.
процедура за набиране на
заявления по подмярка 7.2. са
подадени 2 предложения,
които са одобрени от МИГ.
При сключване на договорите
по одобрените проектни
предложения на община
Попово, респективно
изпълнение на проектите,
целевата стойност по този
индикатор ще бъде постигната.
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Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
1

Население в
селските
райони, което се
ползва от
подобрените услуги
Брой създадени
работни
места

%

50

Брой

3

Дял на селата,
където се
изпълняват
дейностите
Население, което се
ползва
от подобрената
среда

% села от
територията

5

% от
населението
на
територията

5

Брой проекти,
предоставящи
мобилни услуги

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари

Одобрените два проекта на
общината дават основание да
се очаква изпълнение на този
индикатор до края на
прилагането на СВОМР.

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Стойността на този индикатор
изглежда много занижена (при
население към 2017 от 25706
души това означава 1285 лица),
Вероятно ще бъде значително
надвишена

Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
Индикатор
Брой проекти,
финансирани по
мярката

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
2

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари
Съгласно проекта на ИГРП на
МИГ Попово за 2019 г. се очаква
обявяване на прием на
заявления по тази мярка през
м. април 2019 г.
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Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
2

Брой подпомогнати
туристически
дейности

Брой

1

Общ обем на
инвестициите

Лв.

70 000

Общ брой на
създадените
работни места

Брой

2

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари

Мярка 21. Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на
МИГ – Попово
Индикатор
Мерна
Цел до края на
Междинна оценка
Окончателна оценка Коментари
единица
стратегията
(2018)
Брой проекти,
Брой
10
Към датата на
Съгласно проекта на ИГРП на
финансирани
завършване на
МИГ Попово за 2019 г. се очаква
по мярката
оценката няма
обявяване на прием на
договорени проекти.
заявления през м. март 2019 г.
Брой бенефициенти, Брой
10
Към датата на
подпомогнати по
завършване на
мярката
оценката няма
договорени проекти.
Брой подобрени
Брой
2
Към датата на
обекти на
завършване на
местното културно
оценката няма
наследство
договорени проекти.
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Индикатор
Дял от населението,
обхванато от
проектните
дейности

Мерна
единица
%

Цел до края на
стратегията
10

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари
Целева стойност 2570

Мярка 22. Насърчаване на социалното приобщаване и съхраняване на демографския потенциал за постигане на икономически
растеж на територията на МИГ – Попово
Индикатор

Мерна
единица
Брой

Цел до края на
стратегията
3

Междинна оценка
(2018)
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката

Брой

3

Брой въведени
добри
практики в областта
на социалните
иновации
Дял от населението,
обхванато от
проектните
дейности

Брой

2

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.
Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

%

10

Брой проекти,
финансирани
по мярката

Към датата на
завършване на
оценката няма
договорени проекти.

Окончателна оценка

Коментари
Съгласно проекта на ИГРП на
МИГ Попово за 2019 г. се очаква
обявяване на прием на
заявления по тази мярка през
м. март 2019 г.

Целева стойност 2570
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4. Резултати и заключения. Препоръки.
Прилагането на Споразумението, респективно на Стратегията, започва през октомври 2016 г. Във
връзка с необходимото време за информационни дейности и подготовка на бенефициентите и
технологично време за подготовка на процедурите за набиране и оценяване на проектни
предложения, до момента на настоящата междинна оценка не е стартирало финансиране на
проекти на бенефициенти. Респективно резултатите и въздействието са ограничени и повече
свързани с ефектите от дейностите за популяризиране и укрепване на капацитета на територията.
В периода на междинната оценка е извършен значителен обем от дейности, свързани с
необходимата предварителна подготовка за реализиране на стратегията – дейности за
популяризиране, информиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните
кандидати:
- проведени 11 обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти, както и членовете
на екипа и колективния върховен орган на МИГ;
- проведени 20 информационни срещи в различни населени места от територията;
- издадени и разпространени Насоки за кандидатстване по 3 мерки от Стратегията, както и
общи насоки, процедурен наръчник и адаптирани за СВОМР документи, вкл. заявленията
за кандидатстване и бизнес плановете по мерките от ПРСР;
- осъществени 12 публикации в местни медии, осъществено едно интервю и излъчен 77 пъти
рекламен радиоклип по регионална радиостанция;
- изготвени и разпространени информационни и рекламни материали;
- осъществени две проучвания в сферите на интервенция на СВОМР;
- осъществени 317 консултации с потенциални бенефициенти.
За изпълнение на СВОМР в наблюдавания период са подготвени и обявени четири процедури за
набиране на проектни предложения – по подмерки 4.1, 7.2, 4.2 и 6.4. По подмерки 4.1. и 7.2.
процедурите са финализирани. Постъпили са общо 9 проектни предложения. 8 предложения са
одобрени от МИГ, като се очаква последващо одобрение на процедурата от ДФЗ и подписване на
договори с бенефициентите. Едно проектно предложение по подмярка 4.1 е оставено резерва
поради недостатъчен финансов ресурс по мярката. Процедурата по обявения втори прием по
подмярка 4.2. приключи на 28.12.2018 г. с две подадени проектни предложения, а процедурата по
подмярка 6.4. е отворена с първи краен срок за прием 28.02.2019 г.
Въз основа на направения анализ в рамките на настоящата оценка могат да бъдат изведени
следните заключения и препоръки:
 СВОМР предвижда приложими индикатори за вложените ресурси и за количествено
измерване на реализираните дейности по мерките и индикатори за резултат. Въпреки
липсата на конкретни индикатори за въздействие, финалната оценка може да проследи и
оцени такова, като минимум в областта на осигуряване на устойчива заетост, тъй като се
предвижда значителен брой работни места като резултат от финансираните проекти, или в
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прилагането на социални иновации, преструктуриране и/или модернизиране на
селскостопанския сектор.
 Има обособени индикатори по прилагане на СВОМР - дейност на МИГ и индикатори за
цялостно прилагане на стратегията. Вложеното разбиране в рамките на тази оценка е, че
индикаторите по прилагане на СВОМР – дейност на МИГ, целят да измерят приноса на
дейностите, извършени от екипа на МИГ – например при целева стойност 60 подадени
заявления общо за СВОМР, то 51 от тях са подпомогнати по някакъв начин от МИГ.
 Към момента на междинната оценка са подадени само 11 заявления, но за 73% от
бюджета на стратегията, което показва висока средна сума за проектно предложение,
много близка до максимално допустимата финансова помощ. Въпреки че няма сключени
договори, това демонстрира добър капацитет на бенефициентите и може да се очаква
пълно усвояване на средствата по стратегията – за някои мерки още на първа покана.
Бюджет на СВОМР
2 933 745

Сума по ПП
2 143 161,16

%
73 %

Средно за проект
194 832,8

 Предвид постигнатия напредък индикаторите изглеждат постижими, като е очевидно, че
изпълнението на стратегията вероятно ще бъде постигнато с по-ниски стойности на някои
индикатори, например общ брой проекти, основно поради високите бюджети на
отделните проекти. При наличие на възможност, би било добре след приключване на
първите процедури за набиране на проекти по съответните мерки и на база подадени
проекти, брой бенефициенти и налични бюджети да се прецизират стойностите, като също
така се отстранят някои технически грешки, например в мерните единици на индикаторите.
 Да се определят източниците на информация за всеки индикатор – има ли налични; ако не,
да се разработят формуляри/анкети, период и механизъм за събирането им и да се
прилагат навреме. На тази основа да се планират и средства за набиране на информацията,
ако е необходимо.
 Броят на подадените проекти, броят на одобрените такива към момента на приключване
на оценката, размерът на инвестициите, както и бюджетите на отделните проекти
демонстрират наличие на достатъчен брой бенефициенти с необходимия капацитет като
цяло, поне от сферата на стопанския и публичния сектори. Съответно може да се очаква
успешно изпълнение на СВОМР и заложените резултати.
 Дейностите по популяризиране провокират интерес и подобряване на социалния капитал
като цяло. Според анкетираните лица, дейностите по популяризиране и информиране
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относно СВОМР, обученията, подготовката и кандидатстването с проекти, както
процеса на оценка и избор на проекти, са много полезни.

и за

 Резултатите от проведена анкета с представители на заинтересованите страни от трите
сектора (стопански, нестопански и публичен) показват, че добавената стойност от
прилагането на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие се свързва в найголяма степен с подобряване на взаимодействието между тях, а от тук логично и с
увеличаване на възможностите за получаване на подкрепа от общината за дейности на
представителите на стопанския и нестопанския сектор, както и по-добро обхващане на
населението от всички групи на територията с информационни дейности и др. за
повишаване на капацитета и овластяване.
 Пак според мнението на анкетираните, като предизвикателство пред територията засега
остава социалното включване на различни групи от населението и засилването на фокуса
към уязвими групи, напр. възрастни хора, активизиране на общността и
предприемаческата инициатива, ефективното взаимодействие между представители на
различни сектори с местната власт за по-добро управление и местно развитие.

5. Приложения
5.1.Годишни доклади за отчитане изпълнението на СВОМР на МИГ Попово.
5.2. Резултати от проведена анкета - графики
За кои от посочените аспекти допринесе прилагането на подхода ЛИДЕР като цяло?
Подобряване на взаимодействието между
заинтересованите страни от трите сектора

91,7

Увеличаване на възможността за получаване на
подкрепа от общината за дейности на
заинстересованите страни от стопанския и…

58,3

По-добро обхващане на населението от всички
групи с информационни и др. дейности за
повишаване на капацитета и овластяване

50

По-голямо и по-качествено включване на различни
групи заинтересовани страни в процесите на
взимане на управленски решения

41,7

Засилване на усещането за социално включване на
различни групи от населението

33,3

Засилване на фокуса към уязвими групи - например
възрастни хора

16,7
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Източник: анкета сред представители на заинтересованите страни
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В каква степен посочените дейности подпомагат постигането на целите на стратегията – средни
оценки, където 1 е „ниска степен“, а 6 – „висока степен“

Организиране на обучения

5,75

Дейности за насърчаване на активността и
инициативата в местната общност

5,58

Регулярни информационни дейности за подготовка
на проекти по СВОМР

5,42

Дейности за социално приобщаване на различни
групи

4,67
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Източник: анкета сред представители на заинтересованите страни
Как бихте оценили влиянието на МИГ и СВОМР върху посочените аспекти – средни оценки,
където 1 е „слабо влияние“, а 6 – „силно влияние“
Улесняване на взаимодействието между
заинтересованите страни като цяло

5,50

Подобрението на взаимодействието между
местната власт и другите сектори

5,50

Повишаването на осведомеността относно
възможностите за икономическо и социално
развитие

5,42

Подобрението на местното управление

5,38

Повишаването на капацитета на местните хора

5,25

Развитието на територията като цяло

5,25
5,1

5,15

5,2

5,25

5,3

5,35

5,4

5,45

5,5

5,55

Източник: анкета сред представители на заинтересованите страни
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